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Imatran kaupunginvaltuusto (12.6.2017 § 63) valitsi tarkastuslautakunnan valtuustokaudeksi 2017–2021. 

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 tarkoituksenmukaisella 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 tehtäviään 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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Tarkastuslautakunta vasemmalta: Ismo Harju, Pirjo Tella-Pulliainen, puheenjohtaja Matti Hirvonen, 
Hillevi Rasimus, Hannu Tuovila, Rauni Mynttinen ja Juha-Pekka Palovaara.

Arviointikaudella 2020 tarkastuslautakunta toimi seuraavassa kokoonpanossa, 

Suluissa tieto siitä, montako kertaa osallistunut kokoukseen. 

Matti Hirvonen, puheenjohtaja  (KOK) (13/13)

Rauni Mynttinen, varapuheenjohtaja  (SDP) (13/13) 

Hannu Tuovila, jäsen   (SIT.) (13/13) 

Ismo Harju, jäsen   (KESK) (13/13) 

Juha-Pekka Palovaara, jäsen   (SDP) (13/13) 

Hillevi Rasimus, jäsen  (KESK) (13/13) 

Pirjo Tella-Pulliainen, jäsen   (SDP) (13/13) 

Kauko Määttä, varajäsen  (KOK) (0/13)

Tiina Ovaska, varajäsen   (SDP) (0/13) 

Jarmo Lappalainen, varajäsen   (SIN) (0/13) 

Antti Paavola, varajäsen  (KESK) (0/13) 

Timo Pulkkinen, varajäsen  (SDP) (0/13) 

Helmi Manninen, varajäsen  (KESK) (0/13) 

Susanna Martikainen, varajäsen (SDP) (0/13) 
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Arviointikaudella 2020 tarkastuslautakunnan esittelijänä toimi tarkastuspäällikkö Arja Kekki 

ja sihteerinä sisäinen tarkastaja Iiro Parjanne.  

Tilintarkastuspalvelu ostettiin arviointikaudella 2020 BDO Audiator Oy:ltä. Vastuunalaisena 

tilintarkastajana toimi JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela. 

1.1 Työskentely

Lautakunta työskenteli arviointikaudella valtuustokauden työohjelmansa mukaisesti. 

Lautakunta valmisteli vuoden 2020 arviointia 13 kokouksessa.  Osa kokousosallistumisista 

toteutettiin etäyhteyden välityksellä covid-19-pandemian johdosta.

Tilintarkastaja on raportoinut tarkastuksistaan tarkastuslautakunnalle työkokouksissa 19.11.2020 

ja 15.4.2021. Tilintarkastuksen työohjelma on käsitelty lautakunnan päätöskokouksessa 27.8.2020. 

Valvonnan yhteistyökokoukset (tarkastuslautakunta, tilintarkastus, sisäinen tarkastus 

ja konsernijohto) järjestettiin 24.11.2020 ja 4.5.2021.
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2. Valtuustokauden 2017–2020  
 strategian toteuttaminen
Kuntalain 37 § määrittelee, että kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kun-

nan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategian laatiminen ja tavoitteiden 

asettaminen strategian mukaisiksi onkin valtuuston tärkeimpiä tehtäviä. Kuntastrategiassa on 

otettava huomioon 

1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen

3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet

4. omistajapolitiikka

5. henkilöstöpolitiikka

6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön 

muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee 

määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntaa tulee johtaa valtuuston hyväksy-

män strategian mukaisesti. Valtuustolla tulee lisäksi olla myös valmius muuttaa tai päivittää 

strategiaa kesken valtuustokauden, jos esimerkiksi toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä 

muutoksia.

Imatran kaupunginvaltuusto vahvisti 11.12.2017 (§ 113) ”Imatra tekee tulevaisuuden”-strategian 

sekä strategian toimeenpano-ohjelman (14.10.2019 § 77).

Kokoaan suurempi kaupunki, strategiakuva.
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Strategian kolme avaintavoitetta ovat

1. hyvinvoinnin edistäminen 

2. elinvoimaisuuden vahvistaminen 

3. uudistuvat toimintatavat 

2.1 Strategian avaintavoitteet
Tarkastuslautakunta on arvioinut strategian avaintavoitteiden toteutumista. Arvio perustuu vuosi-

en 2017–2020 toiminnallisten tavoitteiden toteutuma-arvioihin. On huomioitava, että tavoitteiden 

toteutumisarvioinnissa on ollut vaihtelua valtuustokauden eri vuosina, osittain toteutunut-vaihto-

ehtoa ei ollut käytössä vuoden 2017 arvioinnissa. Vuoden 2020 covid-19-pandemia on osaltaan 

vaikuttanut tavoitteiden toteutumiseen. 

Arviointi ei kerro kokonaiskuvaa strategian toteuttamisesta, vaan perustuu vuosittaisissa talousar-

vioissa hyväksyttyjen yksittäisten toiminnallisten tavoitteiden toteutuma-arvioihin.

Strategian avaintavoitteiden toteutuminen (%):

Valtuuston asettamien strategian avaintavoitteiden toteutuminen konsernissa 
valtuustokaudella 2017–2020.

Vuosittaisten toiminnallisten tavoitteiden toteutuma-arvion perusteella avaintavoitteista parhai-

ten (73-prosenttisesti) toteutui hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteista uudistuvat toimintatavat on 

toteutunut 67-prosenttisesti. Elinvoimaisuuden vahvistaminen toteutui strategian avaintavoitteista 

heikoimmin, 63-prosenttisesti.
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Seuraavassa esitetään kunkin avaintavoitteen alla olleet vuosittaisten toiminnallisten tavoittei-

den lukumäärät toteutumisen perusteella. Arviointi on vain määrällinen tarkastelu, eikä siinä ole 

huomioitu sitä, että vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet eivät ole kaikilta osin yhteismitallisia 

keskenään sisällöllisesti

Valtuustokauden aikana on uudistuvat toimintatavat -avaintavoitteeseen liittynyt vuosittaisia toi-

minnallisia tavoitteita huomattavasti enemmän (243 kappaletta) kuin elinvoimaisuuden vahvista-

miseen (161 kappaletta) tai hyvinvoinnin edistämiseen (143 kappaletta).

Myös toteutuneita toiminnallisia tavoitteita on uudistuviin toimintatapoihin liittynyt enemmän 

(164 kappaletta) kuin elinvoimaisuuden vahvistamiseen (101 kappaletta) tai hyvinvoinnin edistämi-

seen (104 kappaletta).

Lautakunnan arvio: 

• Valtuustolla tulee olla yhtenäinen näkemys strategiasta ja sen avaintavoitteista. 
Päätöksenteon tulee olla yhteisesti hyväksytyn strategian mukaista ja päätök-
senteossa tulee tehdä myös kompromisseja. 

• Vaikka hyvä elinvoima on pohjana hyvinvoinnille, on elinvoimaisuuden vahvista-
miseen liittyen toteutunut pienempi osa kuin muissa strategisissa tavoitteissa. 
Tämä vaikuttaa heikentävästi myös väestökehitykseen ja kaupungin houkutte-
levuuteen asuinpaikkana.

2.2 Elinvoiman vahvistaminen
Kaupunkistrategiassa valtuusto on hyväksynyt elinvoiman vahvistamisen avaintavoitteisiin liittyvät 

strategiset linjaukset: 

• Parannamme työllisyyttä ja elinvoimaa toimimalla ennakoivasti 

ja ennakkoluulottomasti.

• Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille toimivan ympäristön ja toimivat palvelut.

• Tarjoamme monipuolisia asumisen vaihtoehtoja kaikille kohderyhmille.

• Panostamme matkailu- ja elämänlaatupalveluiden kehittämiseen.

• Lisäämme tehokasta viestintää ja markkinointia.

Strategian näkökulmasta keskeisenä on pidetty sitä, että alueelta löytyy nykyistä paremmin 

yritysten ja muiden toimijoiden työvoimatarvetta vastaavaa osaavaa työvoimaa. Lisäksi halutaan 

luoda toimintaympäristö ja olosuhteet, jotka kannustavat osaajia myös itse yrittämiseen.

Tavoitteita, valtuustokausi (lkm) Toteutunut Osittain toteutunut Ei toteutunut Ei voi arvioida Yht. 
 

Uudistuvat toimintatavat 164 25 43 11 243 
Elinvoimaisuuden 
vahvistaminen 

101 15 38 7 161 

Hyvinvoinnin edistäminen 104 15 17 7 143 
Tavoitteet yhteensä 369 55 98 25 547 
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Tavoitteiksi määriteltiin:

1. Kaupunki tunnetaan nykyistä laajemmin erityisesti nuoriin ja nuorten arvomaailmaan 

vetoavana asumisympäristönä. Kaupunki kutsuu luonnonläheisyydellään, monipuo-

lisuudellaan, aktiivisuudellaan, nykyaikaisuudellaan, kansainvälisyydellään, työmah-

dollisuuksillaan sekä yksilöllisellä kulttuurillaan niin valtakunnallisia kuin kansainvälisiä 

osaajia asumaan Imatralle.  

2. Imatran valtakunnallisestikin merkittävä kouluverkkoratkaisu houkuttelee nuoria 

perheitä asumaan Imatralle. Kaupunki on ratkaisullaan luvannut kaikille imatralai-

sille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti mahdollisuuden opiskella koko koulupolku 

moderneissa ja terveissä oppimisympäristöissä. Kaupunkiin on tarkoitus kehittää uusia, 

houkuttelevia asuinympäristöjä vesistöjen läheisyyteen. 

3. Huolehdimme, että Imatralla jo asuvat imatralaiset viihtyvät ja saavat tarvitsemansa 

julkiset palvelut kattavasti kotiseudullaan. Kaupunki pitää hyvää huolta myös 

ikäihmisistään ja houkuttelee Imatralta aikanaan lähteneitä palaamaan takaisin 

kotiseuduilleen. 

Lautakunnan arvio: 

• Palveluverkkouudistus on toteutettu edellisen valtuuston tekemän päätöksen 
mukaisesti. 

• Päätöksentekoa on aiempina valtuustokausina leimannut positiivisessa mie-
lessä ketteryys ja nopeus. Tällä valtuustokaudella ei valtuuston hyväksymää 
kaupunkistrategiaa ole pystytty toteuttamaan edellä mainituilla adjektiiveilla 
kuvaten. Lisäksi valmistellut strategian toteuttamiseen liittyvät päätösehdotuk-
set ovat usein jääneet hallituksen tai valtuuston pöydälle. 

• Tavoitteena on ollut kehittää uusia, houkuttelevia asuinympäristöjä vesistöjen 
läheisyyteen. Saimaan rantatontteihin liittyneellä markkinointikampanjalla saa-
tiin yli sata yhteydenottoa, mutta valtuusto ei ole kyennyt tekemään päätöksiä 
rantatonteista. 

• On erittäin huolestuttavaa, että iso osa elinvoimaan liittyvistä tavoitteista on 
jäänyt toteutumatta.  Asian korjaaminen vaatii rohkeita ja nopeita päätöksiä niin 
valtuustolta kuin muiltakin toimijoilta. 

• Elinvoimaan panostaminen ei ole vastakkainen toimenpide hyvinvoinnin 
ylläpitämiselle. Päin vastoin, onnistuneet elinvoimainvestoinnit mahdollistavat 
jatkossa myös kuntalaisten paremmat peruspalvelut. 

• Imatran koulutustarjonta on heikentynyt. 

• Uudistuvia toimintatapoja ja kokeilukulttuuria tulee edistää myös jatkossa. 
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3. Toimintaympäristö 
 ja muutokset
Strategiassa tulee kuvata toimintaympäristöä ja siinä odotettavissa olevia muutoksia, jotka tulee 

huomioida strategian valmistelussa. Strategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta 

sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteutta-

miseen.

3.1 Väestö ja ikärakenne
Imatran kaupungin merkittävimpiä haasteita ovat vähenevä väestö ja ikääntyvään väestönosaan 

painottuva ikärakenne. Tilastokeskuksen väestöennusteen (2019) mukaan Imatran väkiluku tulee 

vähenemään nykyisestä noin 26 000 asukkaasta alle 24 000 asukkaaseen jo vuoteen 2030 men-

nessä. Samalla ikärakenne painottuu vielä enemmän 75-vuotiaisiin.

Tavoitteena on, että Imatran väkilukuennusteet eivät toteudu, ja kaupungin väkiluku on yhä vuon-

na 2030 noin 27 000.

Väestö
Seuraavassa kuvioissa esitetään toteutunut väestökehitys valtuustokaudella ja ennuste (2019) 

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

vuodelle 2030.

Imatran väestö 2017–2020, ennuste 2040 ja strategian toimeenpano-ohjelman tavoite 2030.
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H:\Esikunta\Taloustoimi\Tilastot\Väestö\Ennusteet\s.9, Väestö 2017-2020, ennuste 2040 ja strategian toimeenpano-ohjelman tavoite 2030\5.5.2021
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Strategian toimeenpano-ohjelmassa oli tavoite 27 000 asukkaan kaupungista vuonna 2030. 

Imatran väkiluku on kuitenkin aikavälillä 2017–2020 vähentynyt 1 194 asukasta (-4 prosenttia). Vä-

kiluku on lähes 1 000 asukasta vähemmän kuin asetettu vuoden 2030 tavoite. Tilastokeskuksen 

väestöennusteen perusteella asukasluku tulee vielä merkittävästi vähenemään vuoteen 2040, 

jolloin kaupungissa olisi asukkaita 21 523.

Väestökehityksen osatekijät ovat luonnollinen väestökehitys (syntyvyyden ja kuolleisuuden 

erotus) sekä muuttoliike. Imatralla luonnollisen väestökehityksen osuus väestön vähenemisestä 

on pienentynyt ja muuttoliikkeen osuus kasvanut. Vuonna 2017 väestön väheneminen oli 

84-prosenttisesti seurausta luonnollisesta väestökehityksestä ja 16-prosenttisesti muuttoliikkees-

tä. Vuonna 2020 väestön väheneminen oli 65-prosenttisesti seurausta luonnollisesta väestökehi-

tyksestä ja 35-prosenttisesti muuttoliikkeestä.

Ikärakenne
Toteutunut väestökehitys ikäryhmittäin valtuustokaudella ja ennuste vuodelle 2040 (Lähde: Tilas-

tokeskus):

Imatran väestö ikäryhmittäin 2017–2020 ja ennuste 2040.

Vuodesta 2017 vuoteen 2020 on lasten ja nuorten ikäluokka on pienentynyt 308 henkilöä (-7 pro-

senttia). Työikäisten määrä on vähentynyt 1 150 henkilöä (-8 prosenttia). Ikääntyneiden määrä on 

kasvanut 264 henkilöä (+3 prosenttia).

Ennusteen mukaan vuosina 2020–2040 lasten ja nuorten määrä tulisi vähenemään kokonai-

suudessaan 1 622 henkilöä (-39 prosenttia) ja työikäisten määrä 2 946 henkilöä (-21 prosenttia). 

Ikääntyneiden määrä tulisi kasvamaan 489 henkilöä (+6 prosenttia).

Väestöennusteen mukaan työikäisten määrä on merkittävässä laskussa ja alkaa lähestyä ikäänty-

neiden määrää. Lisäksi lasten ja nuorten määrä tulisi lähes puolittumaan vuoden 2017 tasosta.
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H:\Esikunta\Taloustoimi\Tilastot\Väestö\Ennusteet\s.10, Väestö ikäryhmittäin 2017-2020 ja ennuste 2040\5.5.2021
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Palvelutarve
Väestömäärän ja ikärakenteen muuttuessa tulee kuntalaisten palvelutarve tulevaisuudessa 

muuttumaan. Seuraavana ennuste palvelutarpeiden kehityksestä Imatralla vuodesta 2019 

vuoteen 2040 väestöennusteen ja palvelujen ikäryhmittäisen käytön perusteella 

(Lähde: FCG/Tilannekuva-analyysi 11.3.2021).

Palvelutarpeiden kehitys Imatralla v. 2019–2040 väestöennusteen ja palvelujen ikäryhmittäisen käytön 
perusteella.
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Vuoteen 2040 palvelutarve tulee merkittävästi laskemaan:

• perusopetuksessa (-44 prosenttia)

• lukiossa (-39 prosenttia) ja

• varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (-37 prosenttia). 

Ainoastaan vanhusten hoivan tarve tulee kasvamaan (+37 prosenttia).

Lautakunnan arvio: 

• Väestömäärä vähenee edelleen. Huolestuttavaa on, että: 
• poismuuton osuus väestön vähenemisestä kasvaa
• työikäisten määrä vähenee merkittävästi. 

• Muuttoliikettä tulee hidastaa laajentamalla opiskelutarjontaa ja säilyttämällä / 
lisäämällä työpaikkoja. Muuttoliikkeen syitä tulee jatkossa selvittää, analysoida 
tulokset ja tehdä kaupungin käsissä olevia korjaavia toimenpiteitä. 

• Tuloverotus sekä asumiskustannukset kuten kiinteistövero, kaukolämpö ja kiin-
teistöjen hinnat ovat kilpailukykyisiä. Monet näistä ovat valtakunnan keskiarvon 
mukaisia tai alle. Myös omakotitonttien saatavuus on hyvä sekä määrällisesti 
että laadullisesti. Kuvaa edullisista ja kohtuullisista asumisen kokonaiskustan-
nuksista kannattaa yhä markkinoida, samoin hyvää saavutettavuutta pääkau-
punkiseudulta.

3.2 Työllisyys ja työpaikat
Väestörakenteen muutoksen haasteiden lisäksi imatralaisten työttömyysaste on valtakunnan 

keskitasoa korkeampaa, Manner-Suomen kuntien viidenneksi heikoin. 

Imatran työllisyyslukujen kehitys on ollut verrattain hidasta ja covid-19-pandemian aikana työlli-

syys on heikentynyt. Erityisesti nuorten työttömien vähenemä on ollut alhainen. 

Valtuuston tavoitetila oli edistää elinvoimaa edesauttamalla työpaikkojen säilymistä Imatralla 

sekä uusien työpaikkojen syntymistä. 

Erityistoimenpiteitä haluttiin kohdentaa:

1. syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työllistymisedellytysten parantamiseen sekä 

2. työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun alentamiseen ja sen kasvun hillintään.
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Työpaikat
Tavoitteena on edistää elinvoimaa edesauttamalla työpaikkojen säilymistä Imatralla sekä uusien 

työpaikkojen syntymistä.

Työpaikkojen määrän kehitys Imatralla vuosina 2007-2018 (Lähde: Tilastokeskus).

Imatralla työssäkäyvät (=työpaikat) v. 2007–2018.

Työpaikkojen määrä on aikavälillä 2007–2018 vähentynyt 1 899 työpaikkaa (-16 prosenttia). 

Koko maassa työpaikkojen määrä on vastaavalla ajanjaksolla lisääntynyt 4 602 työpaikkaa 

(+0,2 prosenttia). Työpaikkojen määrän kehitys on ollut muihin kuntiin verrattuna heikkoa. 

Manner-Suomen kunnista Imatra on sijalla 199/294 tarkasteltaessa työpaikkojen määrän muu-

tosta vuosina 2007–2018 (1=paras, 294=heikoin). Tietoja vuosien 2019 ja 2020 työpaikkamääristä 

ei ollut arviointihetkellä saatavissa. (Lähde: FCG/Tilannekuva-analyysi 11.3.2021).
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Työpaikkojen määrän muutos toimialoittain Imatralla aikavälillä 2008–2018 

(Lähde: FCG/Tilanne-kuva-analyysi 11.3.2021).

Työpaikkojen määrän muutos toimialoittain Imatralla v. 2008–2018.

Tarkasteluajanjaksolla on työpaikkojen määrä vähentynyt selvästi eniten (822 työpaikkaa) teolli-

suudessa. Työpaikkojen määrä on lisääntynyt huomattavimmin hallinto- ja tukipalvelutoiminnas-

sa (283), tähän luokkaan kuuluu liike-elämän yleisiä rutiiniluonteisia ja useimmiten lyhytkestoisia 

tukipalveluita. Työpaikkojen määrä on tarkasteluajanjaksolla lisääntynyt selvästi myös majoitus- 

ja ravitsemistoiminnassa (86). On huomioitava, että työpaikkojen toimialaluokittelussa on voinut 

tapahtua muutoksia tarkasteluajanjakson aikana.

Kuntakohtaisen työpaikkakehityksen lisäksi työllisyystilanteen kokonaisuuteen vaikuttaa pende-

löinti eli asuin- ja työssäkäyntipaikkakuntien välinen työmatkaliikenne. Vuoden 2018 tietojen 

perusteella pendelöinti on lähes yhtä yleistä Imatralta muualle (2 877 henkilöä) kuin muualta 

Imatralle (3 123 henkilöä).

Lähde: Tilastokeskus

Kopio_Kopio_s.14, Työpaikkojen määrän muutos toimialoittain 2008‐2018/6.5.2021/MH
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Yritykset
Strategian linjauksena on ollut tarjota nykyisille ja uusille yrityksille toimiva ympäristö ja toimivat 

palvelut. 

Yritysten määrän kehitys (toisen vuosineljänneksen taso) Imatralla aikavälillä 2016–2020. 

(Lähde: FCG/Tilannekuva-analyysi 11.3.2021).

Yritysten määrän kehitys (toisen vuosineljänneksen taso) Imatralla 2016–2020.

Yritysten määrä on tarkasteluajanjaksolla kasvanut 94 yrityksellä (7 prosenttia). Yritysten määrä on

lisääntynyt eniten toimialoilla taiteet, viihde ja virkistys (18 yritystä, 58 prosenttia) sekä majoitus- ja

ravitsemistoiminta (16 yritystä, 19 prosenttia).

Työttömyys ja nuorisotyöttömyys
Valtuustokauden tavoitteena on ollut parantaa työllisyyttä ja syrjäytymisvaarassa olevien 

nuorten työllistymisedellytyksiä.

2016Q2 2018Q2 2019Q2 2020Q2

G Tukku- ja vähittäiskauppa 209 202 202 210
F Rakentaminen 188 174 176 187
M Amm., tieteellinen ja tekninen toiminta 132 134 137 138
S Muu palvelutoiminta 124 129 135 135
L Kiinteistöalan toiminta 120 130 133 134
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 84 91 97 100
C Teollisuus 96 100 93 97
H Kuljetus ja varastointi 97 101 94 96
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 64 72 71 77
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 49 45 52 54
R Taiteet, viihde ja virkistys 31 31 43 49
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 34 36 39 39
J Informaatio ja viestintä 30 30 28 31
P Koulutus 21 24 27 29
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 11 9 9 9
Muut 11 9 9 5
Yhteensä 1 301 1 317 1 345 1 395

Imatra Yrityskanta
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Keskimääräinen työttömyys- ja nuorisotyöttömyysaste sekä työttömien ja nuorten työttömien 

työnhakijoiden määrät (Lähteet: Ely-keskus ja Tilastokeskus).

Imatran työttömyys ja nuorisotyöttömyys v. 2017–2020.

Vuosi 2020 esitetään erillään muista vuosista, koska vuosi ei ole vertailukelpoinen pandemian

vuoksi.

Työttömyystilanne parani vuodesta 2017 vuoteen 2019. Pandemian vuoksi positiivinen kehitys ei 

jatkunut vuonna 2020. Lisäksi nuorisotyöttömyys on erittäin korkealla tasolla.

Työmarkkinatuen kuntaosuus
Tavoitteena on ollut työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun hillintä. 

Kunta maksaa työmarkkinatuesta sitä suuremman osan, mitä kauemmin henkilö on ollut 

työttömänä. Valtio rahoittaa työmarkkinatuen kokonaan siihen asti, kun henkilölle on maksettu 

työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 300 päivää. Kun tukea on maksettu henkilölle yli 

300 päivää, tulee henkilön kotikunnan rahoittaa tuesta 50 prosenttia. Kun henkilölle on maksettu 

työmarkkinatukea 1 000 päivää, suurenee kunnan rahoitusosuus 70 prosenttiin. 

Imatran osalta työmarkkinatuen kuntaosuus sisältyy Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (myö-

hemmin Eksote) maksuosuuksiin, perustuen Kansaneläkelaitoksen (myöhemmin Kela) työmark-

kinatukea koskevaan kuukausilaskutukseen Eksotelle. 

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys vuosina 2017–2020 (Lähde: Imatran kaupunki).

Työmarkkinatuen kuntaosuus, Imatra v. 2017–2020.

Työmarkkinatuen kuntaosuus aleni vuodesta 2017 vuoteen 2019 (-0,2 M€). Pandemian vuoksi 

kuntaosuus kasvoi merkittävästi vuonna 2020.

Imatra 2017 2018 2019 Muutos 2017-2019 
 

Keskimääräinen työttömyysaste (%) 16,0 13,7 13,5 -2,5 

Keskimääräinen nuorisotyöttömyys-aste (alle 25-v) % 24,0 20,9 22,3 -1,7 

Työttömien työnhakijoiden lkm keskimäärin 1975 1665 1602 -373 

Alle 25-v. työttömien työnhakijoiden lkm keskimäärin 276 236 233 -43 

2020 

18,3 

26,7 

2127 

271 

Imatra 2017 2018 2019 Muutos 2017-2019 
 

Työmarkkinatuen kuntaosuus (M€) 2,2 2,2 2,0 -0,2 

2020 

2,7 
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Lautakunnan arvio: 

• Työllisyystilanne on erittäin haasteellinen. Tarvitaan edelleen toimenpiteitä, 
uusia ideoita ja hyvää yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Toisen asteen koulu-
tuksen säilyttäminen Imatralla ja koulutuksen kehittäminen yhdessä elinkeino-
elämän ja alueen muiden kuntien kanssa on tärkeää myös koko seutukunnan 
kehitykselle ja vetovoimalle. Kaikki keinot, myös pienetkin ideat, tulee käyttää 
työllisyyden parantamiseksi. 

• Toimenpiteillä tulee pyrkiä siihen, että työttömyysindikaattoreiden osalta pääs-
tään lähemmäs valtakunnallista keskiarvoa. 

• Yritysten määrän kasvulla ei ole ollut merkittävää vaikutusta työpaikkamäärän 
lisääntymiseen. Strategian tavoitteissa kannustetaankin itsensä työllistämi-
seen, joten yritysten määrän kasvu on positiivinen merkki. On tärkeää, että 
uudetkin yritykset ovat elinkelpoisia. 

• Lautakunta suosittelee tiedolla johtamisen tueksi, että:
• selvitetään esimerkiksi Webropol-kyselyllä, miksi ne yli 3 000 ihmistä, 

jotka käyvät Imatralla töissä mutta eivät asu kaupungissa, eivät ole 
valinneet asuinpaikakseen Imatraa 

• työllisyyden edistämisen toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan 
tehokkaammin.
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3.3 Viestintä, myynti ja markkinointi
Elinvoimaisuuden vahvistamisen olennaisia osatekijöitä ovat viestintä sekä myynti ja markkinointi. 

Valtuustokauden tavoitteena on ollut lisätä tehokasta viestintää ja markkinointia.

Viestintä
Imatran kaupungin viestintää on kehitetty ja yksikön resursointia on tarkasteltu valtuustokauden 

aikana. Yksikön toimintaa on kehitetty oikea-aikaiseen ja oma-aloitteiseen viestintään ja tiedotta-

miseen niin kuntalaisille kuin muille sidosryhmille sekä henkilöstöllekin. 

Kaupungin verkkosivuja on kehitetty. Verkkosivujen kävijämäärä on lähes kaksinkertaistunut 

valtuustokaudella (2017: 794 614 kävijää, 2020: 1 429 293 kävijää). Vaikka vuonna 2020 moni 

tapahtuma ja palvelu peruttiin koronan vuoksi, Imatralla sivuston kävijämäärä nousi silti yli 20 000 

kävijää vuodesta 2019. Imatran verkkosivujen käyttäjät viipyvät sivuilla yleensä useita minuutte-

ja. Facebookin ja Instagramin käyttäjien määrät ovat kehittyneet myös positiivisesti. Twitterin ja 

YouTuben kävijämäärien kasvu on ollut maltillista. 

Imatran viestinnässä on huomioitu myös henkilöt, jotka eivät käytä verkkoa. Kaupungin tiedot-

teet jaetaan paikallismedialle sekä merkittävät asiat myös valtakunnalliselle medialle. Uutena 

kokeiluna on vuoden 2020 aikana otettu käyttöön maksulliset sisältöjutut paikallislehdessä 

kerran kuussa ilmaisjakelunumerossa. Kaupunkilaiset ovat voineet vaikuttaa sisältöjuttujen aihe-

alueisiin, kuitenkin niin, että ne liittyvät kaupungin strategiaan.

Myynti ja markkinointi
Imatran kaupunki on siirtänyt myynti- ja markkinointitehtävänsä omistamalleen yhtiölle. 

Tavoitteena oli kehittää ja tehostaa markkinointi- ja myyntitoimintaa. Imatra Base Camp Oy:n teh-

tävä on tuottaa konsernille myynti- ja markkinointipalveluja sekä huolehtia kaupungin matkailun 

info-toiminnasta. Yhtiö kehittää muun muassa Ukonniemen liikuntapaikkojen, Kulttuuritalo Virran 

ja Teatteri Imatran markkinointia ja myyntiä. Imatra Base Camp Oy:n tehtävä on myydä tiloja ja 

tapahtumia, mutta yhtiö ei ole tapahtumien tuottaja eikä järjestäjä. 

Yhtiön perustamiseen ei tarvittu lisärahoitusta, vaan rahoitus kerättiin konsernin olemassa olevis-

ta määrärahoista. Kuntalaisten verorasitusta ei lisätty kyseisen yhtiön rahoituksella. Yhtiö rahoittaa 

toimintansa kaupungin vuosittain myöntämällä määrärahalla. 

Imatra Base Camp Oy:n tehtävä on myydä tiloja tapahtumia, mutta yhtiö ei ole tapahtumien 

tuottaja eikä järjestäjä.
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Ukonniemen liikuntapaikat

Rauha-Ukonniemen alueella järjestetään vuosittain eri urheiluleirejä ja tapahtumia, joihin katso-

jineen osallistuu tuhansia kotimaisia ja ulkomaisia osallistujia ja matkailijoita. Urheilu- ja liikunta-

matkailu tuo Rauha-Ukonniemen alueelle 7,8 miljoonan euron matkailutulon vuodessa. Imatralle 

matkailutuloa tulee 6,8 miljoonaa euroa. 

Ukonniemen liikuntapaikkojen käyttöaste on valtuustokauden aikana kehittynyt positiivisesti. 

Esimerkiksi jäähallin käyttö kesäaikana lisääntyi saatujen käyttötietojen perusteella moninker-

taisesti vuosina 2017–2019. Covid-19-pandemian takia vuoden 2020 varauksista peruttiin 

noin 50 prosenttia. Kesäaikojen myynnistä suuri osa on kohdistunut ulkomaisille ryhmille. 

Imatra Base Camp Oy reagoi peruutuksiin ja myyntiä kohdennettiin kotimaisiin ryhmiin. 

Jäähallin käyttötunnit kesäaikana vuosina 2016–2020:

Jäähallin käyttötunnit kesäaikana v. 2016–2020.
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Määrät kehittyivät positiivisesti vuosina 2017–2019. Kokous- ja monitoimitilojen käyttö oli vuonna 

2020 pandemiasta huolimatta suurempaa kuin vuosina 2017 ja 2018.

Kulttuuritalo Virta

Kulttuuritalo Virrassa on myytävien tilojen määrää lisätty. Myös tilojen varauksia ja käyttöä on 

pystytty lisäämään. 

Kulttuuritalo Virran kokous- ja monitoimitilojen käyttötunnit ja Karelia-salin tapahtumien määrä 

valtuustokaudella:

Kulttuuritalo Virran kokous- ja monitoimitilojen käyttötunnit ja Karelia-salin tapahtumien määrä valtuusto-
kaudella.
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Teatteri Imatra

Valtuustokaudella panostettiin merkittävästi uuden Teatteri Imatran lanseeraukseen. 

Teatteri Imatran katsojamäärän tavoite ja toteutuma vuosina 2017–2019:

Teatteri Imatran katsojamäärä 2019–2019, tavoite ja toteutuma.

Katsojatavoitteet ylittyivät vuosina 2017 ja 2019. Vuonna 2020 esityskaudet päättyivät suunnitel-

lusta poiketen pandemian takia. Tämän vuoksi vuoden 2020 katsojamäärän tavoitetta ja toteutu-

maa ei esitetä yllä olevassa kuviossa.
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Lautakunnan arvio:  

• Valtuustokauden onnistumisia on kaupungin viestinnän sekä myynnin ja mark-
kinoinnin positiivinen kehitys. 

• Viestintä näyttää ammattimaiselta toiminnalta. Viestintä ja tiedottaminen on 
oikea-aikaista, asiapohjaista ja luotettavaa. 

• Kaupunkilaisille suunnatut sisältöuutiset paikallislehden ilmaisjakelunumerois-
sa ovat olleet mielenkiintoisia ja hyvä tapa kertoa faktoja kaupungin strategiaan 
liittyvistä aihealueista. 

• Positiivista on, että tiedottamisessa on huomioitu myös kuntalaiset, jotka eivät 
ole verkossa. 

• Viestintä ja tiedottaminen vastaa kuntalain edellytyksiä ja saavutettavuusdirek-
tiivin vaatimuksia. 

• Strategisena tavoitteena on ollut Ukonniemen kehittäminen ja sen toiminta- ja 
harrastusmahdollisuuksien kehittäminen. Lisäksi Ukonniemeen panostaminen 
on lisännyt matkailijavirtoja kaupunkiin ja alueelle. Myynti ja markkinointi on 
kohdennettu strategisen tavoitteen mukaisesti. 

• Imatra Base Camp Oy:n työ on ollut onnistunutta. Yhtiö on pystynyt vastaa-
maan pandemia-ajan haasteisiin saavuttamalla tavoitteensa aktiivisella toimin-
nallaan. 

• Valtuustokauden aikana uuden teatterin lanseeraus onnistui ja sillä saatiin 
runsaasti valtakunnallista julkisuutta. 
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3.4 Palveluverkko
Valtuusto (24.10.2016 § 68) teki päätöksen opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen palveluverkosta. 

Päätöksen perusteella palveluverkkoa ja sen keskeisimpänä osana koulu- ja päiväkotiverkkoa 

kehitetään Imatralla kolmen koulukeskuksen mukaisesti. Kukin koulukeskus koostuu esiopetuk-

sesta ja peruskoulun yhtenäiskoulusta (luokka-asteet 0–9). 

Palveluverkkoratkaisun toteuttaminen on edennyt suunnitelluissa investointibudjeteissaan ja 

aikatauluissaan. Uudet koulukeskukset otettiin käyttöön elokuussa 2019 Vuoksenniskalla ja 

elokuussa 2020 Mansikkalassa, jossa opiskelee myös yli 400 lukiolaista. Imatralla tulee olemaan 

kokonaisvaltaisesti uusittu kouluverkko käytössä lukukauden alkaessa elokuussa 2021, jolloin 

rakenteilla oleva Kosken koulukeskus on tarkoitus ottaa käyttöön. Tuolloin Imatralla tulee 

olemaan käytössä uuden opetussuunnitelman mukaisten tarpeiden mukaiset monitoimikiinteis-

töt, jotka osaltaan parantavat kaupungin elinvoimaisuutta. 

Varhaiskasvatuksen palveluverkkopäätöksen mukaisesti Imatran päiväkotiyksiköitä yhdistettiin 

vuoden 2020 aikana Mansikkalan ja Kosken alueella. Syksyllä 2020 Mansikkalan koulukeskuksen 

yhteyteen avautui uusi vuoropäiväkoti. Imatran laajennettu hoito ja vuorohoito keskittyivät näin 

yhteen toimipisteeseen. Esiopetus toimii palveluverkkopäätöksen mukaisesti Vuoksenniskan ja 

Mansikkalan koulukeskuksissa sekä Kosken alueella. 

Koulukeskusten käyttöönoton jälkeen havaittiin ongelmia erityisesti Mansikkalassa. Hyvinvoin-

tipalvelut selvitti käyttäjien näkökulmaa kyselyillä. Saadun palautteen perusteella erityisesti 

rauhattomuus, kulkeminen opetustilojen läpi ja puutteellinen äänieristys on koettu ongelmiksi 

uusissa tiloissa, varsinkin Mansikkalan koulukeskuksessa. Kuitenkin valoa, pihaa ja sisäilmaa myös 

kehuttiin vastauksissa. Koettuihin ongelmiin on Mansikkalassa jo puututtu muun muassa välisei-

niä rakentamalla, äänten vaimentamiseen tehdyillä parannustöillä sekä ohjeistuksilla tilojen läpi 

kulkemiseen. Mansikkalan osalta ongelmia lisäsi myös koulukeskukseen hakeutuneiden oppilai-

den ennakoitua suurempi määrä sekä tilatarpeelle lisähaasteita tuonut covid-19-pandemia. 

Myös tarkastuslautakunta kuuli käyttäjien kokemuksia, joissa myös tuli 

esille opiskeluympäristön rauhattomuus. Kuitenkin oppimisympäristöt 

ja piha-alueet koettiin viihtyisinä.
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Tarkastuslautakunnan työkokouksessa 25.2.2021 käyttäjien näkemyksiä esittelivät neljännen luokan 
oppilas Minttu Pellinen Vuoksenniskan koulukeskuksesta sekä nuorisovaltuuston edustaja Eemeli Solonen 
Mansikkalan koulukeskuksesta.

Palveluverkkoratkaisussa kaupunki sitoutui historiansa suurimpiin investointeihin. Ratkaisulla kau-

punki on reagoinut etupainotteisesti lapsi- ja nuorisoikäluokkia koskeviin väestöennusteisiin ja 

saanut samalla uudenaikaiset, aikaisempaa kustannustehokkaammat tilat. Palveluverkkorakenne 

voi väestöennusteiden toteutuessa osoittautua ylimitoitetuksi, jolloin muuntojoustavuus tulee 

hyödyntää ja tilojen käyttötarkoituksia tarkastella tarvittaessa uudelleen. Tilatarpeen vähetessä 

on huomioitava myös, että Vuoksenniskan koulukeskuksessa ollaan vuokralla.

Lautakunnan arvio: 

• Palveluverkon uudistaminen on tuonut varhaiskasvatukseen, perusopetukseen 
ja lukioon terveelliset ja turvalliset toimintaympäristöt. 

• Koulukeskusten käyttöönoton yhteydessä esiin tuotuihin puutteisiin on reagoi-
tu ja ne on pääosin korjattu. 

• Tilat ovat nykyaikaiset ja muuntojoustavat. Piha-alueista on saatu viihtyisät. 

• Koulukeskusten toimivuus oppimisympäristöinä pystytään osoittamaan vasta 
tulevaisuudessa, kun pandemian jälkeen palataan normaaliolosuhteisiin. Tilat 
vastaavat kuitenkin varhaiskasvatuksen ja opetuksen uusien oppimisympäris-
töjen vaatimuksia. 

• Palveluverkko on optimaalinen, jos lasten ja nuorten määrän kehitys saadaan 
käännettyä parempaan suuntaan.
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4. Konsernin taloudellinen 
 asema
Päättyvän valtuustokauden talouden suunnittelussa on ollut johtolankana varautuminen valta-

kunnalliseen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen. Kaupungin strategiatyön keskeinen 

tavoitelinjaus oli, että kaupunkistrategialla ja sen toimeenpano-ohjelman linjauksilla kaupunki 

varautuu sote-uudistukseen siten, että uudistuksen taloudelliset vaikutukset eivät johda kunta-

laisten kokonaisveroasteen nousuun, etenkään sen vuoksi, että muutokseen ei ole riittävästi 

varauduttu kaupungin päätösvallassa olevin toimenpitein. Keskeinen lyhyen aikavälin tavoite 

onkin ollut turvata nykyisen veroasteen riittävyys myös sote-uudistuksen jälkeisinä vuosina.

Sote-uudistuksen suunnitelmat rahoituksesta näyttävät siltä, että Imatran kaupungille tulee jää-

mään tehtäviensä hoitamiseen niukemmat taloudelliset resurssit kuin samojen tehtävien hoitami-

seen on ollut käytettävissä päättyvällä valtuustokaudella.

Edellä kuvatun tavoitteen saavuttaminen edellyttää väistämättä kunnan vastuulle jäävien palve-

lujen tuottamista yhä kustannustehokkaammin. Kaupungin strategiset avaintavoitteet edellyttä-

vät samalla, että resurssien niukkuudesta huolimatta tuotettavien palvelujen laatua ja kaupungin 

vetovoimaisuutta pitää parantaa koko ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että uudistuksen aiheuttamia 

talouden muutoksia ei paikata kuntalaisten veroasteen korotuksilla. Tämän vuoksi toimintojen 

kehittämisen, kulurakenteen karsimiseen sekä palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantamisen 

on oltava jatkuvaa.

Valtuustokauden aikana tuloveroprosentti (20,0 %) on pysynyt ennallaan ollen maakunnan 

alhaisin ja valtakunnan tasolla 43. alhaisin.  Kiinteistöveroon on tehty pieniä muutoksia yleiseen 

kiinteistöveroon ja vakituisen asunnon kiinteistöveroon.

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.
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Toimintakulujen kehitys
Imatran kaupungin toimintakuluista on noin kuusikymmentä prosenttia (108,7 M€, TP 2020) 

sosiaali- ja terveyspalveluihin käytettävää Eksoten maksuosuutta, mikä tarkoittaa sitä, että sama 

osuus talousarvion määrärahoista on oman määräysvallan ulkopuolella. Eksoten palvelujen 

ostoon käytettävä määräraha on noussut valtuustokauden aikana lähes 15,7 M€, mitä selittää 

mm. Imatran väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen lisääntyminen sekä Eksoten 

palkkojen harmonisointiin liittyvä takautuva maksu. 

Eksoten maksuosuus on kasvanut valtuustokaudella seitsemäntoista prosenttia. Oman toiminnan 

osalta toimintakuluja on pystytty vähentämään puolitoista prosenttia.

Lautakunnan arvio: 

• Tuloveroprosentti on pidetty valtuustokaudella ennallaan valtuuston tahdon 
mukaisesti menettämättä talouden tasapainoa. 

• Kaikki päätetyt ja toteutetut talouden tasapainottamistoimenpiteet viestivät 
tarkasta ja vastuullisesta taloudenpidosta. 

• Talouden tasapainon säilyttäminen on ollut haasteellista, sillä Eksoten toi-
mintakulujen kasvu ja yllättävät vuosittaiset lisämaksuerät ovat heikentäneet 
Etelä-Karjalan kuntien taloutta. 

• Strategian toimeenpano-ohjelmassa kaupunginvaltuusto on linjannut, että 
toiminta organisoidaan in-house-hankinnat mahdollistavalla tavalla. Toiminnan 
tulosta ja kannattavuutta verrataan vastaavien julkisten markkinoilla toimivien 
yhtiöiden tuloksiin. Toiminnalle asetetaan selkeät taloudelliset ja toiminnalliset 
tavoitteet sekä niin harkittaessa tuottovaatimus sijoitetulle pääomalle. Lauta-
kunta suositteleekin, että tavoitteet ja tuottovaatimus sijoitetulle pääomalle 
määritetään sekä kannattavuutta mitataan linjausten mukaisesti.
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4.2 Konsernin taloudellinen asema v. 2020
Konsernin tilinpäätös oli 1,84 M€ alijäämäinen vuodelta 2020. Konsernin emon tulos oli sen 

sijaan 4.4 M€:a ylijäämäinen. Konsernin vuosikate oli kuitenkin 23,7 M€. Konsernin poistot olivat  

25,7 M€, joten konsernin vuosikate ei riittänyt poistojen kattamiseen. Poistot kasvoivat vuodesta 

2019 yhteensä 2,8 M€ johtuen kertaluonteisista eristä (muun muassa puretut kiinteistöt). Nämä 

kertaluontoiset erät heikensivät vuosikatteen ja poistojen suhdetta vaikuttaen konsernin tilikau-

den tulokseen. 

Konsernin lainakanta nousi 238,4 M€:sta 246,7 M€:oon (+ 8,3 M€). Lainakannan nousu 

on johtunut pääsoin palveluverkon uudistamisen investoinneista. Vuonna 2020 valmistui 

Mansikkalan koulukeskus ja Kosken koulukeskuksen rakennushanke on käynnissä. Kaupungin 

osuus lainakannasta oli 41,2 prosenttia ja tytäryhteisöjen 51,4 prosenttia. Osakkuusyhteisöjen 

osuus lainakannasta oli 7,4 prosenttia. Konsernin lainamäärän kasvu on tapahtunut kaupungin-

valtuuston hyväksymillä päätöksillä. 

Konsernin lainakannan takaisinmaksusta 42 prosenttia rahoitetaan muilla kuin verotuloilla. 

Konsernin emon lainakanta nousi 11,2 M€ vuodesta 2019 ollen vuoden 2020 lopussa 101,6 M€. 

Konserniin kuuluvien yhtiöiden lainakanta on sen sijaan pienentynyt 4,1 M€. 

Konsernissa kertynyttä ylijäämää oli taseessa 49,2 M€ vuoden 2020 lopussa. 

Konsernin omavaraisuusaste oli 29,3 % prosenttia. 

Imatran kaupunkikonsernin taloudellinen tilanne on vakaa huolimatta lainakannan kasvusta – 

taseessa puskuri, sopeuttamistoimenpiteitä ja palveluverkkoa kehitetty jo 2016 alkaen. 

Konsernin talouden kehitys valtuustokaudella:

Konsernin talouden kehitys valtuustokaudella.

Konserni Kaupunki Konserni Kaupunki Konserni Kaupunki Konserni
1 000 € TP2020 TP2020 TP 2019 TP2019 TP2018 TP2018 TP 2017

TULOSLASKELMA 
Vuosikate 23 686        12 775       23 727       10 948       16 810           8 093          29 065         

Poistot 25 651 -       8 453 -        22 909 -      8 771 -        19 083 -          8 355 -         23 311 -        
Tilikauden yli-/alijäämä 1 836 -         4 413         531            644            2 496 -            118              6 571           

TASE

Ed. tilikausien yli-/alijäämä 49 222        66 544       48 490       65 900       53 762           65 782        45 652         
Tilikauden yli-/alijäämä 1 836 -         4 413         531            644            2 496 -            118              6 571           
Vapaa oma pääoma 47 386        70 956       49 021       66 544       51 266           65 900        52 223         
Lainakanta 246 702      101 622    238 413    90 418       217 737         63 107        200 491      
Nettovelkaantumisaste % 169              56              171            52              153                31                141              

RAHOITUSLASKELMA
Investointimenot 50 408 -       29 486 -      45 927 -      30 000 -      46 664 -          23 806 -       41 820 -        
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4.3 Taloudellisen aseman kehitys – kriisikuntakriteeristö
Kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja niin, 

että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapai-

nossa 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 laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä 

vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa, tai rahoituksen riittävyyt-

tä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet 

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 

keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla 

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 palvelujen edelly-

tysten turvaamiseksi. 

Kuntalaki määrittelee erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan raja-arvot. 

Kuntalakiin on lisätty tunnusluvuille raja-arvot myös sellaisten tilanteiden tunnistamiseksi, joissa 

kuntakonsernit ovat lähellä raja-arvojen täyttymistä. Väljempien raja-arvojen täyttyminen ei vielä 

johda arviointimenettelyn käynnistämiseen. Jos väljemmät raja-arvot täyttyvät, olisi kuntakonser-

nin kiinnitettävä erityistä huomiota taloutensa kehitykseen ja analysointiin.
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Seuraavassa tarkastellaan Imatran kaupunkikonsernin taloudellisen tilanteen kehitystä päättyvän 

valtuustokauden ajalta edellä mainituin tunnusluvuin ja raja-arvoin.

Erityisen vaikeassa asemassa olevan kunnan tunnuslukujen raja-arvotarkastelu.

Kuntakonsernin kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas 2017 2018 2019 2020
Imatra 1 915 1 810 1 849 1 817
Kriisikuntakriteeri, lähestyy 0 0 -500
Kriisikuntakriteeri, täyttyy -500 -500 -1 000

Kuntakonsernin vuosikate % poistoista 2017 2018 2019 2020
Imatra 123,3 % 88,3 % 92,1 % 92,3 %
Kriisikuntakriteeri, lähestyy 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Kriisikuntakriteeri, täyttyy 80,0 % 80,0 % 80,0 %

Kuntakonsernin lainakanta, €/asukas 2017 2018 2019 2020
Imatra 7 352 8 085 8 994 9 461
Kriisikuntakriteeri, lähestyy 7 874 8 197 8 882
Kriisikuntakriteeri, täyttyy 9 449 9 836 10 658

Kunnan tuloveroprosentti 2017 2018 2019 2020
Imatra 20,0 % 20,0 % 20,0 % 20,0 %
Kriisikuntakriteeri, lähestyy 22,4 % 21,5 % 21,5 %
Kriisikuntakriteeri, täyttyy 22,9 % 22,0 % 22,0 %

Kuntakonsernin laskennallinen lainanhoitokate 2017 2018 2019 2020
Imatra 1,40 0,80 0,60 0,90
Kriisikuntakriteeri, lähestyy 1,00 1,00 1,00
Kriisikuntakriteeri, täyttyy 0,80 0,80 0,80

alle raja-arvojen 
raja-arvo lähestyys
raja-arvo täyttyy 
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Imatran kaupunkikonsernin taloudellinen asema on ollut vakaa valtuustokauden aikana 

ja taseeseen ei ole kertynyt alijäämää. Konsernin taseeseen on kertynyt ylijäämää 49,2 M€, 

joka on 1.817 €/asukas. Konsernin tunnusluvuista ei yksikään raja-arvo ylitä erityisen vaikeassa 

taloudellisessa asemassa olevan kuntakonsernin raja-arvoja. Niin sanotulla keltaisella valolla ole-

via raja-arvoja konsernissa on kuitenkin jo ylitetty, mikä edellyttää jatkossakin erityisen huolellista 

ja tarkkaa taloudenpitoa.

Vuosikatteen osuus poistoista on vaihdellut neljän vuoden aikana ja raja-arvo on kriisikunta-

kriteeritarkastelussa keltaisena, mikä merkitsee, että raja-arvon täyttyminen lähestyy. Kriteerin 

arvon heikentymiseen vuodesta 2017 vuoteen 2020 on vaikuttanut merkittävästi kaupunkikon-

sernin omistamien käytöstä poistettujen kiinteistöjen määrä ja purkuohjelman toteuttaminen 

samalla kun uusi kouluverkko on ollut rakenteilla. Oikea-aikaiset sote-kiinteistöjen kaupat ovat 

olleet merkittävä onnistuminen valtuustokaudella, sillä ilman näitä raja-arvot olisivat jo mahdolli-

sesti täyttyneet.

Konsernin lainakanta (€/asukas) on raja-arvoltaan myös lähestymässä kriisikuntakriteerin täytty-

mistä. Lainakanta on noussut uuden kouluverkon investoinneilla ja kuntayhtymän lainamäärästä 

(Eksote), joka on jyvitetty konsernille peruspääoman suhteessa. Konsernin velkaantumisen osalta 

on syytä noudattaa päätöksenteossa vastuullisuutta jatkossakin. Jos vuokravastuut huomioidaan 

vastuina lainakannan lisäksi samassa tunnusluvussa, ylittäisi tunnusluku raja-arvon 

ollen 10 980 €/asukas.

Laskennallisen lainanhoitokatteen raja-arvo (1,0) on jo täyttynyt, mikä tarkoittaa että kriisikuntakri-

teeri (0,8) on lähestymässä. Lainanhoitokate on kuitenkin parantunut vuodesta 2019 (0,6) vuoteen 

2020 (0,9).  

Imatran tulovero on pystytty pitämään kahdessakymmenessä prosentissa valtuuston hyväksy-

män tavoitteen mukaisesti menettämättä talouden tasapainoa. Tuloveroprosentti on Imatralla 

kaksi prosenttia alle raja-arvon.
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Seuraavassa kuviossa on esitetty ennuste mahdollisen sote-uudistuksen jälkeisestä 

verorahoituspohjasta (tilanne 31.3.2021).

Ennuste mahdollisen sote-uudistuksen jälkeisestä verorahoituspohjasta (tilanne 31.3.2021)

Lautakunnan arvio: 

• Imatran kaupunkikonsernin talous on edelleen vakaa, mutta suurta huolelli-
suutta tulee jatkossa kiinnittää velkaantumiseen, lainan takaisinmaksukyvyn 
säilyttämiseen ja kaupungin verotulojen kehitykseen. Talouden liikkumavara 
on jo pienentynyt valtuustokauden aikana väestömäärän, etenkin työikäisten 
vähetessä sekä huomioiden korkea työttömyysaste. Mahdollinen sote-uudistus 
tulee vaikuttamaan verotulojen ja valtionosuuksien kertymään merkittävästi. 

• Konsernin tulosta ei pidä heikentää sellaisilla investoinneilla, joista aiheutuu 
toimintakulujen merkittävää kasvua, eikä kuluja voi toimintatuotoilla kattaa. 

• Vaikka kriisikuntakriteerit eivät täyty, vaaditaan tarkkaa taloudenpitoa ja enna-
koivaa päätöksentekoa kuten oli oikea-aikainen sote-kiinteistöjen myynti. 

• Lautakunta suosittelee, että strategisille tytäryhtiöille asetetaan lainanhoitoka-
te talouden mittariksi ja mittarille asetetaan tavoitearvo talousarviokäsittelyn 
yhteydessä.
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5. Henkilöstölinjausten 
 toteutuminen
Strategian toimeenpano-ohjelmassa on hyväksytty henkilöstölinjaukset liittyen henkilöstövoima-

varojen riittävyyteen, työhyvinvoinnin edistämiseen ja toiminnan tuloksellisuuteen. 

Kaupunkikonsernin tavoitteiksi on linjattu: 

1. henkilöstöresurssien ja osaamisen oikein kohdentaminen 

2. toimintatapojen jatkuva uudistaminen 

3. kokeilukulttuurin edistäminen.

Henkilöstömäärä
Seuraavassa esitetään kaupunkikonsernin henkilöstömäärän kehitys valtuustokauden aikana 

(tilanne 31.12.). Määräaikaisissa ei huomioida työllistettyjä eikä harjoittelijoita. 

(Lähteet: Personec-palkanlaskentajärjestelmä ja konserniyhtiöiden ilmoittamat tiedot)

Konsernin henkilöstömäärän kehitys 2017–2020.

Henkilöstö 31.12. 2017 2018 2019 2020 Muutos 
2017-
2020 
 

Kaupunki Vakinaiset 613 595 588 506 -107 
Määräaikaiset 165 167 155 253 88 
Yhteensä 778 762 743 759 -19 

Konserniyhtiöt Vakinaiset 129 127 114 109 -20 
Määräaikaiset 4 7 3 4 0 
Yhteensä 133 134 117 113 -20 

Konserni yhteensä Vakinaiset 742 722 702 615 -127 
Määräaikaiset 169 174 158 257 88 
Yhteensä 911 896 860 872 -39 
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Koko henkilöstömäärä väheni konsernissa valtuustokauden aikana 39 henkilöllä. 

Henkilöstömäärä väheni kaupungilla 19 henkilöä ja konserniyhtiöissä 20 henkilöä. 

Vakinaisen henkilöstön muutos konsernissa oli -127 henkilöä (kaupungilla -107 henkilöä, 

konserniyhtiöissä -20 henkilöä). 

Määräaikaisen henkilöstön määrä kasvoi valtuustokaudella konsernissa 88 henkilöä. Konserni-

yhtiöissä määrä ei ole muuttunut, kasvu on tapahtunut kaupungilla. Pääosin kasvu on seurausta 

määräaikaisten määrän lisääntymisestä vuonna 2020 hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen vastuu-

alueella (+94 henkilöä vuoteen 2019 nähden).

Henkilöstökulut
Seuraavassa esitetään kaupunkikonsernin toteutuneet henkilöstökulut valtuustokaudella.

Konsernin henkilöstökulut 2017–2020.

Toteutuneet henkilöstökulut laskivat konsernissa valtuustokaudella yhteensä 3 290 000 €. 

Kaupungin henkilöstökulut vähenivät valtuustokaudella 2 338 000 €. Konserniyhtiöissä henkilös-

tökulut vähenivät 952 000 €.

Vuonna 2020 kaupungin henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenivät 894 päivää 

(-9,1 prosenttia) vuoteen 2019 nähden (2019: 9 788 päivää, 2020: 8 894 päivää). Kehityssuunta 

on positiivinen.

1000 € 2017 2018 2019 2020 Muutos 
2017-2020 
 

Kaupunki 37 786 37 348 37 857 35 448 -2 338 
Konserniyhtiöt 7 414 7 206 6 986 6 462 -952 
Konserni yhteensä 45 200 44 554 44 843 41 910 -3 290 
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Johtamisrakenne
Kaupungin johtamisrakennetta on kevennetty valtuustokauden aikana. Seuraavassa esitetään 

johtamis- ja esimiestason vähennys aikavälillä 2016–2020 (1.8.2020).

Johtamisen resurssi on keventynyt tarkasteluajanjaksolla 30 henkilöä (-43 prosenttia).

Kaupunkiorganisaatiossa on vähennetty esimerkiksi ylintä johtoa. Vuonna 2016 ylimpään johtoon 

kuului seitsemän henkilöä. Vuonna 2020 ylimmässä johdossa työskenteli hallintosäännön perus-

teella enää kaksi johtajaa, kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja. 

Johtamisresurssin keventyminen aikavälillä 2016–2020 (-43 prosenttia) on suurempi kuin kaupun-

gin koko henkilöstön väheneminen vastaavalla aikavälillä (-13 prosenttia). Kaupungin henkilöstön 

määrä viime valtuustokauden viimeisenä vuonna 2016 oli 868 henkilöä, vuonna 2020 henkilöstön 

määrä oli 759 henkilöä. Johtamisrakenteen muutoksella on saatu aikaan 2,3 M€ kustannussäästö 

vuositasolla. 

Johtamis- ja esimiestason vähennys aikavälillä 2016–2020 (1.8.2020).
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Lautakunnan arvio: 

• Sopeutettaessa organisaatiota muuttuviin oloihin on otettava huomioon osaa-
misen säilyttäminen ja sen oikein kohdentaminen. 

• Johtamisresurssin keventämisellä on osoitettu se, että säästötoimenpiteet 
ovat kohdistuneet kaikkiin henkilöstöryhmiin. Johtamisjärjestelmän muutosten 
kautta on myös löydetty uusia toimintatapoja. Johtamisen keventämisellä on 
saatu aikaan merkittävä kustannussäästö ja saavutettu toiminnallisia muutok-
sia. Johtamisrakenteessa vastuuta on jaettu enemmän päällikkö-, esimies- ja 
työntekijätasolle. 

• Onko johtamisrakennetta kevennetty jo liikaa ja sisältääkö johtamisrakenne 
merkittävän riskin? Avainosaamista vaativissa tehtävissä tulee huolehtia, että 
osaaminen ei ole vain yhden henkilön varassa.



Arviointikertomus 2020 • 37 

6. Kaupungin toimintojen 
 yhtiöittäminen ja konsernin  
 yhteistyön toimivuus 

Tarkastuslautakunta on arvioinut vuoden 2018 arviointikertomuksessaan kaupungin toimintojen 

yhtiöittämistä ja sen tuloksellisuutta. Lautakunta totesi tuolloin yhtiöittämisen onnistuneen Imat-

ran Lämpö Oy:n ja Imatra Base Camp Oy:n osalta. Yhtiöt ovat Imatran kaupunkikonsernissa näyt-

täytyneet malliesimerkkinä konsernitoimijoista, jotka ovat ymmärtäneet konserniedun huomioi-

misen toiminnoissaan. Imatran Lämmön osalta tulee vielä nostaa esille kaukolämmön tuotannon 

kilpailukykyinen hinta ja hiilineutraalius, mikä on huomioitu jo Suomen rajojen ulkopuolellakin. 

Konsernin toiminnan ja talouden tuloksellisuuteen vaikuttaa merkittävästi konsernin sisäisen 

yhteistyön toimivuus. Kaikkien tulisi toimia konsernin edun mukaisesti ja toiminnan tulisi olla lä-

pinäkyvää. Tähän asiaan tulee kiinnittää erityishuomio jatkossa ja huolehtia konsernin kokonaise-

dun varmistamisesta. Läpinäkyvyys tulee säilyttää, etenkin inhouse-asemassa yhtiöt toimivat 

verorahoituksella, markkinoilla toimivat yhtiöt markkinaehtoisesti. Luottamus ja läpinäkyvyys 

tulee säilyä. Konsernihallituksen ja -johdon tulee ryhtyä tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin, 

mikäli edellä mainituilla periaatteilla ei toimita.

On suositeltavaa, että konserniyhtiöille määritellään hyvä hallinto- ja johtamistapa ja että 

yhtiöiden hallitusten jäsenten nimityspolitiikka linjattaisiin selkeästi valtuustotasolla. Kaupun-

ginvaltuusto on päättyvällä toimintakaudellaan hyväksynyt eettiset periaatteet konsernitasolla. 

Seuraava luonteva askel olisi laatia yhteisesti hyväksytty nimityspolitiikka ja hyvä hallinto- ja 

johtamistapa niin kaupungin toimielimille kuin konsernin tytäryhtiöille ja kuntayhtymille. Nimeä-

miskäytännöillä on mahdollisuus vaikuttaa kaupungin edunvalvonnan ja konserni-/omistajaoh-

jauksen toimivuuteen sekä tuloksellisempaan onnistumiseen. Kuntaliiton suosituksessa (Kunnan 

konserniohje, 2017) sanotaan näin: ”Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on kuntalain 

47:n mukaan otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan 

asiantuntemus sekä strateginen merkittävyys. Hallitusten jäsenten osaamis- ja kokemusvaatei-

den määrittely edellyttää kunnalta ja sen konsernijohdolta aktiivista omistajuutta sekä yhtiön ja 

sen toimialan ymmärtämistä sekä analysointia”.

Tarkastuslautakunta on saanut kuulemisten ja arviointien yhteydessä viitteitä konsernin yhteis-

työn sekä konserniedun heikkenemisestä. Lautakunta korostaa, että kaupungin toimintojen 

yhtiöittäminen on toimivaa ja tuloksellista ainoastaan silloin, kun konsernin etu on varmistettu. 

Inhouse-yhtiöiden rahoitus tulee täysin kaupungilta, toisin sanoen verotuloista, ja toiminnan 

ja hinnan on oltava tällöin kilpailukykyistä. Omistajapoliittisten linjausten mukaisesti hintaa ja 

toiminnan tehokkuutta on vertailtava muihin vastaaviin toimijoihin. Tätä vertailua ei ole toteutettu 

valtuustokauden aikana.
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Lautakunnan arvio: 

• Konserniyhtiöiden keskinäistä yhteistyötä ja toimintaa on edelleen paran-
nettava, jotta konsernin etu saavutetaan täysimääräisesti. Myös tiedonkulku 
yhtiöiden ja kaupungin välillä on varmistettava. 

• Konserniohjeen mukaan konserniyhtiöiden omat resurssit tulee käyttää ennen 
kuin töitä tilata ulkopuolisilta. Tätä ohjetta tulee noudattaa. 

• Tilaaja-tuottajamalli kaipaa vielä hiomista, jotta se toimii optimaalisesti. 

• Tarkastuslautakunta suosittaa, että aiemmin Kuntaliiton suosituksen mukaises-
ta, kaupunginhallituksen jäsenten esteellisyysoletuksesta konserniyhtiöiden 
hallitusten jäsenyyteen nähden luovutaan ja niihin nimetään yksi kaupun-
ginhallituksen jäsen. Perusteluna on konserniohjauksen ja omistajapolitiikan 
vahvistaminen sekä parantuva tiedonkulku. 

• Omistajaohjausta voidaan parantaa siten, että uuden valtuustokauden alussa 
poliittisten ryhmien tulee ottaa huomioon hallituksiin nimettävien jäsenten 
pätevyys hallitustyöskentelyssä. Konserniyhtiöiden hallituksissa edustetaan 
ainoastaan omistajaa eli Imatran kaupunkia. 

• Imatran kaupungin toimintojen yhtiöittäminen on sujunut kokonaisuutena hy-
vin. Lautakunta suosittelee, että valtuusto laatii yhteisen nimeämispolitiikan. 

• Vahvemmalla omistajaohjauksella mahdollistetaan strategian toimeenpano-
ohjelman mukaisen hankintastrategian toteutumisen seuranta ja sillä on tärkeä 
merkitys paikalliselle yrittäjyydelle ja työllisyydelle.

7. Valtuustokauden aiempien  
 arviointikertomusten 
 havainnot ja edellisen 
 vuoden arviointikertomus 
Tarkastuslautakunta on valtuustokauden aikana esittänyt vuosittain havaintonsa 

arviointikertomuksessaan. Kuntalakiin (121 §) perustuen kunnanhallitus antaa valtuustolle 

lausunnon toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden arviointikertomus antaa aihetta. 
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Valtuustokauden aiempien arviointikertomusten havainnot
Tarkastuslautakunnan aiemmissa valtuustokauden arviointikertomuksissaan esittämät havainnot 

ovat pääosin liittyneet seuraaviin asioihin: 

1. Strategia 

 

Päätöksenteon on oltava yhdenmukaista strategian kanssa. Valtuuston tulee säilyttää 

kyky ja halu nopeaan päätöksentekoon. Valtuustolla on oltava yhtenäinen ja selkeä 

näkemys strategiasta ja avaintavoitteista. Kehittämistyö on ollut johdonmukaista muun 

muassa palveluverkkouudistuksen ja tilahallinnan kehittämistyön osalta. 

2. Omistajaohjaus kuntayhtymässä 

 

Omistajaohjausta on välttämätöntä kehittää ja tehostaa erityisesti talouden ohjauk-

sen ja seurannan osalta. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) tulee pystyä 

noudattamaan valtuustonsa hyväksymää talousarviota. Eksoten tulee laatia palvelu-

verkkoratkaisu, jossa otetaan huomioon koko maakunnan etu. Mikä on Eksoten rooli ja 

vastuu maakunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin varmistamisessa? 

3. Yhtiöittämiset 

 

Yhtiöittäminen on ollut onnistunut ratkaisu Imatra Base Camp Oy:n 

ja Imatran Lämmön osalta. 

4. Henkilöstöresurssi 

 

Henkilöstösuunnitelmat ja osaamiskartoitukset tulee kytkeä osaksi henkilöstöresurssi-

en suunnittelua kohdentamalla rekrytoinnit tulevaisuuden osaamistarvetta vastaaviksi. 

Haasteena on varmistaa tarvetta vastaava osaaminen organisaatiossa. Ammattitaidon 

tulee säilyä varsinkin strategisissa avaintehtävissä. 

5. Taloudellinen tilanne 

 

Käyttötaloudessa tulee huolehtia toimintamenojen kasvun hillitsemisestä. Tiukkaa 

taloudenpitoa tulee jatkaa, menot on sopeutettava rahoituspohjaan. 

6. Kaavoitus 

 

Kaavoitus on ollut ongelmana usean vuoden ajan ja kaavoituksen kehittämiseen tulee 

kiinnittää huomiota. Kaavoituksen organisoinnissa onkin tehty muutoksia, joilla on 

pyritty parantamaan kaavoitustoimintojen tukea strategisten kärkihankkeiden oikea-

aikaiselle etenemiselle.
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Edellisen vuoden arviointikertomus
Kuntalain (121 §) perusteella kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin 

arviointikertomus antaa aihetta. 

Kaupunginvaltuusto (12.10.2020 § 47) merkitsi tiedokseen kaupunginhallituksen lausunnon  

toimenpiteistä, joihin vuoden 2019 arviointikertomus antaa aihetta. Kaupunginhallituksen  

lausunnossa nousivat esiin muun muassa strategian tavoitteiden mittaaminen, seuranta 

ja johtaminen, konsernin sisäisen yhteistyön toimivuus sekä nuorisotyöttömyyden osalta 

tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikuttavuuden arviointi. 

1. Strategian tavoitteiden mittaaminen, seuranta ja johtaminen 

 

Vuoden 2020 aikana on tehty kehittämistyötä liittyen tavoitteiden ja strategian väli-

seen yhteyteen. Vuoden 2021 talousarvioprosessin osaksi otettiin prosessin seuraava 

vaihe, mittareiden ja raportoinnin parantaminen. Kaupunkikehittämisvastuualueen 

johtamisen toimintamallit ja resursointi on organisoitu uudelleen vuoden 2020 aikana. 

2. Konsernin sisäisen yhteistyön toimivuus  

 

Konsernitason sisäistä yhteistyötä ja tiedonkulkua on kehitetty. Konsernijohtoryh-

mässä työskentelyä on tiivistetty ja yhteistyömalleja kehitetään. Ryhmän näkemyksiä 

konsernitason yhteistyön toimivuudesta ja tiedonkulusta selvitettiin kyselyllä, jonka 

tulosten pohjalta yhteistyötä kehitetään edelleen. 

3. Nuorisotyöttömyys – toimenpiteet ja niiden vaikuttavuuden arviointi 

 

Nuorisotyöttömyystilanteen parantamiseksi tehtyjä toimenpiteitä ovat olleet 

Ohjaamo-toiminta, kesätyöpaikat ja -setelit, tuetun työllistymisen palvelut, 

nuorisotyöllisyyden määräaikainen kehittämisprojekti, Sytkäri-hanke, seutukaupunki-

verkoston yhteishanke liittyen koulutusmalleihin yrityselämän kanssa yhteisiin koulu-

tusmalleihin sekä Etelä-Karjalan työllisyysohjelman päivitys.

Lautakunnan arvio: 

• Tarkastuslautakunta on jo aiemmin esittänyt havaintoja konsernin sisäisen 
yhteistyön toimimattomuudesta. Tällä arviointikaudella tehtyjen havaintojen 
perusteella yhteistyössä esiintyy edelleen ongelmia. 

• Eksoten talouskehityksen arvaamattomuudella ja kulujen kasvuvauhdilla on 
erittäin merkittävät vaikutukset Etelä-Karjalan kuntien talouteen. 
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8. Yhteenveto
Kaupunginvaltuusto ei toimikaudellaan ole onnistunut strategiansa toteuttamisessa riittävällä 

tavalla huomioiden asetetut tavoitteet. Valtuuston päätöksentekoa ei ole ohjannut yhteisesti 

päätetty strategia. Valtuustokauden aikana on väestömäärä vähentynyt aiempia valtuustokausia 

voimakkaammin. Valmistellut strategian toteuttamiseen liittyvät päätösehdotukset ovat usein 

jääneet hallituksen tai valtuuston pöydälle. 

Kielteisenä asiana voidaan pitää sitä, että valtuustokauden aikaiset poliittiset erimielisyydet ja 

muun muassa viimeaikaiset virkanimitykset ovat olleet strategian toimeenpano-ohjelmassa 

mainitun hyvän maineenhallinnan vastavoimia. Ne saattavat estää pätevien ammattilaisten 

rekrytointia jatkossa. Lisäksi valtuustokauden aikana tehtiin valtuustoaloite, jossa haluttiin 

lisätä kaupunginhallituksen päätösvaltaa rekrytoinneissa. Kuitenkin aloite todettiin Kuntaliiton 

lakimiehen lausunnossa tarkoitusperiltään lainvastaiseksi. Edellä mainitut seikat eivät luo hyvää 

työnantajakuvaa julkisuudessa. Lautakunta suosittelee, että poliittinen päätöksenteko pidetään 

erillään operatiivisesta päätöksenteosta.

Työttömyys ja erityisesti nuorisotyöttömyys on pysynyt korkealla tasolla. Väestömäärän ja ikära-

kenteen toteutunut ja ennustettu kehitys ovat jo muuttaneet ja tulevat muuttamaan palvelura-

kennetta ja -tarvetta merkittävästi. 

Valtuustokauden onnistumisia talouden näkökulmasta on ollut sote-kiinteistöjen myynti oikea-

aikaisesti. Lisäksi talous on ollut tasapainossa kuntalaisten verorasitetta lisäämättä. Talouden 

tasapainottamistoimenpiteet ovat osoitus tarkasta ja vastuullisesta talouden hoidosta. Jatkossa 

erityistä huomiota tulee kiinnittää velkaantumiseen, lainojen takaisinmaksukyvyn säilyttämiseen 

sekä kaupungin mahdolliseen negatiiviseen verotulojen kehitykseen. Valmistelussa olevan sote-

uudistuksen vaikutuksia talouteen tulee voida ennakoida. Erityinen huomio tulee olla Eksoten 

maksuosuuden kehityksessä, jolla on merkittävä vaikutus talouden liikkumavaraan nyt ja tulevai-

suudessa.

Imatran kaupungin viestintää ja tiedottamista on kehitetty ammattimaisesti. Viestintä ja tiedotta-

minen on oikea-aikaista, asiapohjaista ja luotettavaa, millä vastataan myös kuntalain edellytyksiin 

ja saavutettavuusdirektiivin vaatimuksiin. Imatra Base Camp Oy on onnistunut sille asetettujen 

myynti- ja markkinointitavoitteiden toteuttamisessa. Lisäksi Imatran Lämpö Oy:n toiminta on ollut 

tuloksellista ja vaikuttavaa, huomioiden hiilineutraali kaukolämpö ja kilpailukykyinen kuluttajahin-

ta valtakunnallisessa vertailussa.

Imatran kaupunkikonsernilla on vielä kehittämistä konsernin edun varmistamiseen täysimääräi-

sesti. Tämä edellyttää konserniyhtiöiden keskinäisen yhteistyön ja toiminnan parantamista sekä 

yhtiöiden ja kaupungin välisen tiedonkulun toimivuutta. Omistaja- ja konserniohjauksessa on 

toteutettava omistajan tahtoa. Lautakunta suosittelee laadittavaksi hyvän hallinto- ja johtamis-

tavan ohjeen konserniyhtiöille. Lisäksi suositellaan laadittavaksi nimeämispolitiikka valtuuston 

hyväksyttäväksi. 
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Valtuustossa tulee olla kykyä päättää kestävistä tulevaisuuteen katsovista ratkaisuista, jotta 

Imatra on hyvä paikka asua ja vierailla jatkossakin. Tulevaisuuden rakentaminen Imatralle on val-

tuuston tehtävä. Imatra tarvitsee kaiken ikäisiä kuntalaisia ja elinvoimaa. Elinvoimasta puhutaan 

paljon, mutta onko valtuustolla ollut yhteinen käsitys siitä, mitä elinvoima käsitteenä tarkoittaa ja 

mitä elinvoimalla tavoitellaan?

Tarkastuslautakunta kiittää kuluneesta valtuustokaudesta luottamushenkilöitä ja henkilöstöä. 

Erityisesti kriisijohtaminen ja toiminta poikkeusoloissa on ollut onnistunutta.
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Imatra 12.5.2021

IMATRAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA


