Tarkastuslautakunta 23.5.2018
Kuntalaki 121 §: ”Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle
kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus
käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.”

Keravan kaupunki
ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017
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1.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA

1.1

Kokoonpano

Uuden valtuuston valitsema tarkastuslautakunta on aloittanut toimintansa 12.6.2017.
Jäsenet
Vaito Niinisalo, puheenjohtaja
Samuli Ruusu, varapuheenjohtaja
Leena Harjula-Jalonen
Anu Heikkilä
Maila Hölttä
Yrjö Jalava
Pirjo Kinnunen
Sirpa Lindfors
Jukka Nylander

Varajäsenet
Petteri Pajari
Kim Foudila
Tarja Paananen
Timo Kosonen
Anu Kostiainen
Berit Kuittinen
Merja Juutilainen
Anneli Silvander
Paavo Niskanen

Tarkastuslautakunnan sihteereinä ovat toimineet tilintarkastaja JHTT Sirpa Karejoki BDO Audiator Oy:stä
1.1.- 31.12.2017 ja vuoden 2018 alusta tarkastaja Annika Sveholm BDO Audiator Oy:stä.
Valtuuston valitsemana tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, vastuunalaisena
tilintarkastajana JHT, HT Minna Ainasvuori.
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1.2

Lautakunnan toiminta

Tarkastuslautakunnan työ perustuu kuntalain 121 §:ään sekä hallintosääntöön. Uutena tarkastuslautakunnan
toimenkuvaan on tullut sidonnaisuusrekisterin ylläpito. Sidonnaisuusilmoitusten tekemisestä ja
päivittämisestä ovat vastuussa ne henkilöt, joiden tulee tehdä sidonnaisuusilmoitus.
Tarkastuslautakunta on laatinut arviointisuunnitelman koko toimikaudelleen ja lisäksi jokaiselle vuodelle
laaditaan arvioinnin työohjelma. Vuoden 2017 arvioinnin painopisteitä ovat hallinto, sosiaali- ja
terveyspalveluiden toimiala, kaupunkitekniikan toimiala sekä konserniohjaus. Tilinpäätösvuotta 2017
tarkastuslautakunta arvioi 16 kokouksessa, joista 5 oli vuonna 2017 ja 11 vuonna 2018.
Tarkastuslautakunta toteuttaa arviointiaan kuulemalla viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä, seuraamalla
kaupungin päätöksentekoa pöytäkirjoista sekä lukemalla tilinpäätöskirjaa ja muita dokumentteja. Kokouksissa
on kuultu kaupunginkamreeria, elinvoimajohtajaa ja painopistealueiden lautakuntien puheenjohtajia sekä
toimialajohtajia. Myös kaupungin suurimpien tytäryhtiöiden, Keravan Energian ja Kiinteistö oy
Nikkarinkruunun, toimitusjohtajia on kuultu konserniohjaukseen liittyen. Tarkastuslautakunta kiittää kaikkia
vierailijoita huolellisesti valmistelluista esityksistä.
Vuonna 2017 Mäntsälän, Järvenpään, Keravan, Tuusulan ja Nurmijärven tarkastuslautakunnat tapasivat
yhteisessä koulutuksessa syksyllä Mäntsälässä.
Vastuullinen tilintarkastaja JHT, HT Minna Ainasvuori on esitellyt tilintarkastajien työohjelman sekä
raportoinut sen toteutumisesta ja tarkastuksissa tehdyistä havainnoista.

2.

ESITYS VALTUUSTOLLE

Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2017 valtuuston käsiteltäväksi ja esittää, että
valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kaupunginhallituksen ja lautakuntien
selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä valtuuston lokakuun kokouksessa ja toimittaa tämän jälkeen
tarkastuslautakunnalle.
Selkeyden vuoksi lautakunnan havainnot on merkitty vuoden 2017 arviointikertomukseen kursiivilla.

3.

VUODEN 2016 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VASTINEET

Tarkastuslautakunta on luovuttanut arviointikertomuksen vuodelta 2016 valtuustolle 12.6.2017. Valtuusto on
saanut hallituksen hyväksymät lautakuntien vastaukset 10.10.2017 § 120 ja lähettänyt ne edelleen
lautakunnalle tiedoksi. Saadut vastineet on julkaistu kaupungin nettisivuilla kaupunginvaltuuston pöytäkirjan
liitteenä 120a: Kooste vastineista. Linkki kaupungin sivustolle:
https://tinyurl.com/Kooste-vastineista
Lautakunnan arvion mukaan saadut vastineet eivät ole kaikilta osin riittäviä. Ensinnäkin vastauksia ei ole
saatu kaikista lautakunnan esiin nostamista asioista, esimerkiksi MAL-sopimukseen ja rakentamiseen
liittyvään kohtaan ei ole otettu kantaa vastineissa. Toiseksi vastausten tarkkuuteen olisi hyvä kiinnittää
huomiota. Esimerkiksi sairuaspoissaolojen osalta tulee olla konkreettisia esimerkkejä toimenpiteistä, sekä
numeerista tietoa niiden vaikutuksista poissaolojen määrään. Lautakunta edellyttää vastineiden laatijoiden
lukevan arviointikertomuksen kokonaan ja vastaavan esitettyihin arvioihin mahdollisimman
yksityiskohtaisesti.

4

4.

STRATEGISET TAVOITTEET

Keravan kaupunki linjaa vuonna 2017 voimassa olleessa strategiassaan olevansa Viherkaupunki,
jossa kaikkien on hyvä olla. Vuosi 2017 oli strategian viimeinen voimassaolovuosi ja tästä syystä
tarkastuslautakunta käsittelee strategiaa vain lyhyesti ja tulevaisuutta painottaen.
Voimassa olleen strategian päätöksentekoa ohjaaviksi periaatteiksi on linjattu kuntalaislähtöisyys,
rohkeus, vastuullisuus ja avoimuus. Varsinaisia strategisia tavoitteita ovat muun muassa:








Palvelujen järjestäminen on Suomen tehokkainta.
Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä ja uusien toimintatapojen käyttöönotossa Kerava on Suomen kärkikaupunkeja.
Oma tuotanto tehdään taloudellisesti, tuottavasti ja tehokkaasti ja niin, että vaikuttavuus on
paras mahdollinen.
Työntekijöiden työtyytyväisyys on Uudenmaan parasta.
Kerava on metropolialueen yrittäjäystävällisin kunta.
Keravalla asuvat ja toimivat Uudenmaan tyytyväisimmät asukkaat.
Nuorten hyvinvointia ja vanhemmuutta tuetaan.

Strategian tavoitteet ovat kokonaisuudessaan kunnan palvelutuotantoa ajatellen kannatettavia, mutta
niiden mittaaminen ja tätä kautta arviointi on vaikeaa. Esimerkkejä epämääräisestä tavoitteiden asettamisesta ovat linjaukset siitä, että kaupungissa on runsaasti viheralueita ja puistoja sekä yksityisautoilun vähentämiseksi että pyöräilyn ja jalankulun lisäämiseksi tulee löytää keinoja. Palvelujen vaikuttavuuden arviointiin sekä järjestämisen tehokkuuteen liittyviä tunnuslukuja ei ole esitetty. Esimerkiksi asukastyytyväisyyden ja yrittäjäystävällisyyden osalta strategian toteutumista ei pysty arvioimaan ilman selkeitä mittareita ja tietoa siitä, miten mittareihin tarvittavat tiedot kerätään. Strategiassa ei ole linjattu konserniin kohdistuvia tavoitteita, tosin niille on asetettu vuosittain taloudellisia
ja toiminnallisia tavoitteita. Toimintavuonna voimassa ollut omistajastrategia on lähes kymmenen
vuotta vanha ja se tullaan päivittämään yhdessä konserniohjeen kanssa vuonna 2018.
Tarkastuslautakunta painottaa, että uuden strategian jalkauttamisessa kiinnitetään huomiota mitattavien ja selkeiden tavoitteiden asettamiseen. Kaikkien toimialojen toiminnalliset tavoitteet tulee johtaa suoraan strategiasta, niille tulee asettaa mittarit tai muuten selkeät ja riittävän yksilöidyt tavoitteet ja asetettujen tavoitteiden toteutumista tulee seurata ja raportoida siitä tilinpäätöksessä. Jos
tavoitteina käytetään tunnuslukuja tai vastaavia, niiden sisältö ja laskentatapa tulee avata raportoinnin yhteydessä.

5.

KAUPUNGIN TALOUSTILANTEEN ARVIOINTI

Kaupunginvaltuusto määrittelee sitovat taloudelliset tavoitteet tuloslaskelmalle, investoinneille sekä
rahoituslaskelmalle. Nämä tavoitteet ja toteumat sekä niiden erot on kuvattu alla olevissa taulukoissa. Lisäksi
lopussa on käsitelty taseeseen liittyviä tunnuslukuja.

TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Kiinteistöjen
nettomyyntivoitot
Toimintakate
Verotulot

alkuperäinen
TA
65 502 631
-229 564 800
-164 062 169

Muutettu
TA
64 422 631
-228 408 300
-163 985 669

Toteuma
64 681 695
-224 862 013
-160 180 318

Ero
259 064
3 546 287
3 805 351

%
0,4
-1,6
-2,3

3 500 000
-160 562 169
153 859 615

2 400 000
-161 585 669
156 233 000

2 373 316
-157 807 002
156 825 958

-26 684
3 778 667
592 958

-1,1
-2,3
0,4 %
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Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Suunnitelmapoistot
Satunnaiset kulut ja tuotot
Tilikauden tulos
Poistoeron lisäys tai vähennys
Varausten lisäys tai vähennys
Rahastojen lisäys tai vähennys
Tilikauden yli-/alijäämä

21 200 000
90 000
939 000
-580 000
-59 000
14 887 446
-11 700 000
0
3 187 446
0
0
0
3 187 446

21 200 000
90 000
939 000
-580 000
-59 000
16 237 331
-11 700 000
0
4 537 331
0
0
0
4 537 331

21 161 651
141 247
995 271
-186 016
-81 011
21 050 098
-12 243 405
0
8 806 693
0
0
3 000
8 809 693

-38 349
51 247
56 271
393 984
-22 011
4 812 767
-543 405
0
4 269 362
0
0
3 000
4 272 362

-0,2
56,9
6,0
-67,9
37,3
29,6
4,6
94,1

94,2

Tuloslaskelmaosasta nähdään tilikauden tuloksen muodostuminen. Tilikauden tulos on 8,8 miljoonaa euroa,
mikä ylittää muutetun talousarvion 4,3 miljoonalla eurolla. Tulos on siis toteutunut lähes kaksinkertaisena
talousarvioon verrattuna. Toteumissa ei ole merkittäviä negatiivisia poikkeamia muutettuun talousarvioon,
vaan osa eristä on toteutunut arvioitua paremmin.
Suurin vaikutus tuloksen ylittymisessä on ollut toimintakulujen toteutumisena 3,5 miljoonaa euroa arvioitua
pienempinä. Tähän on vaikuttanut merkittävästi investointien toteutuminen talousarviota pienemmällä
summalla. Toimialakohtaisista toteumista tarkemmin seuraavassa luvussa. Lisäksi verotuloja on saatu 0,6
miljoonaa odotettua enemmän ja korkokulut ovat olleet 0,4 miljoonaa arvioitua pienemmät. Verotulot ovat
ylittyneet sekä tuloveron että yhteisöveron osalta. Korkokulut ovat suoraan verrannolliset lainojen määrään ja
ne ovat alittuneet, koska lainaa on otettu arvioitua vähemmän.
Edellisellä tilikaudella tulos oli 14,4 miljoonaa euroa. Tuloksen pienentyminen merkittävästi vuonna 2017
johtuu pääasiassa tulojen vähenemisestä. Erityisesti kiinteän omaisuuden myyntivoitot ovat olleet noin 4
miljoonaa euroa edellisvuotta pienemmät. Myös perustoimeentulotuen siirtyminen kaupungilta Kelalle on
vähentänyt kaupungin saamia tukia ja avustuksia. Tulos on edelleen riittänyt kattamaan suunnitelmanmukaiset
poistot erittäin hyvin (tulos/poistot % 171,9). Keravan kaupunki on tehnyt reilusti ylijäämäistä tulosta jo
useamman vuoden peräkkäin. Toimintaa on sopeutettu muutoksiin ja kuluja on saatu pienennettyä.
Lautakunta toteaa, että kaupungin taloutta on suunniteltu huolellisesti ja toteutettu suunnitelmien mukaisesti.
Myös tulevaisuudessa on tärkeää tehostaa toimintoja, jotta pystytään turvaamaan laajat palvelut
kaupunkilaisille ja rahoittamaan tulevia investointeja.

INVESTOINTIOSA
Kiinteistöjen osto ja myynti
TALONRAKENNUS
Pieninvestoinnit
Kauppalantalon peruskorjaus
Päiväkotien ja koulujen pihat
Uusi uimahalli
Kurkelan yhtenäiskoulu
Keravanjoen yhtenäiskoulu
Hopeahovi
Kannistonkatu 5, moduulipäiväkoti

alkuperäinen
TA
-2 850 000

Muutettu
TA
-1 350 000

Toteuma
-2 120 864

Ero
-770 864

%
57 %

1 900 000
2 870 000
800 000
4 600 000
5 100 000
500 000
1 250 000
550 000

1 500 000
400 000
400 000
6 500 000
5 250 000
150 000
1 310 000
900 000

1 204 882
475 744
270 663
7 035 920
5 101 087
75 607
849 976
946 120

-295 118
75 744
-129 337
535 920
-148 913
-74 393
-460 024
46 120

-20 %
19 %
-32 %
8%
-3 %
-50 %
-35 %
5%
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Jäähallin vesikatto
Päivölänlaakson peruskoulu

50 000
150 000

50 000
150 000

0
8 006

-50 000
-141 994

-100 %
-95 %

Kadunrakennus
Alueiden rakentaminen
Liikunta- ja urheilualueiden
rakentaminen
Katuvalaistus
Arvopapereiden hankinta
IRTAIMEN KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTA
Kaupunginhallitus
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Vapaa-aika ja
hyvinvointilautakunta
Tekninen lautakunta
INVESTOINNIT YHTEENSÄ,
NETTO

4 715 000
420 000

4 075 000
420 000

2 693 348
419 949

-1 381 652
-51

-34 %
0%

250 000
350 000
100 000

650 000
350 000
100 000

403 952
349 674
103 016

-246 048
-326
3 016

-38 %
0%
3%

350 000
800 000
1 645 000

350 000
700 000
1 645 000

127 970
126 882
1 563 377

-222 030
-573 118
-81 623

-63 %
-82 %
-5 %

123 000
130 000

183 000
130 000

150 458
123 679

-32 542
-6 321

-18 %
-5 %

23 803 000

23 863 000

19 909 446

-3 953 554

-17 %

Investointiosa esittää kaupungin tilikauden aikana tekemät investoinnit. Investointien nettosumma vuonna
2017 oli 19,9 miljoonaa euroa. Tästä 23,9 miljoonaa oli investointikuluja ja 4,1 miljoonaa investointituottoja
ja myyntivoittoja. Kokonaisuudessaan investointikulut alittivat talousarvion 3,7 miljoonalla eurolla ja tulot
ylittivät arvion 0,2 miljoonalla eurolla eli eroa muutettuun talousarvioon verrattuna kertyi yhteensä lähes 4
miljoonaa euroa. Kiinteistöjen osalta saatiin arvioitua suuremmat myyntituotot sekä ostettiin kiinteistöjä
suunniteltua vähemmän, koska sopivia kiinteistöjä ei ollut tarjolla.
Uuden uimahallin investointikulut ovat ylittäneet talousarvion noin 0,5 miljoonalla eurolla. Syynä budjetin
ylittymiseen olivat muutostyöt altaiden vesitiiviyden varmistamiseksi. Toisaalta osa urakoista on saatu
toteutettua arvioitua pienemmillä kustannuksilla, esimerkiksi Hopeahovi sekä päiväkotien ja koulujen pihat.
Osa suunnitelluista investoinneista on jäänyt tekemättä tai siirretty myöhemmäksi. Suurin yksittäinen urakka
on ollut Sibeliuksentie, josta on aikataulusta jäämisen takia jäänyt vuonna 2017 käyttämättä noin 760 tuhatta
euroa. Lisäksi kadunrakennuksessa Kytömaan II ja III alueita ei päästy vielä tekemään, pieninvestoinneista
jätettiin toteuttamatta Metsolan tukikohta korkeiden tarjoushintojen takia ja Keinukallion liikunta- ja
urheilualueiden töistä osa siirtyi vuoden 2018 puolelle.
Lautakunta vaatii investointien toteuman informatiivisempaa käsittelyä tilinpäätöksessä, sillä pelkästä
taulukosta ei selviä, onko investoinnit saatu valmiiksi arvioitua pienemmillä kuluilla vai ovatko ne jääneet
toteutumatta tilikaudella. Myös talousarvion ylityksiin tulee ottaa kantaa. Lautakunta kiinnittää huomiota
siihen, että suuri osa investoinneista näyttää jääneen ainakin osittain toteutumatta. Korjausvelan kertyminen
ja investointien toteutumisen venyminen ei ole suotavaa eikä tehokasta. Seuraavien vuosien suurissa
investoinneissa tulee panostaa hyvään suunnitteluun mahdollisimman sujuvan toteutuksen varmistamiseksi.

RAHOITUSOSA
TOIMINTA JA INVESTOINNIT
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät

alkuperäinen
TA

Muutettu
TA

Toteuma

Ero

%

11 387 446
14 887 446
0

13 837 331
16 237 331
0

18 659 172
21 050 098
0

4 821 841
4 812 767
0

34,8 %
29,6 %
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Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot

-3 500 000
-27 963 000
-32 463 000

-2 400 000
-27 943 000
-31 743 000

-2 390 926
-22 505 841
-26 551 544

9 074
5 437 159
5 191 456

-0,4 %
-19,5 %
-16,4 %

Rahoitusosuudet
investointimenoihin

0

800 000

822 600

22 600

2,8 %

4 500 000

3 000 000

3 223 102

2 923 102

974,4 %

-16 575 554

-14 105 669

-3 846 669

10 259 000

-72,7 %

-100 000
100 000

-100 000
100 000

-68 922
129

31 078
-99 871

-31,1 %
-99,9 %

27 045 554

24 575 669

13 000 000

-11 575 669

-47,1 %

-10 470 000

-10 470 000

-8 386 904

2 083 096

-19,9 %

0
0

0
0

-2 000 000
-1 302 366

-2 000 000
-1 302 366

Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutusvoitot
Toiminta ja investoinnit
netto
RAHOITUSTOIMINTA
Antolainauksen muutokset
Antolainauksen lisäykset
Antolainauksen vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen
vähennys
Lyhytaikaisten lainojen
muutos
Vaikutus maksuvalmiuteen

Rahoituslaskelma kuvaa kaupungin toiminnan rahoittamista. Kuten tuloslaskelman yhteydessä tuli ilmi,
kaupungin tulos on ollut merkittävästi talousarviota parempi ja siksi myös rahoituslaskelman toiminnan
rahavirta on toteutunut arviota parempana. Investointien rahavirta alittaa talousarvion, koska kaikki
suunnitellut investoinnit eivät ole toteutuneet vuonna 2017. Investointien tulorahoitus-% oli vuonna 2017
81,8%, mikä tarkoittaa, ettei investointeja ole pystytty rahoittamaan kokonaan tulorahoituksella. Edellisenä
vuonna vastaava luku oli 126,8%. Myös tuleville vuosille on suunnitteilla suuria investointeja, jotka
rahoitetaan osittain nostamalla lisää lainaa.
Rahoitustoiminnassa merkittävin ero talousarvioon tulee pitkäaikaisista lainoista. Lainaa on nostettu lisää vain
noin puolet suunnitellusta, mikä vaikuttaa kaupungin lainakantaan. Toisaalta kaupunki on lyhentänyt
pitkäaikaisia lainoja noin 2 miljoonaa euroa arvioitua vähemmän, mutta lyhytaikaiset lainat ovat vähentyneet
saman verran. Kaupungin lainanhoitokate on 2,48 ja se on pysynyt edellisvuoden tasolla (2,46 vuonna 2016).
Lainanhoitokate kuvaa kykyä maksaa lainojen korot sekä lyhennykset ja arvo on hyvä, mikäli se on yli 2.
Kassan riittävyys on noussut 10 päivään kun se 2016 oli 7 päivää. Kokonaisuudessaan vaikutus
maksuvalmiuteen on ollut kassan pieneneminen 1,3 miljoonalla eurolla. Käytännössä investointeja on
rahoitettu osittain kertyneistä kassavaroista.
Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan kaupungin maksuvalmius on pysynyt hyvällä tasolla ja edellytykset
tulevien investointien rahoittamiseen lainakantaa nostamalla ovat kohtuulliset. Riskienhallinnan
näkökulmasta mahdolliseen korkotason nousuun tulee kiinnittää huomiota. Tällä hetkellä kaupungilla ei ole
koronvaihtosopimuksia.
Valtuusto ei ole asettanut taseelle sitovia tavoitteita. Kaupungin taseessa on kertynyttä ylijäämää noin 100
milj. euroa eli 2 810 euroa/asukas. Tunnusluku on laskenut edellisvuodesta (3 691 euroa/asukas), koska 40
miljoonaa euroa edellisten tilikausien ylijäämistä on siirretty peruspääomaksi. Ilman tätä siirtoa tunnusluku
olisi noussut edelleen. Kaupungin omavaraisuusaste on hyvällä tasolla (80,8%) ja suhteellinen
velkaantuneisuus on noussut muutaman prosenttiyksikön 30,6 %:iin (27,9 vuonna 2016). Lainakanta on ollut
Keski-Uudellamaalla keskimäärin 2921 euroa/asukas ja Keravalla vastaava luku oli 1139 euroa/asukas, mikä
kertoo vahvasta taloudesta.
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6.

TOIMIALAKOHTAINEN ARVIOINTI

Tässä kappaleessa on käyty läpi käyttötalousosan valtuuston sitovat tavoitteet ja toteutumat toimialoittain.
Jokaiselle toimialalle on asetettu sekä taloudellisia että toiminnallisia tavoitteita. Taloudelliset tavoitteet on
kuvattu taulukoissa ja toteumien ero verrattuna muutettuun talousarvioon on esitetty omissa sarakkeissaan
euroina sekä prosentteina.
Toiminnalliset tavoitteet on esitetty tilinpäätöskirjan käyttötalousosassa erikseen jokaiselle toimialalle.
Tarkastuslautakunta on kokenut toiminnallisten tavoitteiden arvioinnin monilta osin erittäin haastavaksi, koska
tavoitteet on kirjoitettu hyvin laveiksi eikä niille ole asetettu selkeitä mittareita tai toimenpiteitä. Tavoitteiden
toteutumista on siis paikoin ollut mahdotonta arvioida.

6.1

Johto, keskushallinto ja tilintarkastus

JOHTO, KESKUSHALLINTO
JA TILINTARKASTUS
Kaupungin johto
Kaupunkikehityspalvelut
Kiinteistöjen nettomyyntivoitot
Elinvoima-, konserni- ja hallintopalvelut
Tilintarkastus
YHTEENSÄ

alkuperäinen
talousarvio
-1 132 370
1 598 570
3 500 000

muutettu
talousarvio
-1 132 370
1 123 460
2 400 000

toteuma
-1 157 941
1 144 799
2 373 316

-15 292 230
-75 000
-11 401 030

-13 005 770
-75 000
-10 689 680

-12 674 981 330 789
-76 664
-1 664
-10 391 471 298 209

ero
-25 571
21 339
-26 684

ero %
2%
2%
-1 %
-3 %
2%
-3 %

Toimialojen talous on toteutunut pääasiassa muutetun talousarvion mukaisena. Talousarvion alitus
300 tuhannella eurolla johtuu lähes kokonaan elinvoima, konserni- ja hallintopalveluiden yksiköstä,
jossa henkilöstökulut toteutuivat arvioitua pienempinä.
Uusi hallintosääntö hyväksyttiin valtuustossa 10.4.2017 ja sitä täydennettiin 1.6.2017. Myös
keskushallinnon toimintasääntöä on päivitetty vuoden 2017 aikana ja siinä yhteydessä
kaupunkikehityspalveluiden vastuualue siirrettiin osaksi keskushallintoa ja vastuualueen johtajaksi
nimitettiin kaupunkikehitysjohtaja. Keravalla on panostettu sähköisiin kokouskäytäntöihin ja
toimielimien jäsenille on jaettu iPadeja sekä järjestetty koulutusta aiheeseen liittyen.
Keravan asuntopoliittiseen ohjelmaan on kirjattu, että MAL-sopimuksen toteuttamiseksi vuosina
2017-2018 pitäisi valmistua 385-430 asuntoa. Keravalle valmistui vuonna 2017 yhteensä 314 asuntoa,
mikä on 40 asuntoa edellistä vuotta vähemmän. MAL-sopimuskaudelle 2016-2019 Keravaa sitova
tavoite on 1 872 valmistunutta asuntoa, johon ei tulla pääsemään, jos valmistuneiden asuntojen määrä
pysyy tällä tasolla. Myös asuntorakentamisen vuosittaisesta kerrosalatavoitteesta jäätiin tilikaudella
merkittävästi, sillä tavoite oli 43 250 km2 ja toteuma vain 9 500 km2. Kaupungilla ei ole luovuttaa
kerrostalotontteja niiltä alueilta, joissa rakentamiselle olisi kysyntää. Kaavahankkeet ovat yksityisten
maanomistajien tonttien varassa, jolloin MAL-sopimuksen toteutuminen on epävarmaa. Resurssien
puute kaupunkikehityksessä ja kaavoituspalveluissa vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista
huomattavasti.
Tarkastuslautakunta nostaa esille aiempaa pienempien asuntojen rakentamisen, mikä aiheuttaa
muuttoliikettä isoimpien asuntojen perässä Keravan ulkopuolelle. Rakentamisessa tulee miettiä
kokonaisuutta kaupungin kannalta ja asuntojen koossa tulee huomioida ympäristö, esimerkiksi
koulujen lähelle ei kannattane rakentaa yksiöitä. Asuntopoliittisen ohjelman mukaan tavoitteena on
rakentaa kaikenkokoisia asuntoja. Myös pysäköintipaikkojen riittävään määrään tulee kiinnittää
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enemmän huomiota kaavoituksen yhteydessä. Kaupunki on teettänyt vuonna 2017 tutkimuksen, jossa
on luotu uusi laskentamalli autopaikkojen tarpeelle uusissa rakennushankkeissa.
Strategian mukaan Kerava haluaa olla yritysystävällisin kunta metropolialueella vuoteen 2020
mennessä. Elinkeinopalvelujen suorittaman yrityskyselyn mukaan vastanneista yrityksistä 67 %
antoi arvosanan hyvä tai erinomainen. Vuonna 2017 yrityksille on luovutettu tontteja 13 kappaletta
ja uusia yrityksiä perustettiin 192 kappaletta.

6.2

Sosiaali- ja terveystoimi

SOTE
Hallinto ja tukipalvelut
Terveyttä ja hyvinvointia
edistävät palvelut
Erikoissairaanhoito
Arjessa selviytymistä tukevat
palvelut
Perheitä tukevat palvelut
YHTEENSÄ

alkuperäinen
talousarvio
300

muutettu
talousarvio
-177 110

toteuma
-370 070

ero
-192 960

ero %
109 %

-12 295 800
-38 686 100

-12 334 620
-38 686 100

-12 514 825
-38 481 892

-180 205
204 208

1%
-1 %

-27 214 000
-14 150 700
-92 346 300

-27 302 130
-14 222 820
-92 722 780

-26 871 195
-13 186 299
-91 424 281

430 935
1 036 521
1 298 499

-2 %
-7 %
-1 %

Sosiaali- ja terveystoimi on alittanut talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäinen säästö
on syntynyt perheitä tukevissa palveluissa, noin 1,0 miljoona euroa, johon on vaikuttanut
toimeentulotuen maksujen vähentyminen. Myös arjessa selviytymistä tukevat palvelut alittivat
talousarvion 430 tuhatta euroa arvioituja vähäisempien toimintakulujen takia, vaikka myös tuotot
jäivät alle talousarvion. Erityisesti kehitysvammaisten laitoshoidon vähentyminen tuotti
kustannussäästöjä.
Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluita on käyttänyt vuoden aikana 22 509 henkilöä, mikä on
noin 62 % Keravan asukkaista. Erityisesti mielenterveys- ja päihdeongelmien käynnit ovat
kaksinkertaistuneet edellisestä vuodesta, mihin on vaikuttanut uuden matalan kynnyksen pisteen
avaaminen yhteistyössä HYKS Psykiatrian kanssa. Uutena palveluna on aloitettu myös kotisairaala,
joka on vähentänyt laitoshoidon tarvetta. Hoitotakuu on toteutunut lain puitteissa.
Erikoissairaanhoidossa on ollut 11 372 potilasta, mikä on 309 potilasta enemmän kuin vuonna 2016.
Vuodeosaston hoitopäivät lisääntyivät 9 % edellisvuoteen ja psykiatrian erikoisaloilla hoitopäiviä oli
1200 päivää enemmän, koska hoitojaksot ovat pidentyneet. Hoitotarpeen lisääntyminen erityisesti
kalliimpien tuotteiden kohdalla nostaa myös kustannuksia. Erikoissairaanhoidon laskutus on ollut
koko vuoden 2017 korkeaa ja talousarviossa pysyttiin HUS:n tekemien ylijäämien palautusten
ansiosta.
Arjessa selviytymistä edistävissä palveluissa on otettu käyttöön keskitetty asiakas- ja
palvelunohjausyksikkö, jonka työntekijät antavat matalan kynnyksen neuvontaa sekä palveluohjausta
ikäihmisille. Asumispalveluiden jonotusaika on pidentynyt entisestään 64 vuorokauteen ikäihmisten
tehostetun palveluasumisen osalta. Myös kotihoidon käyntien määrä on kasvanut sekä asiakkaiden
määrän että asiakaskohtaisten käyntien osalta (n. 97 000 käyntiä), mutta toistaiseksi hoidon piiriin on
päässyt muutamassa vuorokaudessa.
Perheitä tukevissa palveluissa suurimpia muutoksia olivat perustoimeentulotuen maksamisen
siirtyminen Kelalle ja sosiaalisen luototuksen käynnistäminen. Palveluiden tarve on ollut odotettua
suurempaa lapsi- ja perhesosiaalityössä, kun lastensuojeluilmoitusten ja yhteydenottojen määrä
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kasvoi 32 % edellisestä vuodesta, mikä lisää kotipalvelua, perhetyötä ja neuvontaa. Myös
kouluterveydenhuollossa käyntejä on ollut 700 kappaletta enemmän kuin vuonna 2016 ja vuoden
aikana Keravalle muuttaneet 65 pakolaista ovat kasvattaneet maahanmuuttopalveluiden tarvetta.
Henkilöstöä on saatu palkattua lisää ja osittain palveluita on myös ostettu, jos omat resurssit eivät ole
olleet riittäviä.
Tarkastuslautakunta näkee hyväksi panostamisen mielenterveys- ja päihdeongelmiin puuttumiseen
jo varhaisessa vaiheessa. Myös uusien toimintatapojen ja teknologian hyödyntäminen tehostavat
palveluiden tuottamista. Lautakunta on huolissaan siitä, että moniongelmaisten perheiden ja
asiakkaiden määrä kasvaa. Tilinpäätöskirjassa on todettu useammassa kohtaa, että haastavien
asiakkaiden määrä on lisääntynyt. Toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi tulee selvittää.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että omaishoitajien määrä on edelleen
valtakunnallisesti alhainen. Omaishoidon tukea vuoden viimeisenä päivänä sai 110, kun edellisenä
vuotena heidän määränsä oli 102. Keravalla kotona hoidettiin 93,1 % yli 75-vuotiaista tavoitteen
ollessa 92-94 %. Valtakunnallinen kotona hoidon peittävyystavoite on 91-92 %. Kotona hoidettavien
määrä on korkea ja noussee, koska vanhusten kokonaismäärä kasvaa. Omaishoitajien määrä on sen
sijaan pysynyt lähes muuttumattomana, ja kotihoitoa tukevaa päivätoimintaa on vähennetty. Luvut
herättävät kysymyksen, onko kotona asuvien vanhusten tilanne turvallinen ja saavatko omaiset
riittävästi tukea.

6.3

Kasvatus- ja opetustoimi

KASVATUS JA OPETUS
Johto ja hallinto
Kasvun ja oppimisen
tukipalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut
Perusopetuspalvelut
Lukiokoulutuspalvelut
YHTEENSÄ

alkuperäinen
talousarvio
-10 700

muutettu
talousarvio
-19 450

toteuma
-8 515

ero
10 935

ero %
-56 %

0
-20 611 200
-27 551 500
-5 514 500
-53 687 900

-736760
-21 045 260
-27 214 000
-5 381 300
-54 396 770

-754 672
-21 392 869
-27 401 016
-5 272 712
-54 829 784

-17 912
-347 609
-187 016
108 588
-433 014

2%
2%
1%
-2 %
1%

Kokonaisuudessaan kasvatuksen ja opetuksen toimiala on ylittänyt toimintakatteensa noin 400 000
eurolla. Ero johtuu siitä, että toimintakulut ovat ylittyneet tilikaudella reilut 500 000 euroa, eivätkä
talousarviota paremmat tulot ole riittäneet kattamaan eroa. Suurin ero on varhaiskasvatuksen
palveluissa, ja siihen on vaikuttanut erityisesti vuorohoidon kasvanut tarve. Ilta- ja yöhoito on
kustannuksiltaan tavallista hoitoa kalliimpaa ja yksi aikaisemmin yksityisenä toiminut vuorohoitoa
tarjoava päiväkoti on siirtynyt kaupungin omaksi toiminnaksi aiheuttaen lisäkustannuksia. Lisäksi
lakimuutos on alentanut päivähoidon maksuja, ja maksut alentuvat lisää vuonna 2018.
Perusopetuksessa toimintakatteen ylitys johtuu pääosin hankkeisiin liittyvien opetuspalveluiden
ostoista sekä kuljetuspalveluiden arvioitua suuremmista kuluista. Tapaturmakuljetukset ja
erityislasten yksinkuljetukset ovat toteutuneet suurempina määrinä, mikä nostaa kustannuksia. Myös
Keravan ulkopuolelle sijoitettujen erityisoppilaiden koulunkäyntikulut ovat ylittäneet talousarvion.
Oppilasmäärä perusopetuksessa oli 3573 (3537 vuonna 2016). Kaksi oppilasta ei saanut peruskoulun
päättötodistusta. Lukiokoulutukseen hakijoiden määrä kasvoi 216:een ja oppilaaksi otettujen määrä
kasvoi 192 henkilöön (vuonna 2016 vastaavat luvut olivat 141 ja 170). Lukioihin on perustettu
painotuslinjoja ja tehty yhteistyötä muiden lukioiden kanssa vetovoimaisuuden parantamiseksi.
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Aikuisten perusopetuksen opiskelijamäärä on noin 70 ja lukio-opetuksen noin 40 opiskelijaa.
Asiakastyytyväisyys oli hieman parempi kuin edellisvuotena: perusopetuksessa 89 %,
lukiokoulutuksessa 76 % ja aikuisten perusopetuksessa 88,1 %. Lukion osalta ei päästy tavoitteeseen,
joka oli asetettu 85 %:iin Tilikaudella valmistui Kurkelan yhtenäiskoulu. Vanhoissa rakennuksissa
tarkkaillaan sisäilman laatua ja tehdään tarpeen mukaan tutkimuksia.
Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on tapahtunut tilikauden aikana paljon kehitystä. Uudet
opetussuunnitelmat on otettu käyttöön, ja lisäksi on otettu osaa valtakunnallisten kehittämisverkkojen
työhön sekä erilaisiin digitalisaatioon liittyviin hankkeisiin. Kansainvälisen NDPL- ohjelman kautta
pystytään uudistamaan koko toimialaa mahdollistamalla keravalaisten syväoppiminen ja yhteistyö
kansainvälisessä ympäristössä. Organisaatiomuutoksen johdosta tukipalvelut on eriytetty omaksi
kokonaisuudekseen. Tukipalveluiden kysyntää ovat lisänneet oppilasmäärän kasvu ja erityisesti
maahanmuuttajaoppilaiden määrän kasvu. Peruskoulun oppilasmäärästä oli tilastointipäivänä
maahanmuuttajataustaisia 12,6 %. Tuen tarpeessa olevien lasten määrä on jatkuvasti kasvanut.
Tarkastuslautakunta toteaa, että kasvatus- ja opetustoimessa on panostettu tulevaisuuteen
kehittämällä opetusta, organisaatiota sekä osallistumalla aktiivisesti kansallisiin ja kansainvälisiin
hankkeisiin. Myös uudet tilat mahdollistavat turvallisen ja tuloksellisen oppimisen jatkossakin.
Lautakunta on huolissaan koulukiusaamisesta Keravalla. Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen (THL)
tekemästä kouluterveyskyselystä ilmenee, että vähintään kerran viikossa koulukiusaamisen kohteina
olleita 8.- ja 9.-luokkalaisia oli 8,4 % maan keskiarvon ollessa 5,8 %. Myös yksinäisyys on
valitettavan yleistä, erityisesti 8.- ja 9.-luokkalaisista pojista 9,2 %:lla ei ole yhtään läheistä ystävää.
Lukiossa 1.-2.-luokkalaisilla luku on 13,1 %.
Myös luokkakokoihin ja opettajien pätevyyksiin tulee kiinnittää huomiota. Ylen koulukone kertoo,
että Kerava panostaa perusopetukseen selvästi vähemmän kuin muut kaupunkimaiset kunnat. Ylen
uutisen kautta tulleet luvut: Ryhmäkoko v. 2017 oli 22 keskiarvon ollessa 19,9. Ryhmäkoolla on väliä
erityisesti niille oppilaille, joille koulunkäynti on vaikeaa. Oppilaita per opettaja oli 15 keskiarvon
ollessa 12,7. Pätevien opettajien osuus oli Keravalla 87 % ja maan keskiarvo 97 %.

6.4

Vapaa-aika ja hyvinvointi

VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI
Johto ja hallinto
Keravan museotoimi
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
Keravan opisto
Liikuntapalvelut
Nuorisopalvelut
YHTEENSÄ

alkuperäinen
talousarvio
-98 600
-873 070
-2 687 210
-758 640
-1 198 880
-1 349 500
-6 867 300

muutettu
talousarvio
-139 830
-899 780
-2 693 130
-758 890
-1 245 280
-1 353 110
-6 950 190

toteuma
-129 753
-856 129
-2 613 372
-665 509
-1 225 213
-1 335 704
-6 695 927

ero
10 077
43 651
79 758
93 381
20 067
17 406
254 263

ero %
-7 %
-5 %
-3 %
-12 %
-2 %
-1 %
-4 %

Vapaa-aikalautakunnan toimintakate on toteutunut vuonna 2017 arvioitua pienempänä. Budjetti on
alittunut jokaisella osa-alueella ja pääasiassa syynä ovat arvioitua suuremmat tulot. Erityisesti nuorisotoimi ja Keravan opisto saivat ulkopuolisella rahoituksella arvioitua enemmän tuloja ja käyttivät
näitä rahoja projektien toteuttamiseen.
Vapaa-aika ja hyvinvointitoimi on toteuttanut hienosti strategian tavoitteita yhteisöllisyyteen, kuntalaislähtöisyyteen sekä nuorten hyvinvointiin liittyen. Asukkaita kuullaan muun muassa kuntalaisil12

loissa, kaupunkitapahtumille on osoitettu oma yhdyshenkilönsä, kirjasto- ja kulttuuripalvelut jalkautuivat toimintavuoden aikana asemalle ja nuorisopalvelut hyväksi havaitun konseptin mukaan alueille. Erityisen kiitoksen urbaanin yhteisöllisyyden eteen innovatiivisesti tehdystä työstä ansaitsevat
kaupunkitaiteen sekä tyhjien tilojen käyttöä suunnittelevat projektit.
Kaupungin kulttuurilaitokset, kirjasto sekä taidemuseo, ovat yltäneet yllättävän hyviin tuloksiin kävijä - ja lainausmäärien kasvaessa. Museoissa saavutettiin ennätyksellisen suuret kävijämäärät ja
näistä maksavien asiakkaiden määrä kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Toteutettu näyttelytoiminta myös brändää onnistuneesti Keravaa strategian hengen mukaisella tavalla. Kirjastossa
otettiin käyttöön uudet sähköiset kirjastokortit sekä verkkokirjasto. Monipuolisia palveluja tarjoava
kirjasto valittiin vuoden 2017 keravalaiseksi. Myös Keravan opisto pyrkii monipuolistamaan toimintaansa muun muassa osallistumalla Verkkoakatemian kehittämiseen.
Myös nuorisotyötä ja liikuntapalveluita ollaan toteutettu onnistuneesti suunnitelmien mukaan. Nuorisotyön puolella liikkeelle on lähdetty tunnistaen haastava lähtötilanne. Toimialalla on näyttöä oikein suunnatuista toimenpiteistä muun muassa uusien rekrytointien, nuorisotyöntekijöiden jalkauttamisen, kirjaston lasten ja nuorten lukuharrastuksen eteen tekemästä työstä sekä lahjoitusvarojen
avulla perustetusta uudesta harrastestipendistä. Liikuntapalveluissa ohjaustuntien sekä osallistujien
määrä on pysynyt edellisvuoden tasolla, vaikka uimahallin korjaustöiden vuoksi liikuntapalveluja on
toteutettu kaupungin omistamissa väistötiloissa.
Tarkastuslautakunta kiittää vapaa-aikatoimea monipuolisesta ja aktiivisesta tapahtumien ja toiminnan järjestämisestä. Jatkossa tulee kehittää toiminnan vaikuttavuuden mittaamista luomalla sopivat
mittarit ja seuraamalla niiden toteutumista. Vuoden 2017 tilinpäätöskirjassa on asetettu mittareita
palveluiden laadulle ja vaikuttavuudelle, mutta tuloksia ei ole pääosin käytettävissä. Lisäksi tarkastuslautakunta on aiemmin esittänyt yhteenvedon laatimista projektien toteutumista ja edellyttää, että
yhteenveto tehdään jatkossa mahdollisimman alkuvuodesta.

6.5

Kaupunkitekniikan toimiala

KAUPUNKITEKNIIKKA
Johto, talous ja hallinto
Infrapalvelut
Paikkatietopalvelut
Rakennusvalvonta
Kiinteistöpalvelut
YHTEENSÄ

alkuperäinen
talousarvio
0
0
0
0
0
0

muutettu
talousarvio
-19 695
4 597 220
-336 970
-611 343
711
3 649 618

toteuma
217 528
5 250 509
-256 352
-227 146
975 810
5 742 821

ero
237 223
653 289
80 618
384 197
975 099
2 093 203

ero %
-1 204 %
14 %
-24 %
-63 %
137 145 %
57 %

Kaupunkitekniikka -liikelaitos on lakkautettu 31.5.2017 ja toimiala on siirretty osaksi kaupungin
toimintaa. Tästä syystä toimialalle ei ole esitetty alkuperäistä talousarviota. Tilikauden tulos on 5,7
miljoonaa euroa ylijäämäinen ja toteumat ovat kaikissa yksiköissä arviota paremmat. Toimintakulut
ovat toteutuneet jopa 2 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä, erityisesti kiinteistöpalveluiden
alaisuudessa toimiva tilapalvelu on alittanut toimintakulubudjettinsa noin miljoonalla eurolla.
Tarkempi syy alitukselle ei selviä tilinpäätöskirjasta, ainakin henkilöstökulut koko
kiinteistöpalveluiden yksikössä ovat olleet suunniteltua pienemmät.
Tilinpäätöskirjassa on kerrottu toimialan toiminnasta melko yleisluontoisesti eikä suuria muutoksia
toiminnassa ole ollut. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden osalta mittareiden tulokset puuttuvat
kaikilta yksiköiltä lukuun ottamatta rakennusvalvontaa. Tosin tilinpäätöskirjassa todetaan, että
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kyselyyn vastanneiden määrä on pienentynyt olennaisesti vuosien mittaan.
Tarkastuslautakunta edellyttää tavoitteiden toteutumisten mittaamista. Joiltain osilta tavoite on
asetettu ainakin vuodelle 2017, mutta tutkimuksia ei ole tehty viimeisen kolmen vuoden aikana.
Lisäksi lautakunta edellyttää kirjoittamaan tilinpäätökseen yksityiskohtaisempia selostuksia
toiminnasta vuoden aikana sekä taloudellisten tai toiminnallisten poikkeamien syistä.

7.

HENKILÖSTÖ

Luvussa käsitellään Keravan kaupungin keskeisimmät henkilöstöön liittyvät asiat.
HENKILÖSTÖ
Vakituiset
Määräaikaiset
Yhteensä

2015
1317
396
1713

2016
1339
392
1731

2017
1346
390
1736

Henkilöstömäärä toimialoittain 2017
114

156 82

Keskushallinto
Sote
583

Henkilöstökulut
milj. €

77,5

78,6

801

78,6

Kasvo
Vapari
KT

Keravan kaupungin palveluksessa on ollut vuonna 2017 yhteensä 1 736 työntekijää, joista 390 oli
määräaikaisessa työsuhteessa. Työllistettyjen määrä ei selviä tilinpäätöskirjasta. Suurimmat
henkilömäärät ovat kasvatus- ja opetustoimessa (801 henkilöä) ja sosiaali- ja terveystoimessa (583
henkilöä). Työntekijöistä jopa 85 % on naisia ja keski-ikä on 44,3 vuotta. Vakinaisen henkilöstön
vaihtuvuus oli 13,3 %, mikä on 2 %-yksikköä enemmän kuin edeltävänä vuonna. Erityisesti sosiaalija terveystoimen yksiköt ovat maininneet omissa henkilöstötavoitteiden toteumissaan vaihtuvuuden
olevan suurta ja vieneen ylimääräisiä resursseja. Kaupunkitekniikassa on vapautunut tai
vapautumassa useita vakansseja, joista osaan ei ole saatu heti palkattua uusia työntekijöitä, koska
ammattitaitoisten henkilöiden palkkaaminen on haastavaa. Henkilöstökulut ovat pysyneet 78,6
miljoonassa eurossa.
Tilinpäätöskirjasta ei löydy tarkempia tietoja henkilökunnan osaamisen kehittämisestä.
Tarkastuslautakunta pyytää tarkempia tietoja henkilökunnan koulutukseen käytetystä rahasta.
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Sairauspoissaolot kalenteripv/hlö
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KT

Koko
kaupunki

2016

8,4

25,1

15,9

9,3
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Sairauspoissaolojen määrä on laskenut keskimäärin 17,9 kalenteripäivään per työntekijä. Lievästä
laskusta huolimatta poissaoloja on edelleen paljon. Järvenpäässä sairauspoissaolojen määrä oli
vuonna 2016 13,0 päivää ja Tuusulassa 12,7 päivää. Eniten sairauspoissaoloja on sosiaali- ja
terveystoimessa (22,2 päivää). Toimialalla on tehostettu varhaista puuttumista ja poissaoloja
seurataan. Toimialoilla ja yksiköissä on laadittu toimenpideohjelmat työhyvinvoinnin
parantamiseksi. Keskushallinnon ja vaparin poissaolojen kasvu voi johtua yksittäisten henkilöiden
pitkistä poissaoloista. Sairauspoissaoloista aiheutunut kustannus on yhteensä noin 2,26 miljoonaa
euroa. Luku ei sisällä sijaisten hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia eikä Kelalta saatavia
korvauksia. Keravalla toteutetaan työhyvinvointikysely joka toinen vuosi ja se on viimeksi toteutettu
vuonna 2016. Tilinpäätöskirjassa on ilmoitettu toimialoittain tavoitteet työhyvinvoinnin tuloksille
myös vuodelle 2017, mikä on harhaanjohtavaa, kun kyselyä ei ole ollut edes tarkoitus toteuttaa.
Tarkastuslautakunta on tyytyväinen siihen, että sairauspoissaolojen vähentämiseksi on tehty
suunnitelmia ja poissaoloista kerätään sekä välitetään tietoa esimiehille. Tilinpäätöskirjassa ei
esitetä sairauspoissaolojen pituuksia tai sitä, kuinka suuri osa henkilökunnasta ei ole ollut poissa
ollenkaan vuoden aikana. Lautakunta toivoo kyseisten tietojen esittämistä jatkossa, sillä ne
syventäisivät käsitystä sairauspoissaolojen luonteista.
Palkkaus perustuu kunta-alalla tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen. Keravan
kaupungilla ei ole ollut käytössä virallista tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmää, vaan palkan
määritys perustuu kirjalliseen tehtäväkuvaukseen sekä vaativuuden ja työehtosopimuksen ohjeisiin
palkan määrittelystä. Vuoden 2017 aikana vaativuuden arviointijärjestelmää on alettu rakentaa
teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piiriin kuuluvalle henkilöstölle. Tilinpäätöskirjasta
ei käy ilmi, onko vaativuuden arviointijärjestelmä tarkoitus rakentaa tulevaisuudessa myös muille
toimialoille. Henkilöstölle on maksettu kertapalkkiota vuodelta 2017 yhteensä arviolta 430 tuhatta
euroa.
Lautakunta suosittelee yhdenmukaista järjestelmää palkkojen määrittämiseen.
Keravan kaupungin HR-järjestelmäprojektin käyttöönotto viivästyy, koska suunnitelma ei vastannut
Keravan kaupungin tavoitteita riittävällä tasolla. Asiasta ei ole mainintaa vuoden 2017
tilinpäätöskirjassa, mutta tilanne on kerrottu vuoden 2016 tilinpäätöskirjassa. Projekti on aloitettu jo
vuonna 2015 ja käyttöönottoa on jouduttu siirtämään useasti.
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Lautakunta pitää tärkeänä, että kaupunginhallitus kiirehtii asian saattamista kuntoon.

8.

KONSERNIN OMISTAJAOHJAUS

Tarkastuslautakunnan mielestä omistajaohjauksessa tulee nähdä tytäryhteisöt osana
kaupunkikonsernia ja ohjata niitä kohti yhteisiä strategisia päämääriä. Koko konsernille tulee laatia
talousarvio kalenterivuodeksi ja kirjanpidon yhdistelyt tulee toteuttaa useammin kuin kerran
vuodessa, jotta talousarvion toteutumista pystytään seuraamaan.
Keravan kaupungin konserniohjauksesta on vuoden 2017 aikana vastannut kaupunginhallituksen
konsernijaosto 31.5.2017 asti. Uuden hallintosäännön tultua voimaan 1.6.2017 omistajaohjaus on
jakautunut useille toimielimille. Päävastuu on konsernijohdolla, johon kuuluu kaupunginhallitus sekä
kaupunginjohtaja. Hallintosäännön ja tilinpäätöksessä esitetyn tiedon välillä on ristiriitaisuuksia.
Hallintosäännön mukaan yhteisöt raportoivat toiminnastaan lautakunnille vähintään kahdesti
vuodessa mutta tilinpäätöskirjassa yhteisöjen kerrotaan raportoivan suoraan hallitukselle ja
valtuustolle.
Vuoden 2017 talousarviossa on asetettu taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita Keravan Energia
Oy:lle ja Kiinteistö oy Nikkarinkruunulle. Tilinpäätöksessä yhtiöistä on esitetty tietoja erittäin
niukasti, esimerkiksi tilikauden merkittäviä tapahtumia ei ole kerrottu eikä myöskään anneta mitään
taloudellisia lukuja, vaikka taloudellisia tavoitteita on asetettu. Keravan Energia Oy:lle asetetuista
tavoitteista ja toteumista ei kaikilta osin selviä, onko yhteisö saavuttanut tavoitteet vai jäänyt niistä.
Kiinteistö oy Nikkarinkruunun osalta tavoite neliövuokrahinnasta on toteutunut, mutta
vuokrasaataviin liittyvään tavoitteeseen ei olla päästy ja tilanne on heikentynyt vuodesta 2016.
Syyksi on tilinpäätöksessä esitetty fuusioituminen, mutta tilanteen korjaamiseen ei oteta kantaa.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä yhdenmukaista ohjeistusta omistajaohjaukseen liittyen.
Konserniohjauksessa tulee olla selkeä työnjako eri toimijoiden välillä ja riittävään sekä oikeaaikaiseen raportointiin tytäryhteisöiltä tulee kiinnittää huomiota. Uuden konserniohjeistuksen myötä
toivotaan selkeää avausta yhtenäisistä toimintatavoista esimerkiksi konsernin lainapolitiikkaan,
korkosuojauksiin ja muuhun taloudellista seurantaa koskeviin asioihin. Myös tilinpäätöskirjassa
tulee olla selkeästi esitettynä tiedot omistajaohjauksen järjestämisestä, toteutumisesta sekä yhtiöiden
tavoitteiden saavuttamisesta.
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