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Imatran kaupunginvaltuusto (16.8.2021 § 85) valitsi tarkastuslautakunnan toimikaudeksi 2021-2025.

Tarkastuslautakunnan tehtäväksi on säädetty kuntalaissa (121 §):

1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat

2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja 

kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituk-

senmukaisella tavalla

3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan 

taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää

4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta

5. valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja 

saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi

6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tarkastuslautakunnan tehtäviä koskeviksi 

hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arvioin-

tikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa 

tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään 

selvityksiä arvioinnin tuloksista.

1. Tarkastuslautakunnan 
 tehtävä ja kokoonpano
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Arviointikaudella 2021 tarkastuslautakunnan esittelijänä toimi tarkastusjohtaja Arja Kekki 

ja sihteerinä sisäinen tarkastaja Iiro Parjanne. Tilintarkastuspalvelu ostettiin arviointikaudella 2021 

BDO Audiator Oy:ltä. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimi JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela.

Arviointikaudella 2021 tarkastuslautakunta toimi seuraavassa kokoonpanossa. 
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1.1 Työskentely

Tarkastuslautakunta hyväksyi 31.8.2021 (§ 21) arviointisuunnitelmansa vuosille 2021-2025.

Arvioinnin painopistealueet olivat valtuuston asettaminen taloudellisten ja toiminnallisten 

tavoitteiden arviointi vuodelta 2021 sekä konsernipalvelujen palveluprosessit ja niiden toimivuus.

Lautakunta valmisteli vuoden 2021 arviointia 13 kokouksessa. Osa kokouksista toteutettiin 

etäyhteyden välityksellä.

Tilintarkastuksen työohjelma on käsitelty lautakunnan päätöskokouksessa 31.8.2021. 

Tilintarkastaja on raportoinut tarkastuksistaan tarkastuslautakunnalle työkokouksissa 

14.12.2021 ja 27.4.2022.

Valvonnan yhteistyökokous (tarkastuslautakunta, tilintarkastus, sisäinen tarkastus 

ja konsernijohto) järjestettiin 3.5.2022.

Arviointikertomus 2021 • 5 
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2. Taloudellisten ja toiminnallisten 
 tavoitteiden toteutuminen

Kuntalaki (110 §) edellyttää, että kalenterivuo-

den talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväk-

sytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja 

talouden tavoitteet. Kuntalain talousarvio- ja 

-suunnitelmasäännöksien tarkoituksena on 

varmistaa, että kunnan tehtävät ja talous ovat 

kestävällä pohjalla ja tasapainossa. Talouden 

suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa 

kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin 

tavoitteet, ennakoidut talouden kehitysnäky-

mät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys 

sekä toimintaympäristön muutokset. Talousar-

viossa ja -suunnitelmassa esitetään tavoit-

teiden toteutuksen edellyttämät toiminnan 

ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät 

määrärahat. Talousarvio on oikeudellises-

ti sitova, mutta taloussuunnitelma on vain 

ohjeellinen.

Valtuusto hyväksyi talousarvion (9.11.2020 § 51) 

ja vahvisti vuoden 2021 sitovat toiminnalliset ja

taloudelliset tavoitteet. Valtuusto asetti myös 

keskeisille konserniyhteisöille tavoitteet. 

Valtuusto edellyttää, että kaupunkikonserniin 

kuuluvien yhteisöjen tulee omassa palvelutuo-

tannossaan noudattaa valtuuston hyväksymiä 

tavoitteita.

Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä. Tilin-

päätöksen laatimisesta on yleisohjeen antanut 

Kirjanpitolautakunnan kuntajaos 20.8.2019. 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä 

kuva kunnan toiminnasta ja taloudesta. Tilin-

päätös ja toimintakertomus ovat välineitä sen 

varmistamiseksi, että tilinpäätöksen lukija saa 

kunnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta 

oikean ja riittävän kuvan. Toimintakertomuksen 

sisällöstä säädetään kuntalaissa.

Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kun-

nan toiminnan kehittymistä ja tuloksellisuutta, 

taloudellista tilannetta sekä merkittävimpiä 

riskejä ja epävarmuustekijöitä koskevista tär-

keistä seikoista (KPL 3:1a §). Kunnan toiminta-

kertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää 

valtuuston talousarviossa hyväksymien toi-

minnan ja talouden tavoitteiden toteutumista 

kunnassa ja kuntakonsernissa (KuntaL 115 §).
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2.1 Taloudelliset tavoitteet

Uusi kaupunginvaltuusto aloitti työnsä 1.8.2021. Valtuuston strategiatyö on vielä kesken, 

joten valtuuston ensimmäinen toimintavuosi on edetty voimassa olevan strategian 

ja toimeenpano-ohjelman linjauksilla. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on asettanut 

edellinen valtuusto. Seuraavassa esitetään talouden tunnuslukuja suhteessa talousarviossa 

2021 asetettuihin tavoitteisiin.

Kaupungin tuloveroprosenttia (20 prosenttia) on pidetty ennallaan vuodesta 2015 alkaen 

strategisten linjausten mukaisesti. Talouden tasapainoa on pyritty hakemaan kuntalaisten 

verorasitetta kasvattamatta.

Tuloveroprosentti on maakunnan alhaisin. Talouden tasapainoa ja varautumista tulevaan 

on tehty muun muassa

• jatkuvalla oman toiminnan/palvelutuotannon tarkastelulla ja uudistuvilla toimintatavoilla 

tehostaen omaa toimintaa

• sopeuttamalla

• palveluverkkouudistuksella

• tilojen käytön tiivistämisellä ja turhista tiloista luopumisella

• oikea-aikaisella sote-kiinteistöjen myynnillä.

Toimintakate

Imatran kaupungin toimintakuluista 57,3 prosenttia (106 M€) kohdentuivat Eksoten maksuosuu-

teen sosiaali- ja terveyspalvelujen kattamiseen. Kaupungin toimintakulut (-184,6 M€) kasvoivat

vuonna 2021 yhteensä 1,48 M€ edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintatuotot (20,9 M€) nousivat

lähes saman verran, jolloin toimintakatteen heikkeneminen oli vähäistä. Toimintakate oli päätty-

neellä tilikaudella – 163,7 M€.

Konsernin toimintakulut (-326,6 M€) kasvoivat vuonna 2021 yhteensä 13,7 M€ edelliseen vuoteen

verrattuna. Lisäksi toimintakatetta heikensi osuus osakkuusyhteisöjen tappiosta (0,56 M€).

Toimintatuotot (165,5 M€) nousivat 13,1 M€, mutta toimintakate heikkeni kuitenkin konsernitasolla 

1,3 M€. Toimintakate oli päättyneellä tilikaudella – 161,6 M€.
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2.2 Konsernin taloudellinen asema

Konsernin emon tulos oli 2,8 M€:a ylijäämäinen, joka oli huomattavasti parempi kuin talousar-

viossa oli asetettu. Sen sijaan koko konsernin tulos oli alijäämäinen (- 85.000 €), mutta vähem-

män kuin oli arvioitu vuoden 2021 talousarviossa. Konsernin vuosikate oli 24,2 M€ parantuen 

edellisestä vuodesta 0,5 M€. Konsernin poistot olivat 24,1 M€, joten konsernin vuosikate riitti 

poistojen kattamiseen. Poistot vähenivät 1,6 M€ vuoden 2020 tasosta, johtuen palvelutuotannolle 

tarpeettomien huonokuntoisten kiinteistöjen puruista. Kertaluontoisia arvonalentumisia tai taseen 

alaskirjauksia poistot sisälsivät 2,5 M€. Alaskirjaukset koostuivat luottotappioista, jotka kirjanpito-

lain mukaan on alaskirjattava taseesta, vaikka saatavien jälkiperintä kuitenkin jatkuu.

Konsernin lainakanta aleni 4,6 M€ vuodesta 2020. Konsernin lainakanta oli vuoden 2021 lopussa

yhteensä 242,1 M€, josta konsernin emon lainat olivat 104,1 M€. Lainamäärä kasvoi emolla 

2,5 M€ ja konserniyhtiöiden lainamäärä sen sijaan väheni 7,1 M€. Talousarviossa valtuusto oli 

hyväksynyt 15,3 M€:n lainan nostovaran, josta käytettiin 15 M€ suunnitelman puitteissa. 

Konsernin lainakannan takaisinmaksusta 41,3 prosenttia rahoitetaan muilla kuin verotuloilla.

Konsernin omavaraisuusaste oli 29,5 prosenttia ja suhteellinen velkaantuneisuus 82,8 prosenttia.

Konsernilla oli lainaa vuoden 2021 lopussa 9 431 €/asukas.

Imatran kaupunkikonsernin taloudellinen tilanne on vielä vakaa huolimatta merkittävästä 

lainakannasta. Konserniyhtiöiden lainamäärät ovat vähentyneet, mutta emon lainamäärä on 

noussut viimeisen viiden vuoden aikana johtuen merkittävästä palveluverkkouudistuksesta.

2.3 Taloudellinen asema suhteessa kriisikuntakriteereihin

Kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja

niin, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava

tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän

vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (Kuntalaki

110 §).

Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä

alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa. Lisäksi menettely voidaan käynnistää,

jos asukasta kohden kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä

vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa.

Imatran kaupunkikonsernin taseen kertynyt ylijäämä oli 47,8 M€ vuoden 2021 lopussa. Kertynyt

ylijäämä on 1 864 €/asukas. Emon kertynyt ylijäämä oli 73,7 M€ ja 2 872 €/asukas.
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Lisäksi kriisikuntakriteereihin on otettu rahoituksen riittävyyttä ja vakavaraisuutta kuvaavat

talouden tunnusluvut, joiden tulee kahtena vuonna peräkkäin täyttää seuraavat raja-arvot:

1. kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia

2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien 

kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti

3. asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden 

määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden kes-

kimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla kotiseuduilleen.

4. konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8.

Jos raja-arvot täyttyvät, tulee kunnan ja valtion yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet 

turvata asukkailleen lainsäädännössä edellytetyt palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palve-

lujen edellytysten turvaamiseksi.

Seuraavassa tarkastellaan Imatran kaupunkikonsernin taloudellista tilannetta suhteessa

kriisikuntakriteerien raja-arvoihin. Raja-arvot ovat vielä vuoden 2020 arvoja, sillä päivitykset

lukuihin saadaan myöhemmin keväällä.

TP 2021 TP 2020
Manner-Suomi TP 

2020

Kunnan konsernituloslaskelman

vuosikatteen ja poistojen suhde < 80 %

100,3 92,3 147,0

Kunnan tuloveroprosentti on vähintään

kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin

kaikkien kuntien painotettu keskiarvo

20 20 19,96

Asukasta kohden laskettu kunnan

konsernitilinpäätöksen lainojen ja

vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien

kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja

vuokravastuiden keskimääräisen määrän

vähintään 50 prosenteilla

10 740 11 089 keskiarvo 8 795/

enintään 13 193

Konsernitilinpäätöksen laskennallinen

lainanhoitokate on alle 0,8

0,82 0,79 1,27
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Imatran kaupunkikonsernin tunnusluvuista ei yksikään raja-arvo ylitä erityisen vaikeassa taloudel-

lisessa asemassa olevan kuntakonsernin raja-arvoja. Konsernin vuosikatteen ja poistojen suhde 

on reilusti yli 80 prosenttia. Imatran tulovero on pidetty kahdessakymmenessä prosentissa val-

tuuston hyväksymän tavoitteen mukaisesti menettämättä talouden tasapainoa. Tuloveroprosentti 

on Imatralla kaksi prosenttia alle raja-arvon. Konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden 

määrä ei ylitä ylärajaa. Samoin konsernin lainanhoitokate on yli raja-arvon parantuen vuodesta 

2020, mutta kuitenkin lähellä raja-arvoa 0,8.

Lautakunnan arvio: 

• Kaupungin strategian ja sen painopisteiden valmistelussa on syytä edelleen 
ottaa huomioon hyvinvointialueuudistuksen tuomat taloudelliset vaikutukset. 
Lisäksi kaupungin väestön vähenemä ja etenkin työikäisten määrän vähenemi-
nen tulee vaikuttamaan verotulokertymään negatiivisesti.

• Toimintakatteen heikkeneminen oli vähäistä, sillä toimintakulujen kasvusta 
suurimman osan kattoivat kasvaneet toimintatuotot.

• Imatran kaupunkikonsernin tunnusluvuista ei yksikään täytä kriisikuntakritee-
rien raja-arvoja. Konsernin lainanhoitokate 0,82 on kuitenkin lähestymässä 
raja-arvoa 0,80.

• Konsernin tulos toteutui talousarviossa ennakoitua paremmin. Konsernin ta-
seeseen on kertynyt ylijäämää 47,8 miljoonaa euroa, joka on tilinpäätöshetken 
laskennallinen tulos. Kertynyttä ylijäämää on syntynyt huolellisella talouden-
pidolla toimintaympäristön haasteista huolimatta. Taloussuunnittelu tulee 
jatkossakin tehdä realistisella pohjalla, terveen kuntatalouden periaatteen 
mukaisesti.

• Vuosikate riitti poistoihin. Tasetta on kevennettävä muun muassa tarpeettomis-
ta omistuksista ja kiinteistöistä luopumalla, jotta poistot saadaan pienenemään.
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2.4 Toiminnalliset tavoitteet

Tarkastuslautakunta on arvioinut kaupungin ja konserniyhtiöiden valtuustoon nähden sitovien 

toiminnallisten tavoitteiden toteutumista vuodelta 2021.

Seuraavassa esitetään kaupungin ja strategisten konserniyhtiöiden valtuustoon nähden sitovien 

vuoden 2021 toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Tavoitteista 28 (20 prosenttia) ei toteutunut. Osittain toteutui 34 tavoitetta (24 prosenttia). 

Tavoitteista 44 prosenttia jäi siis joko täysin tai osittain toteutumatta. Seuraavassa esitetään 

arvio kokonaan toteutumatta jääneistä tavoitteista.

Konsernipalveluilla uusia digitaalisen osallistumisen ja vaikuttamisen menetelmiä kokeiltiin, 

mutta ei ole vuoden 2021 aikana otettu käyttöön tavoitteen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunnalla osa tavoitteista jäi toteutumatta. Teatterin katsojatavoite ja Virta-opiston 

opiskelijamäärätavoite eivät toteutuneet pandemian takia.

Kaupunkikehityslautakunnalla 27 prosenttia tavoitteista ei toteutunut. Yleiskaava 2040 ei tullut

päätöksentekoon, koska luontoselvitykset valmistuivat vasta loppuvuodesta. Liikenteen kasvi-

huonekaasupäästöjen vähentämistavoite ei toteutunut. Paikallisliikennehankinnan toimeenpano 

on niin ikään viivästynyt valitusprosessin takia. Myöskään joukkoliikenteen matkustajamäärä ei 

kasvanut asetetun tavoitteen mukaisesti. Vesihuollon toimintavarmuus ei toteutunut tavoitellusti. 

Vastuualueen selvityksen perusteella tämä johtuu joko verkoston pitkän aikavälin saneerausten 

riittämättömyydestä tai siitä, että saneeraustoimenpiteet eivät ole kohdentuneet vaikuttavimpiin 

kohteisiin.
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Mitra Management-konsernin tavoitteista 25 

prosenttia jäi toteutumatta, yhtiön selvityksen 

perusteella tämä johtui pandemian vaiku-

tuksesta keskustan kaupallisten kiinteistöjen 

käyttöasteeseen.

Imatran Vuokra-asunnot Oy:llä 57 prosenttia 

tavoitteista ei toteutunut. Yhtiön selvityksen 

mukaan syynä tähän oli väkiluvun vähenemi-

nen ja opiskelija-asuntojen kysynnän lasku. 

Lisäksi vuodelle 2021 valmisteltu sote- 

kiinteistökauppa jäi toteutumatta.

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:llä 29 pro-

senttia tavoitteista jäi toteutumatta. Osin syynä 

oli pandemian vaikutus perustettujen yritysten 

määrään. Yhtiön www-sivujen kävijämäärä ei 

kasvanut edellisvuodesta, sillä vuoden 2020 

kävijämäärät olivat poikkeuksellisen suuret 

johtuen koronatukitiedotuksista.

Imatran Kiinteistö- ja aluepalvelu Oy:llä jäi 

toteutumatta 50 prosenttia tavoitteista, jotka 

kaikki olivat liiketaloudellisia tavoitteita. Yhtiö 

raportoi, että syynä olivat budjetoitua suurem-

mat talvikunnossapidon kulut ja talvikauden 

ylityöt.

Konsernin toiminnalliset tavoitteet olivat lisäksi 

osin päällekkäisiä eri vastuualueilla ja yhtiöissä. 

Esimerkiksi työllisyyden edistämiseen ja yri-

tystoiminnan tukemiseen liittyviä tavoitteita oli 

yhteensä 14 kappaletta, osallisuuteen liittyviä 

tavoitteita yhdeksän ja sähköiseen asiointiin 

liittyviä tavoitteita kymmenen.
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Lautakunnan arvio: 

• Toiminnallisten tavoitteiden suuren määrän ja osittain myös heikon laadun 
vuoksi tavoitteiden toteutumisen arviointi oli vaikeaa. Tavoitteet ja niille asete-
tut mittarit ovat osin epäselviä ja vaikeasti ymmärrettäviä, samoin niiden yhteys 
toimintaan.

• Vuoden 2021 toiminnallisissa tavoitteissa oli runsaasti operatiivisia tavoitteita, 
jotka olisivat voineet olla lautakuntaan nähden sitovia.

• Valtuustoon nähden sitovana tavoitteena oli esimerkiksi Osallistu ja vaiku-
taohjelman päivittäminen. Vastaava ohjelman päivitystavoite on ollut myös 
työllisyysohjelma. Ohjelmat eivät ole tavoitteita vaan välineitä, jotka sisältävät 
toimenpiteitä joilla ohjataan toimintaa. Tavoitteena tulee olla esimerkiksi muu-
tos, kehitys, säästö, laadun parannus ja niin edelleen.

• Vastuualueilla ja yhtiöillä oli runsaasti päällekkäisiä tavoitteita. Samoja asioita 
raportoitiin useassa paikassa. Päällekkäisyyksiin tulee kiinnittää huomiota jo 
tavoitteiden asetteluvaiheessa.

• Toimintakertomuksessa käytettiin tavoitteiden raportointiin yhteensä 36 sivua. 
Tavoitteita oli määrällisesti liikaa.

• Omistajan tulee asettaa konserniyhtiöille valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. 
Yhtiöiden tavoitteissa oli runsaasti operatiivisen tason tavoitteita. Tavoitteiden 
yhteys strategiaan ja yhtiön toiminnan tarkoitukseen ei kaikilta osin välity tavoi-
teasettelusta. Omistaja- ja konserniohjauksen näkökulmasta tätä asiaa tulee 
kehittää.

• Tavoitteiden tulee tukea kaupunkistrategian toteutumista. Tavoitteiden toteu-
tumisen seurantaa ja raportoinnin johdonmukaisuutta tulee kehittää. 
Jos tavoite ei ole toteutunut, syyt tähän tulee raportoida.

Arviointikertomus 2021 • 13 



14 • Arviointikertomus 2021
Arviointikertomus 2021 • 15 

3. Toimintaympäristö
 ja sen muutokset

Strategiassa tulee kuvata toimintaympäristöä ja siinä odotettavissa olevia muutoksia, jotka tulee

huomioida strategian valmistelussa. Samoin talousarvion laadinnan yhteydessä tulee huomioida

toimintaympäristö ja sen muutokset.

3.1 Väestö ja ikärakenne

Imatran kaupungin merkittävimpiä haasteita on ollut vähenevä väestö ja ikääntyvään väestön-

osaan painottuva ikärakenne. Tilastokeskuksen väestöennusteen (2021) mukaan Imatran väkiluku 

tulee vähenemään nykyisestä noin 25 600 asukkaasta n. 23 000 asukkaaseen jo vuoteen 2030 

mennessä. Samalla ikärakenne painottuu vielä enemmän yli 65-vuotiaisiin.

Voimassa olevan strategian tavoitteena on ollut, että Imatran väkilukuennusteet eivät toteudu, ja

kaupungin väkiluku on yhä vuonna 2030 noin 27 000.

Seuraavassa kuviossa esitetään toteutunut väestökehitys vuosina 2017-2021 ja ennuste (2021) 

vuodelle 2040 (Lähde: Tilastokeskus). Lisäksi esitetään strategian toimeenpano-ohjelman tavoite 

vuodelle 2030.
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Strategiatavoite 27.000 asukasta on ”karannut käsistä”. Väkiluku oli vuoden 2021 lopussa 25 655

henkilöä ja vähentynyt edelleen -123 asukasta maaliskuun 2022 loppuun mennessä. Kaupungin 

negatiiviselle väestömäärän kehitykselle on vuoteen 2015 saakka ollut selitys lähes yksinomaan 

negatiivinen kuolleiden ja syntyvien suhde, mutta tämän jälkeen yhä merkittävämpää on ollut 

myös negatiivinen muuttoliike.

Seuraavassa esitetään väestön vähenemisen syyt vuosina 2017-2021 ja tammi-maaliskuussa 

2022 (Lähde: Tilastokeskus). Negatiivisen muuttoliikkeen osuus väestön vähenemisestä kasvoi 

vuonna 2021 edellisvuodesta. Myös vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on ne-

gatiivisen muuttoliikkeen osuus väestön vähenemisestä ollut yli 30 prosenttia. Nuorten ikäluokki-

en muuttoon on usein syynä paikkakunnan vaihto opiskelun vuoksi, mutta muuttotappiota syntyy 

myös työikäisen väestön keskuudessa.

Toteutunut väestökehitys ikäryhmittäin vuosina 2017-2021 ja ennuste vuodelle 2040 (Lähde: 

Tilastokeskus):

Vuodesta 2017 vuoteen 2021 on lasten ja nuorten ikäluokka on pienentynyt 452 henkilöä (-10 pro-

senttia). Työikäisten määrä on vähentynyt 1 460 henkilöä (-10 prosenttia). Ikääntyneiden määrä on

kasvanut 298 henkilöä (+4 prosenttia).

Ennusteen mukaan vuosina 2021–2040 lasten ja nuorten määrä tulisi vähenemään kokonaisuu-

dessaan 1 529 henkilöä (-38 prosenttia) ja työikäisten määrä 3 461 henkilöä (-26 prosenttia). Ikään-

tyneiden määrä tulisi kasvamaan vuoteen 2030 saakka, jonka jälkeen määrä kääntyisi laskuun.
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Vuoteen 2040 palvelutarve tulee merkittävästi vähenemään:

• perusopetuksessa (-44 prosenttia)

• lukiossa (-38 prosenttia) ja

• varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (-35 prosenttia). 

Ainoastaan vanhusten hoivan tarve tulee kasvamaan (+34 prosenttia), jotka palveluina ovat jatkos-

sa pääasiassa hyvinvointialueen järjestämiä.

3.2 Palvelutarve

Väestömäärän ja ikärakenteen muuttuessa tulee kuntalaisten palvelutarve tulevaisuudessa 

muuttumaan. Seuraavana ennuste palvelutarpeiden kehityksestä Imatralla vuodesta 2020 

vuoteen 2040 väestöennusteen ja palvelujen ikäryhmittäisen käytön perusteella 

(Lähde: FCG/Tilannekuva-analyysi 31.12.2021).

Palvelutarve-graafi

Imatralla palvelutarpeet 
muuttuvat väestöennusteen 
toteutuessa nopeasti.

Väestön ikääntyessä vanhusten 
hoivan tarve kasvaa, samalla 
opetuksen ja kasvatuksen 
ikäluokat pienenevät.

• Palvelutarpeet on laskettu väestöennusteen ja palvelujen 
ikäryhmittäisen käytön perusteella.  

• Erikoissairaanhoidossa perusteena nykyiset 
hoitojaksot/ikäryhmän asukas

• Perusterveyden avohoidossa perusteena nykyiset 
lääkärissäkäynnit/ikäryhmän asukas

• Vanhusten hoidossa yli 75-vuotiaiden määrän muutos.
• 'Muut tehtävät' luokan palvelutarpeet muuttuvat 

laskelmassa kuten väestön kokonaismäärä. 
• 'Muut tehtävät'  kattavat kaikki muut kuin nimetyt 

tehtävät (esim. sosiaalihuolto, infra ja kulttuuri). 

Päivitetty 1.12.2021

Palvelutarpeiden kehitys, 2020=100
Imatra
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3.3 Verotulo- ja valtionosuuskehitys

Hyvinvointialueiden muodostuttua vuoden 2023 alusta alkaen kaupungin verotulot ja valtion-

osuudet tulevat merkittävästi vähenemään. Kaupungin toimintakuluista noin 58-60 prosenttia 

siirtyy hyvinvointialueen vastattavaksi, mutta samalla verotulot ja valtionosuudet vähenevät liki 

110 M€ vuoden 2021 tasosta (- 56 prosenttia).

Seuraavassa taulukossa esitetään ennusteet verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä 

vuoteen 2026 saakka (Kuntaliiton painelaskuri 04/22).

Verotulo- ja valtionosuuskehitys esitettynä graafisessa muodossa:

Ennusteiden perusteella tulorahoitus pienentyy merkittävästi ja valtio leikkaa tuloveroprosentin 

20 prosentista 7,36 prosenttiin. Kiinteistöveron osuus tulee olemaan jatkossa lähes kolmannes 

kaikista verotuloista. Esimerkiksi hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen toimintakulut olivat 48,5 M€ 

vuoden 2022 talousarviossa. Ennusteen mukaan tulorahoitus vuonna 2024 olisi enää 72,6 M€. 

Näin hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen toiminnan rahoittamisen jälkeen muuhun käyttöön jäävä 

tulorahoituksen osuus olisi 24,1 M€, huomioimatta myyntituottoja.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Kunnallisvero  89 509  90 624  90 701  92 544  95 902  39 806  36 498  36 459  36 891 

Kiinteistövero  9 785  11 979  11 241  11 913  12 543  12 503  12 332  12 274  12 274 

Yhteisövero  3 740  3 372  3 804  5 378  4 657  3 301  3 101  3 188  3 206 

Valtionosuudet  56 039  56 103  69 216  66 908  71 386  22 823  20 692  22 387  22 324 

Yhteensä  159 073  162 078  174 962  176 743  184 488  78 433  72 623  74 308  74 695 

Painelaskelmat 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Kunnallisvero 89,509       90,624       90,701       92,544       95,902       39,806       36,498       36,459       36,891       
Kiinteistövero 9,785          11,979       11,241       11,913       12,543       12,503       12,332       12,274       12,274       
Yhteisövero 3,740          3,372          3,804          5,378          4,657          3,301          3,101          3,188          3,206          
Valtionosuudet 56,039       56,103       69,216       66,908       71,386       22,823       20,692       22,387       22,324       
Yhteensä 159,073     162,078     174,962     176,743     184,488     78,433       72,623       74,308       74,695       

 -
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Lautakunnan arvio: 

• Väestökehitys on jatkunut negatiivisena. Vähennys on tapahtunut erityisesti 
lasten ja nuorten sekä työikäisten ikäryhmissä. Väestön vähenemisellä ja ikära-
kenteen muutoksella on vaikutus palvelutarpeeseen sekä tulorahoitukseen.

• Jos ennusteet toteutuvat, tulee palvelutarve kaupungissa muuttumaan olen-
naisesti. Toiminnan, talouden ja resursoinnin tulee perustua palvelutarpeeseen 
ja sen ennakoituun kehitykseen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää palvelu-
prosessien tehokkuuteen ja taloudellisuuteen konsernitasolla, huomioiden 
kaupungin tulorahoituspohja.

• Kaupungilla on edelleen huomattava investointitarve olemassa. Huomioiden 
kaupungin velkaantuneisuus ja talouden liikkumavara tulee investoinnit suun-
nitella ja toteuttaa järkevästi, lisäämättä käyttötalousmenoja. Riskienhallinta 
tulee korostumaan jatkossa talouden suunnittelussa.
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Työpaikkojen määrä on aikavälillä 2008–2019 vähentynyt 20 prosenttia (2 427 työpaikkaa). Koko 

maassa työpaikkojen määrä on vastaavalla ajanjaksolla vähentynyt 0,2 prosenttia.

Työpaikkojen määrän kehitys on ollut muihin kuntiin verrattuna heikkoa. Manner-Suomen

kunnista Imatra on sijalla 243/293 tarkasteltaessa työpaikkojen määrän muutosta vuosina 2008–

2019 (1=paras, 293=heikoin). Tietoja vuosien 2020 ja 2021 työpaikkamääristä ei ollut arviointihetkel-

lä saatavissa. (Lähde: FCG/Tilannekuva-analyysi 1.12.2021). Tilastojen perusteella työpaikkojen

määrä on vähentynyt eniten (-1 332 työpaikkaa) teollisuudessa.

Tuoreempaa tietoa työpaikkojen määrästä ei ollut arviointihetkellä saatavilla.

3.4 Työllisyys

Vuoden 2021 talousarviossa hyväksyttiin vastuualueille ja konserniyhtiöille merkittävä määrä työl-

lisyyden edistämiseen ja yritystoiminnan tukemiseen liittyviä toiminnallisia tavoitteita. Tavoitteista

huomattava osa jäi toteutumatta. Pandemia on osaltaan vaikuttanut tavoitteiden toteutumatta

jäämiseen. Konsernin toimintojen vaikutusta työllisyyden edistämiseen on vaikea arvioida toimin-

tojen sekä raportoinnin hajanaisuuden vuoksi. Tavoitteiden määrällä ei saada vaikuttavuutta eikä

tuloksellisuutta toiminnoille.

Työpaikat

Strategian toimeenpano-ohjelman tavoitteena on ollut elinvoimaa edistämällä varmistaa työ-

paikkojen pysymistä ja uusien työpaikkojen syntymistä. Työpaikkojen määrän kehitys Imatralla 

vuosina 2008-2019 (Lähde: Tilastokeskus):
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Yritykset

Strategian toimeenpano-ohjelman tavoitteita ovat olleet yhteistyön tiivistäminen yrittäjien kanssa

muun muassa työllisyyden edistämisen ja osaavan työvoiman koulutusta edistävissä toimenpi-

teissä. Lisäksi tavoitteena on ollut yrittäjien suuntaan tehtävän yhteistyön ja yritysten toiminta-

edellytyksiä tukevien toimenpiteiden huomioiminen päätöksenteossa.

Yritysten määrän kehitys (ensimmäisen vuosineljänneksen taso) Imatralla aikavälillä 2017–2021.

(Lähde: FCG/Tilannekuva-analyysi 1.12.2021):

Yritysten määrä on tarkasteluajanjaksolla kasvanut 108 yrityksellä (8 prosenttia). Yritysten määrä

on lisääntynyt eniten toimialoilla taiteet, viihde ja virkistys (21 yritystä, 70 prosenttia) sekä hallintoja

tukipalvelutoiminta (17 yritystä, 26 prosenttia).

Imatralla yyrriittyysstteenn  mmäääärrää  on kasvanut 
mm. taide, viihde ja virkistys alueella, 
majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä 
hallinto ja tukipalveluissa 2017-2021*.

*Ensimmäisen vuosineljänneksen taso. Yrityskannan kokoa ei ole julkistettu vuoden 2017 kolmen viimeisen neljänneksen osalta

2017Q1 2019Q1 2020Q1 2021Q1 lkm %
G Tukku- ja vähittäiskauppa 201 205 208 208 +7 3 %
F Rakentaminen 178 176 186 182 +4 2 %
M Amm., tieteellinen ja tekninen toiminta 128 138 138 140 +12 9 %
S Muu palvelutoiminta 123 133 133 134 +11 9 %
L Kiinteistöalan toiminta 124 132 135 128 +4 3 %
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 88 92 99 101 +13 15 %
C Teollisuus 95 94 97 97 +2 2 %
H Kuljetus ja varastointi 99 94 96 91 -8 -8 %
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 66 73 76 83 +17 26 %
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 48 52 54 54 +6 13 %
R Taiteet, viihde ja virkistys 30 39 48 51 +21 70 %
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 32 38 39 44 +12 38 %
J Informaatio ja viestintä 28 31 33 30 +2 7 %
P Koulutus 21 27 29 26 +5 24 %
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 9 9 9 8 -1 -11 %
Muut 10 10 9 5 -1 -17 %
Yhteensä 1 280 1 343 1 389 1 388 +108 8 %

MuutosYrityskantaImatra 2017Q1-2021Q1

Päivitetty 1.12.2021
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Työttömyys ja nuorisotyöttömyys

Strategian toimeenpano-ohjelman tavoitteena on ollut parantaa työllisyyttä ja syrjäytymisvaaras-

sa olevien nuorten työllistymisedellytyksiä.

Seuraavassa esitetään vuosilta 2017-2021 keskimääräinen tilanne työttömyys- ja nuorisotyöt-

tömyysasteen sekä työttömien ja nuorten työttömien työnhakijoiden määrän osalta. (Lähteet: 

Elykeskus ja Tilastokeskus)

Työttömyys- ja nuorisotyöttömyystilanne ovat parantuneet tarkasteluajanjaksolla. Pandemian

vuoksi kehitys kääntyi negatiiviseksi vuonna 2020, mutta tilanne on parantunut vuonna 2021.

Tilanteen kohentumisesta huolimatta oli keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2021 yhä 

heikompi kuin pandemiaa edeltäneenä aikana. Työttömyysaste vuonna 2021 oli keskimäärin 14,5 

prosenttia, kun se vuonna 2019 oli 13,5 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita oli vuonna 2021 keski-

määrin 1 646 henkilöä, kun heitä vuonna 2019 oli keskimäärin 1 602 henkilöä.

Nuorisotyöttömyystilanne puolestaan kohentui vuonna 2021. Keskimääräinen nuorisotyöttömyys-

aste vuonna 2021 oli 20,8 prosenttia, mikä oli alhaisin taso tarkasteluajanjaksolla. Nuoria työttömiä

työnhakijoita oli vuonna 2021 keskimäärin 195 henkilöä, vähemmän kuin muina vuosina tarkaste-

luajanjaksolla. Määrän laskuun vaikuttaa kuitenkin nuorten ikäluokkien pienentyminen kaupun-

gissa.

Imatra 2017 2018 2019 2020 2021
Muutos 

2017–2021

Työttömyys

Työttömyysaste 

keskimäärin (%)

16,0 13,7 13,5 18,3 14,5 -1,5

Työttömien työnhakijoiden 

lkm keskimäärin

1 975 1 665 1 602 2 127 1 646 -329

Nuorisotyöttömyys (alle 25-v.)

Nuorisotyöttömyysaste 

keskimäärin (%)

24,0 20,9 22,3 26,7 20,8 -3,2

Työttömien alle 25-v. 

työnhakijoiden lkm keskimäärin

276 236 233 271 195 -81
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Lautakunnan arvio: 

• Yritystoimintaa ja uusia työpaikkoja ei ole kaupunkiin syntynyt merkittävässä 
määrin. Konsernissa tulee etsiä keinot tuloksellisempaan elinvoiman kehittämi-
seen.

• Talousarvion työllisyyteen liittyvät tavoitteet tulee keskittää ja määritellä niille 
vastuutahot. Tavoitteet on hajautettu ympäri konsernia. Tavoitteiden ja suoritet-
tujen toimenpiteiden vaikuttavuutta ei arvioida.
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4. Konsernin henkilöstö

Strategian toimeenpano-ohjelmassa on hyväksytty henkilöstölinjaukset liittyen henkilöstövoima-

varojen riittävyyteen, työhyvinvoinnin edistämiseen ja toiminnan tuloksellisuuteen.

Henkilöstölinjaukset tukevat muun muassa seuraavien tavoitteiden toteutumista:

1. henkilöstöresurssien ja osaamisen oikein kohdentaminen

2. toimintatapojen jatkuva uudistaminen

3. kokeilukulttuurin edistäminen.

Henkilöstömäärä

Seuraavassa esitetään kaupunkikonsernin henkilöstömäärän kehitys vuoden 2021 aikana. Tarkas-

telussa verrataan vuoden 2021 lopun tilannetta vuoden 2020 lopun tilanteeseen. Määräaikaisissa 

ei huomioida työllistettyjä eikä harjoittelijoita. (Lähteet: Personec-palkanlaskentajärjestelmä ja 

konserniyhtiöiden ilmoittamat tiedot)

Koko henkilöstömäärän muutos konsernissa oli -58 henkilöä vuoden 2021 aikana. Henkilöstö-

määrä väheni kaupungilla 51 henkilöä ja konserniyhtiöissä seitsemän henkilöä.

Vakinaisen henkilöstön muutos konsernissa oli +19 henkilöä (kaupungilla +30 henkilöä, konserni-

yhtiöissä -11 henkilöä). Kaupungilla alkoi vuonna 2021 yhteensä 42 vakinaista työsuhdetta.

31.12.2020 31.12.2021
Muutos 

2020-2021 

Kaupunki Vakinaiset 506 536 30

Määräaikaiset 253 172 -81

Yhteensä 759 708 -51

Konserniyhtiöt Vakinaiset 109 98 -11

Määräaikaiset 4 8 4

Yhteensä 113 106 -7

Kaupunkikonserni yht. Vakinaiset 615 634 19

Määräaikaiset 257 180 -77

Yhteensä 872 814 -58
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Henkilöstön vaihtuvuus

Seuraavassa esitetään päättyneet vuoden 2021 aikana päättyneet vakinaiset työsuhteet konser-

nissa.

Lautakunnan arvio: 

• Lautakunta tulee arvioimaan henkilöstölinjauksia uuden strategian mukaisesti.

Vuoden 2021 aikana konsernissa päättyi 49 vakinaista työsuhdetta. Muista syistä kuin eläköitymi-

sen takia päättyneiden työsuhteiden osuus päättyneistä oli lähes puolet.

Määräaikaisen henkilöstön muutos konsernissa oli -77 henkilöä (kaupungilla -81 henkilöä, 

konserniyhtiöissä +4 henkilöä).

Vakinaisen henkilöstömäärän kasvu vuonna 2021 on pääosin seurausta vakinaisten määrän 

lisääntymisestä hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen vastuualueella (+33 henkilöä vuoteen 2020 

nähden). Vakinaisten määrä on kasvanut perusopetuksen (+23 henkilöä), kulttuuripalvelujen 

(+10 henkilöä) ja lukio-opetuksen (+2 henkilöä) palvelualueilla.

Kaupunki
Konserniyh-

tiöt
Konserni yht.

Eläköityneet 25 2 27

Muu syy 18 4 22

Päättyneet vakinaiset työsuhteet yht. 43 6 49
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5. Konsernipalvelujen arviointi

Tarkastuslautakunnan valtuustokauden arviointisuunnitelman painopiste vuonna 2021 oli

konsernipalvelujen vastuualue. Arvioinnissa käytiin läpi osa konsernipalvelujen palveluproses-

seista.

Arvioinnin perusteella konsernipalvelujen tunnistettuja haasteita ja riskitekijöitä ovat:

• henkilöstön suuri vaihtuvuus johto- ja avainhenkilötasolla

• henkilöstön korkea keski-ikä

• osaamisvaje

• työkuorman epätasainen jakautuminen.

Tunnistettuja kehittämistarpeita ovat:

• strategisen johtamisen vahvistaminen

• johtamisrakenteiden selkiyttäminen

• toiminnan ja johtamisen jatkuvuuden turvaaminen

• henkilöstön itsenäisen työotteen lisääminen

• valmius muutoksiin ja kouluttautumiseen.

Arviointikertomus 2021 • 25 



26 • Arviointikertomus 2021
Arviointikertomus 2021 • 27 

Lautakunnan arvio: 

• Hyvällä henkilöstösuunnittelulla, kehittämisellä ja johtamisella voidaan vastata 
osaamisvajeeseen. Työkuorman tasainen jakautuminen pitää voida varmistaa.

• Kaupungilla on merkittäviä ostopalvelusopimuksia, joiden toteutumista ja saa-
dun palvelun laatua pitää valvoa.

• Henkilöstöpalvelujen rooli ja tehtävät tulee selkeyttää, jotta se palvelee koko 
organisaatiota omalla substanssialueellaan.

• Väkiluvun vähenemisen ja ikärakenteen muutoksen aiheuttama palveluraken-
teen muutos luo tarpeen pitkäjänteiselle henkilöstösuunnittelulle ja -kehittä-
miselle.

Imatran kaupunki hankkii henkilöstöhallinto-, 

taloushallinto- ja tietotekniikkapalveluita

Meidän IT ja talous Oy:ltä (Meita). Ostopalvelun 

arvo vuonna 2021 oli 1,4 miljoonaa euroa.

Arvioinnissa kuultujen avainhenkilöiden kom-

menttien perusteella haasteeksi on muodos-

tunut ostopalvelun laatu. Erityisesti ongelmana 

on ollut henkilöstöön liittyvien järjestelmien

käytettävyys ja niiden raportoinnin heikkous. 

Tällä on ollut merkittävä työllistävä vaikutus

kaupungin esimies- ja päällikkötason päivittäi-

seen työhön. Lisäksi lautakunta havaitsi, että

kaupungilla ei ole toimivaa kokonaiskoor-

dinointia kyseisten palvelujen sopimuksen 

valvonnassa.

Henkilöstöpalvelujen palvelut ja rooli on syytä 

tarkastella uudelleen, huomioiden ostopal-

veluina hankittujen järjestelmien työllistävä 

vaikutus. Arvioinnin yhteydessä on noussut 

merkittävänä riskinä esiin asiantuntijapalve-

luiden huono saatavuus. Lisäksi henkilöstö-

suunnittelu- ja kehittämistehtävät, jotka ovat 

merkittäviä konsernin tukipalveluja, ovat tällä 

hetkellä resursoimatta. Kuitenkin palvelulle 

on suuri tarve henkilöstön suunnittelussa ja 

kehittämisessä esihenkilöiden tukena. 
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Kuntalain (121 §) mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin

arviointikertomus antaa aihetta. Kaupunginvaltuusto (20.9.2021 § 106) merkitsi tiedokseen 

kaupunginhallituksen selvityksen toimenpiteistä, joihin vuoden 2020 arviointikertomus antaa 

aihetta. Kaupunginhallituksen lausunnossa nousivat esiin elinvoiman vahvistaminen, työllisyyden 

edistäminen, henkilöstölinjausten toteutuminen, konsernin taloudellinen asema sekä konserni-

johtaminen.

1. Elinvoiman vahvistaminen 

Kouluverkkouudistus on saatettu loppuun syksyllä 2021. Monimuotoinen kaavoitus 

luo asumisen mahdollisuuksia ja oikea-aikainen maanhankinta mahdollistaa alueiden 

jatkokäytön harkitun kehittämisen. 

2. Työllisyyden edistäminen 

Kuntien työllisyyspalveluihin vaikuttavia muutoksia on lähivuosina tulossa merkittäväs-

ti. Syksyllä 2021 oltiin aloittamassa myös Imatran kaupungin oman työllistämistoimin-

nan uudistamisen suunnittelu sekä Etelä-Karjalassa hyvinvointialueeseen siirtyminen 

yhteistyössä TE-palvelujen kanssa. Lisäksi Etelä-Karjalan työllisyysohjelman päivitys 

oli määrä toteuttaa syksyllä 2021. 

3. Henkilöstölinjausten toteutuminen 

Konsernipalveluissa sekä kaupunkikehitys ja tekniset palvelut-vastuualueella henki-

löstön tehtävänkuvat täydennetään sekä henkilöstösuunnitelmat päivitetään ennakoi-

van osaamisen siirtymisen turvaamiseksi. Osaaminen ja henkilöstömäärä priorisoidaan 

palvelutarpeen mukaisesti. Hyvinvointi- ja koulutuspalveluissa henkilöstösuunnittelus-

sa huomioidaan lapsi- ja oppilasmääräennusteet. Osaamiskartoituksia on toteutettu eri 

ammattiryhmille ja niitä hyödynnetään henkilöstö- ja koulutussuunnittelussa.

6. Edellisen vuoden
 arviointikertomus
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4. Konsernin taloudellinen asema 

Tytäryhtiöiden merkitys Imatran kaupunkikonsernin lainakannasta on merkittävä. 

Erityisesti strategisten, pääomavaltaisten markkinayhtiöiden liiketoiminta edellyttää 

pitkäjänteistä ja suunnitelmallista rahoituksen riittävyyden suunnittelua. Konsernitason 

velvoitteen jakaminen emolle ja tytäryhtiöille tekee lainanhoitokatteen seuraamisesta 

ja ohjaamisesta läpinäkyvämpää ja helpommin ennakoitavaa. 

5. Konsernijohtaminen 

Yhtiöiden hallitusten nimeämisen pääkriteerinä on pidetty konserniohjauksen toimi-

vuutta ja yhtiöiden hallitusten jäsenten kompetenssia hoitaa hallitusten jäsenyyksiä. 

Hallitusten jäsenille on järjestetty mahdollisuus kouluttautumiseen. Kaupunki on 

nimennyt keskeisten yhtiöiden hallituksiin konsernipalvelujen edustajan. Konsernijoh-

toryhmä varmistaa konsernin sisäistä tiedonkulkua.Imatran kaupunki hankkii henkilös-

töhallinto-, taloushallinto- ja tietotekniikkapalveluita
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7. Arviointikertomuksen
 yhteenveto
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Talousarvio ja toimintakertomus vaativat jatkossa kehittämistä. Kyseiset asiakirjat eivät anna 

lukijalleen selkeää kuvaa kaupunkikonsernin toiminnasta ja taloudesta. Konsernin toiminnan ja 

talouden suunnittelun tulee olla ennakoivaa ja realistista. Tavoiteasettelun tulee tukea selkeästi 

valittua strategiaa ja toiminnan tarkoitusta.

Valtuustoon nähden sitovia toiminnallisia tavoitteita on asetettu liikaa. Lisäksi tavoiteasettelu on

ollut sekavaa ja päällekkäistä vastuualueiden ja konserniyhtiöiden kesken. Tavoitteiden toteutu-

misen raportointi tulee selkeyttää ja esittää syyt, jos tavoite ei ole toteutunut.

Väestökehitys on jatkunut negatiivisena, erityisesti lasten ja nuorten sekä työikäisten ikäryhmissä.

Väestön vähenemisellä ja ikärakenteen muutoksella on vaikutus palvelutarpeeseen ja kaupungin

tulorahoitukseen. Toiminnan, talouden ja resursoinnin tulee perustua palvelutarpeeseen ja sen 

ennakoituun kehitykseen.

Kaupungilla on edelleen huomattavat investointitarpeet. Investoinnit tulee suunnitella ja toteuttaa

järkevästi, lisäämättä käyttötalousmenoja.

Konserniohjauksen toimivuus tulee varmistaa konsernin toiminnan tehokkuuden parantamiseksi.

Konserniyhtiöiden valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden asettaminen tulee tehdä omistajan

toimesta.

Konsernipalveluissa tulee henkilöstön osaamisvajeen korjaamiseen ja työkuorman tasaiseen 

jakautumiseen kiinnittää huomiota. Henkilöstösuunnittelussa ja -kehittämisessä tulee jatkuvuus 

varmistaa.
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