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TIIVISTELMÄ
TALOUS
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kaupungissa
edelleen määrätietoisesti jatketaan talouden tasapainottamistoimia ja pyritään kestävään rahoitustasapainoon. Tuleviin vuosiin sisältyy monia haasteita,
kuten väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen
lisääntyminen, väkiluvun vähenemisen vaikutus verotuloihin sekä mittavat investointisuunnitelmat.
Tarkastuslautakunnan mielestä on ensiarvoisen tärkeätä, että palveluverkkopäätösten jälkeen investoinnit priorisoidaan ja vuosittaiset investointien
kokonaismäärät asetetaan talouden ja rahoituksen
kannalta kestävälle tasolle.
RAKENNUSTEN JA INFRAN KORJAUSVELKA
Vuoden 2017 lopussa sisäilmaongelmaisia rakennuksia oli kaupungin palvelutuotannossa noin 60 kpl ja
väistötiloissa oli noin 2000 ihmistä. Kaupungin korjausvelan määrä on n. 97 M€.
Tarkastuslautakunnan mielestä tilanne on kestämätön ja edellyttää tiukkoja toimia. Lautakunta esittää
harkittavaksi, että kaupungin uuden strategian päämäärään ”Resurssiviisas kaupunki: Kiinteistöt ovat
terveitä, turvallisia ja energiatehokkaita” sisällytetään
ohjelma/hanke, jossa esimerkiksi
- kartoitetaan palveluverkkopäätösten mukaisen
kiinteistöomaisuuden tämänhetkinen peruskorjaustarve ja korjausvelka
- luodaan ehdotukset peruskorjausten rahoituksen ja
toteutuksen eri vaihtoehdoista
- asetetaan toteutukselle seurantamittarit ja tavoitetaso, joissa seuranta on säännöllistä.
Infran korjausvelan määrä ja vuosittainen kasvu
muodostavat riskin, jonka hallitsemiseen tulisi puuttua riittävän ajoissa järjestelmällisellä suunnitelmalla
ja toteutuksella.
STRATEGISET YHTIÖT
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että strategisilla
yhtiöillä säilytetään jatkossakin työllistämiseen liittyvä sitova tavoite ja esittää, että yhtiöiltä tulee edellyttää riittävät perustelut, mikäli tavoite ei toteudu.
Konserniyhtiöiden työllisyysvaikutus ml. vaikeasti
työllistyvien työllisyyden edistäminen voisi toteutua
paitsi yhtiöihin itseensä työllistymisenä myös niiden
sopimus- ja yhteistyökumppanien työllistämisenä
(yhteistoimintasopimukset). Työllistämistavoitteen ei
kuitenkaan tule olla ristiriidassa yhtiöiden liiketoimintasuunnitelmien kanssa eikä työllistämisen tule tapahtua yhtiön talouden kustannuksella.
Tarkastuslautakunta esittää, että yhtiöille asetetaan
myös henkilökunnan työhyvinvointiin liittyviä tavoitteita.

Kehittämistoimina tilinpäätösraportointiin tarkastuslautakunta esittää, että yhtiöiden vertailtavuuden ja
taloudellisen aseman arvioinnin helpottamiseksi
raportointiin lisätään 1-2 talouden tunnuslukua. Yksi
toivottava tunnusluku on omavaraisuus-aste %, joka
kuvaa yhtiön vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja
kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä.
ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että toiminnan
arviointikulttuurin ja arviointimenetelmien kehittämiseen kiinnitetään huomioita ja että tietojen keräämis- ja mittaamistapoja yhdenmukaistetaan.
Lautakunta listasi joitakin kehittämisessä huomioon
otettavia asioita:
Asiakastyytyväisyyden lisäksi tulisi säännöllisesti arvioida palvelujen saatavuuden, määrän ja laadun vastaavuutta asukkaiden palvelutarpeisiin.
Ostopalveluna tapahtuvaa palvelutuotantoa tulisi
mitata samoilla mittareilla ja arviointiperusteilla kuin
omaa palvelutuotantoa. Esimerkiksi työllistämistä,
asiakastyytyväisyyttä ja –palautteita ja henkilöstön
koulutusta ja hyvinvointia koskevat tavoitteet tulisi
pyrkiä sisällyttämään hankintasopimuksiin ja niiden
toteutumista tulisi seurata rinnakkain kaupungin
oman toiminnan kanssa.
On tärkeätä, että kyselyt ja mittaamiset tapahtuvat
kattavasti ja yhteismitallisilla kriteereillä ja arvoasteikoilla. Keskittäminen ja asiantuntijoiden hyödyntäminen kyselyiden laatimisessa ja tulosten tulkinnoissa varmistaisi tulosten vertailtavuuden.
KAUPUNGINMUSEO, TAIDEMUSEO
Tarkastuslautakunnan mielestä sekä kaupunginmuseon että taidemuseon kokoelmien säilytystilaongelmat tulisi ratkaista kiireellisesti. Kyseessä ovat
merkittävät omaisuuserät, osin kansallisaarteet, jotka
tulee säilyttää keskitetysti, turvatusti ja oikeanlaisissa
olosuhteissa.
VARHAISKASVATUSPALVELUT
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että selvitetään
päiväkotien vertailukelpoiset hinnat palveluseteli
–päivähoitopaikalle ja kaupungin oman tuotannon
päivähoitopaikalle.
KAUPUNGIN VETOVOIMA TYÖNANTAJANA
Tarkastuslautakunta on huolissaan ammattitaitoisen
henkilöresurssin vajeesta monilla toimialoilla. Lautakunta pitää tärkeänä, että kaupungin vetovoimaa
työnantajana vahvistetaan, jotta voidaan turvata
riittävät henkilöresurssit palvelujen tuottamiseen ja
toiminnan kehittämiseen.
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LAUTAKUNNAN TOIMINTA
TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA
KOKOONPANO

TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA

Tarkastuslautakunta valmistelee kaupunginvaltuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta
koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet ja onko
toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakunta huolehtii
kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Tarkastuslautakunta on vahvistanut arviointisuunnitelman vuosille 2017 - 2020, jonka pohjalta laaditaan
vuosittain työohjelma. Tämän arviointikertomuksen
valmistelun pohjana ovat olleet kaupunginhallituksen
laatima tilinpäätös 2017, tilausbudjetti 1.1.31.5.2017 sekä talousarvio 1.6. – 31.12.2017, lautakunnan kokouksissa saatu informaatio ja selvitykset
kaupungin johdolta, viranhaltija-asiantuntijoilta ja
konserniyhtiöiden vastuunalaisilta toimihenkilöiltä
sekä tilintarkastajan raportit ja selvitykset ja toimielinten pöytäkirjat.

Lautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tekee tarvittaessa esityksiä
ulkoisen ja sisäisen valvonnan sekä arvioinnin yhteensovittamisesta ja tilintarkastuksen kehittämisestä.
Kaupungin tilintarkastajana toimi vuonna 2017 BDO
Audiator Oy ja vastuullinen tilintarkastaja oli JHT, HT
Minna Ainasvuori.
Uutena tehtävänä 1.6.2017 alkaen tarkastuslautakunnalle tuli valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien Ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista.
Tarkastuslautakunta antaa vuosittain valtuustolle
arviointikertomuksen, johon on koottu arvioinnin
tulokset
Tarkastuslautakuntaan kuuluu 11 jäsentä, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja. Kaupunginvaltuusto on 5.6.2017 § 86 asettanut tarkastuslautakunnan valtuustokaudelle 1.6.2017
– 31.5.2021.
Tarkastuslautakunnan kokoonpano:
Jäsen
Laakso Sirpa, pj.
Kääriäinen Pekka, 1. vpj.
Lehto Juhani, 2. vpj.
Hieta Mikko
Ilmén-Punkari Eila
Ingman Henrietta
Kärpänen Hannu
Miettinen Urvelo
Saarinen Merja
Somerkallio Onni
Vuorela Miina

Varajäsen
Rissanen Titta
Saviniemi Jesse
Pitkäranta Markku
Ilomäki Olli
Keränen Eeva
Ruuska Tuula
Salminen Sari
Miri Amir
Kankanen Sinikka
Hämäläinen Jukka Pekka
Kuusela Maarit

Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden 2017
arviointiin 13 kertaa. Kokouksen aiheina ovat olleet:
 Kaupungin strategia
 Sivistys- ja hyvinvointialan yleisesittely
 Kaupunkirakennetoimialan yleisesittely
 Sosiaali- ja terveystoimialan yleisesittely
 Talouspalvelut
 Henkilöstöpalvelut
 Psykososiaalisen tuen palvelut
 Lastensuojelu
 Linnan Kehitys Oy
 Omistajaohjaus / konsernivalvonta
 Linnan Tilapalvelut –liikelaitos
 Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu
 Ikäihmiset
 Taidemuseo ja kaupunginmuseo
 Talouspalvelut sekä kaupunginjohto
 Maankäytön ja infran suunnittelu
 Yhdyskuntarakentaminen ja kunnossapito
 Varhaiskasvatuspalvelut
Lautakunnan omina asioina on käsitelty:
 Järjestäytyminen
 Tilintarkastajan esittäytyminen
 Tilintarkastuksen tarkastussuunnitelma
 Arviointisuunnitelma
 Esteellisyys
 Sidonnaisuusrekisteri
 Lautakunnan työohjelma
 Toiminnalliset tavoitteet ja talousarvio vuodelle 2018
 Lautakunnan käyttösuunnitelma
 Talouden seuranta
 Arviointikertomus 2017
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VUODEN 2016 ARVIOINTIKERTOMUKSEN
HAVAINTOJEN VAIKUTTAVUUS
Kaupunginvaltuusto käsitteli 9.10.2017 § 125 vuoden
2016 arviointikertomuksen johdosta annetut lisäselvitykset ja vastineet esiin nostettuihin kehittämiskohteisiin ja huomioihin.

Suositus

Asiassa
on edistytty

Tarkastuslautakunta on edelleen erittäin huolissaan kiinteistöjen korjausvelan ja peruskorjaustarpeen määrästä. Lisäksi sisäilmaongelmat
aiheuttavat merkittäviä kuluja ja vaarantavat
lisäksi satojen työntekijöiden sekä palvelujen
piirissä olevien oppilaisen, päiväkotilasten ja
vanhusten terveyden. Lautakunnan mielestä on
välttämätöntä, että kaupungissa mietitään kestäviä ratkaisuja asian korjaamiseksi.
On tärkeää saattaa loppuun palveluverkon tiivistäminen, erityisesti kantakaupungin alueella ja
pyrkiä eroon kiinteistöistä, joita ei tarvita.
Linnan Kehitys Oy:lle sitoviksi tavoitteiksi asetettaisiin
- koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyöhön
liittyvät tavoitteet sekä
- matkailun kehittämiseen liittyvät tavoitteet.

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto siitä, mihin
toimenpiteisiin tarkastuslautakunnan esittämät suositukset / havainnot ovat johtaneet.

Asiassa
ei muutoksia

X

X
X

2. tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanossa
otetaan huomioon toimialan edellyttämä riittävä taloudellinen ja liiketoiminnan tuntemus
sekä toiminnan laajuus ja yhteisön strateginen
merkitys kunnan taloudelle.

Vuoden 2018 talousarviossa Linnan Kehitys
Oy:n yksi sitova tavoite on:
”Kaupunkimarkkinointi on laadukasta ja se
tukee asukasmäärän kasvua.”
Mittarien tavoitteellisuutta on nostettu vuodesta 2016 2017 ja 2018:
- Liikuntahallit Oy: sisäliikuntatilojen k-aste 75
% 80 %
- Verkatehdas Oy: vuotuinen kävijämäärä 450
t 500 t550 t. Muilla yhtiöillä mittariarvot
pysyneet samana tai tavoitetta muutettu.

X

- varmistetaan kuntalain 47 §:n toteutuminen:
1.kaikilla tytäryhteisöillä on kunnan asettama
strateginen tavoite

Nykyinen käyttötalouden epätasapaino ei
mahdollista korjausvelan lyhentämistä ilman
merkittäviä talouden tasapainottamistoimia tai
velan määrän ja korkokustannusten nousua. V.
2017 budjettiin oli varattuna perusparannushankkeisiin 5 milj.euroa. (kuten v. 2016). Rakennusten ja rakennelmien peruskorjauksiin
määrärahaa oli varattuna yht. 3 milj. euroa.

Palveluverkon kuntoon saattaminen on kirjattu
kaupunginvaltuuston v. 2018 tavoitteisiin.
Palveluverkkosuunnitelma on määrä hyväksyä
kh:ssa maaliskuun lopulla 2018.

X

Strategiset yhtiöt:
- kehitettävää on joidenkin tavoitteiden ja niiden
mittarien tavoitteellisuudessa. Mm. toimitilojen
käyttöasteisiin ja vuokrausasteisiin liittyy tavoitteita, joiden tavoitetason korottamista tulisi
lautakunnan mielestä harkita.

Toimenpiteitä

X

1.kaikille ei aseteta tavoitteita

X
2. ja 3.otetaan huomioon konserniohjeen
uudistamisen yhteydessä.
X

3. yhtiöissä ja säätiöissä sisäiset työnjaot ja
vastuut hallituksen ja toimitusjohtajan välillä
mietitään riittävän sisäisen valvonnan näkökulmasta.
Strategian mittareita on liian paljon, eivätkä
sisällä mitattavaa tavoitetasoa, tulisi karsia
vanhentuneet ja epäkurantit pois
- kaikista asetetuista mittareista tulisi raportoida
tilinpäätösraportoinnin yhteydessä

- kerättävän tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen on voitava luottaa

Uutta strategiaa valmisteltaessa em. asioihin
on kiinnitetty huomiota.

X

X

X

KV hyväksyi 13.11.2017 uuden strategian valtuustokaudelle 2017-2021. Tp:ssä on annettu
selvitys vanhan strategian toteutumisesta.
Kaikista mittareista ei ole raportoitu.
Saatu vastaus: Tiedolla johtamisen kehittämisessä tulisi huomio siirtyä kerättävän tiedon
hyödyntämiseen.

5

Suositus
Kaupunki jatkaa panostusta elinvoimaisuuden ja
vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

Asiassa
on edistytty

Asiassa
ei muutoksia

Uudessa strategiassa on tavoite ”elinvoimainen
asumiskaupunki”, asetettu mittareita työpaikoista, vierailijoista, yrityssijoittumisista.

X

Lautakunta esittää, että sitovien tavoitteiden
määrää edelleen karsittaisiin (mm. pelastuslaitos, henkilöstöhallinto)

X

Kaupungin oman organisaation eri toiminnoille
asetetaan työllisyyden edistämiseen liittyviä
tavoitteita.

X

Olisi tärkeätä selvittää mahdollisuudet ja vahvistaa kotihoidon yhteistyötä kolmannen sektorin
kanssa esim. ikäihmisten ulkoiluttamisessa.

X

YHTEENSÄ
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Toimenpiteitä

Pela v. 2016 8 tavoitetta, 8 mittaria v. 2018 3
tavoitetta, 3 mittaria. Henk.hallinto. v. 2016 12
tavoitetta, 21 mittaria 2018 3 tavoitetta, 3
mittaria.
Työllisyydenhoidon yksikköä ei ole perustettu,
mutta uusi työllisyystyöryhmä perustettu.
Ketterimmät -työllisyysohjelma valmistunut.
Johtoryhmä seuraa säännöllisesti työllisyyden
edistämisen mittareita.
Kolmannen sektorin mahdollisuuksia kotona
asuvien ikääntyvien tukemiseksi selvitetään
ensisijaisesti yhteistyössä kotihoidon, asiakasohjauksen ja Pysäkin kanssa.
4

Tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointisuositusten vaikuttavuus on lähes tavoitteen mukainen, 73 % (tavoite
75 %). Lautakunta tulee seuraamaan nyt toteutumatta jääneiden suositusten osalta niiden kehitystä.

Tarkastuslautakunta toistaa aikaisempien tarkastuslautakuntien esittämän syvän huolen kaupungin kiinteistöjä
koskevan kunnossapidon ja peruskorjausten riittämättömyydestä. Korjausvelan määrää on kaupungin kiinteistöomaisuudesta viimeksi tutkittu ja laskettu v. 2015, jolloin Trellum Oy:n suorittaman mittauksen mukaan korjausvelka oli n. 49 M€ ja perusparannustarve 97 M€. Tutkimuksen yhteydessä tehdyn laskelman mukaan tulisi kaupungin vuosittainen investointitaso perusparantamiseen olla n. 12,5 M€ (vuosina 2015 – 2030), jotta omaisuuden
kuntoluokka saataisiin nousemaan ja korjausvelka sekä perusparannustarve pysymään hallinnassa.
Vuoden 2017 budjettiin oli varattuna perusparannushankkeisiin 5 M€, samoin v. 2016. Rakennusten ja rakennelmien peruskorjauksiin määrärahaa oli varattuna yht. 3 M€. Vuodelle 2018 määrärahoja pienennettiin, syynä meneillään ollut palveluverkkoselvitys. Tilanteen parantamiseksi ei ole pystytty osoittamaan riittäviä määrärahoja.
Tämän seurauksena ovat mm. kaupungin kiinteistöjen sisäilmaongelmat lisääntyneet merkittävästi. Sisäilmaongelmaisia rakennuksia oli vuoden 2017 lopussa n. 60 kpl. Sisäilmatutkimuksiin käytettiin vuoden aikana n. 300 T€ ja
väistötilojen kustannukset olivat n. 1,5 M€. Väistötiloissa oli n. 2000 henkilöä. Perusparannukseen tarkoitetusta
määrärahasta n. 80 % käytettiin v. 2017 sisäilmakorjauksiin.
Lautakunnan mielestä tilanne on kestämätön ja edellyttää tiukkoja toimia. Lautakunta esittää harkittavaksi, että
kaupungin uuden strategian päämäärään ”Resurssiviisas kaupunki: Kiinteistöt ovat terveitä, turvallisia ja energiatehokkaita” sisällytetään ohjelma/hanke, jossa esimerkiksi
kartoitetaan palveluverkkopäätösten mukaisen kiinteistöomaisuuden tämänhetkinen peruskorjaustarve ja korjausvelka
luodaan ehdotukset peruskorjausten rahoituksen ja toteutuksen eri vaihtoehdoista
asetetaan toteutukselle seurantamittarit ja tavoitetaso, joissa seuranta on säännöllistä.
On tärkeätä kehittää myös korjausvelan kehittymisen seurantaa mm. huomioimalla korjausvelkaa pienentävät
investoinnit ja käyttötalousmenoista katettavat toimet.

6

VALTUUSTON ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
TALOUDELLISET TAVOITTEET
Kaupungin talous kehittyi vuonna 2017 myönteiseen
suuntaan. Alkuperäisen talousarvion ylijäämäennuste
oli 132 T€ ja tilikauden ylijäämäksi kertyi +5,5 M€.
Vuoteen 2016 verrattuna tulos on 8,9 M€ parempi.
Ylijäämän ansiosta taseessa olleet edellisvuosien
alijäämät saatiin katettua ja taseen ylijäämä on 0,7
M€.
Verotuloja kertyi n. 3,4 M€ enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa, toteutuma oli 281 M€. Kunnallisveroprosentin nosto 0,25 % -yksikköä vaikutti kertymään n. 2,9 M€. Toinen keskeinen tuloerä kaupungille ovat valtionosuudet, joita kaupunki sai 90,8 M€,
n. 1,4 M€ enemmän kuin talousarviossa ennakoitiin.
Positiivista taloudessa oli myös toimintakatteen erittäin maltillinen kasvu, 0,7 %, sekä vuosikate, joka oli
4,5 M€ tavoitetta parempi.
Vuoden 2017 hyvän tuloksen muodostumiseen oli
vaikuttamassa joitakin kertaluonteisia eriä kuten
kilpailukykysopimus (vaikutus henkilöstömenojen
pienenemiseen 0,7 M€) ja Hätäkeskuksen myyntivoitto (1,4 M€). Ilman kertaluonteisia eriä tilikauden
ylijäämä olisi ollut 2,6 M€.
Tarkastuslautakunta pitää erittäin tärkeänä, että
kaupungissa edelleen määrätietoisesti jatketaan
talouden tasapainottamistoimia ja pyritään kestävään
rahoitustasapainoon. Voimassa olevan taloussuunnitelman 2018 - 2021 mukaan ylijäämää tulisi yhteensä
1,3 M€. Kaupungin taloustilanne on siis edelleen
erittäin tiukka ja lisäksi tuleviin vuosiin sisältyy monia
haasteita, kuten väestön ikääntymisestä johtuva
palvelutarpeen lisääntyminen, väkiluvun vähenemisen vaikutus verotuloihin sekä mittavat investointisuunnitelmat.
Vuoden 2018 talousarviossa ja vuosien 2019 - 2020
taloussuunnitelmassa nettoinvestointimenot ovat
yhteensä noin 91 M€. Investoinnit muodostuvat pääosin koulu- ja varhaiskasvatuksen investointihankkeista. On siis todennäköistä, että palveluverkkopäätökset ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus eivät tule juurikaan pienentämään
investointitarvetta. Toteutuessaan investoinnit tulevat lisäämään kaupungin velkamäärää ja toisaalta
pääomakuluerät eli poistot ja rahoituskulut tulevat
kasvamaan merkittävästi. Tarkastuslautakunnan
mielestä on ensiarvoisen tärkeätä, että palveluverkkopäätösten jälkeen investoinnit priorisoidaan ja
vuosittaiset investointien kokonaismäärät asetetaan
talouden ja rahoituksen kannalta kestävälle tasolle.

TALOUDEN TUNNUSLUKUJEN KEHITYS / ARVIOINTIMENETTELY
Kuntalaki 118 §:ssä on säädetty ns. arviointimenettelystä, joka koskee erityisen vaikeassa taloudellisessa
asemassa olevia kuntia. Kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännössä edellytetyt palvelut sekä
ryhtyä toimenpiteisiin edellytysten turvaamiseksi.
Arviointimenettely voidaan käynnistää, mikäli laissa
säädetyt kriteerit ns. kriisikunnasta täyttyvät. Arviointimenettelyn käynnistämisestä ja laajuudesta päättää
valtiovarainministeriö.
Tarkastuslautakunta arvioi kaupungin taloudellista
tilannetta arviointimenettelyn kriteerien ja tunnuslukujen kautta.
Kriteerit:
1. Kunta ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää kuntalain 110 § 3 momentissa säädetyssä ajassa
Hämeenlinnan kaupungin tilinpäätöksessä 2016 oli
alijäämää yhteensä 4,8 M€. Alijäämä vuodelta 2015
eli 1,3 M€ olisi tullut kattaa vuoden 2020 loppuun
mennessä ja alijäämä vuodelta 2016 eli 3,5 M€ olisi
tullut kattaa vuoden 2021 loppuun mennessä. Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2017 oli ylijäämäinen 5,5
M€, ts. alijäämät katettiin etuajassa.
Kriteeri ei täyty.
2. Tunnuslukujen raja-arvot: arviointimenettely voidaan käynnistää, mikäli kaikki neljä tunnuslukua ovat
kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet säädetyt rajaarvot. Tunnusluvut ovat:
 konsernin vuosikate €/asukas
 tuloveroprosentti verrattuna maan keskiarvoon
 konsernin lainat €/asukas
 konsernin suhteellinen velkaantuneisuus (%)
Hämeenlinnassa yksi tunnusluku, konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, on täyttynyt vertailukaudella
2013 - 2017 vuosittain. Tilanne on sama kunnissa
keskimäärin. Kuntakonsernien keskimääräinen suhteellinen velkaantuneisuus v. 2016 oli 77,5 %.
Hämeenlinnan lainakantaa arvioitaessa on hyvä ottaa
huomioon, että kaupungilla on n. 102 M€ arvoinen
sijoitusrahasto, jonka tuottototeutuma v. 2017 oli 4,7
% (tav. 4,5 – 5 %). Sijoitusrahastosta on vuosien aikana nostettu sijoitusten tuottoja noin 48,5 M€.

7

Seuraavissa taulukoissa on kuvattu talouden tunnuslukujen kehitys vuosina 2013 – 2017.

KONSERNIN VUOSIKATE €/ASUKAS

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa
tulorahoituksen riittävyyttä. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko

800
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Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa
ei voida asettaa. Kuntakohtaisia eroja selittävät toimintojen organisointi ja palvelutoiminnan laajuus.
Asukasmääränä tunnusluvuissa käytetään asukaslukua tilikauden lopussa.
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200
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Konserni

2013

2014

2015

2016

2017

663

683

680

496

639

Arviointimenettely: Mikäli kuntakonsernin vuosikate
on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
annetun lain (1704/2009) 30 §:n mukaan myönnettyä
harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen.
Kuntalaissa säädetty raja-arvo ei täyty Hämeenlinnan konsernissa, vuosikate on + 639 €/asukas.

TULOVEROPROSENTTI VERRATTUNA MAAN KESKIARVOON
Arviointimenettely: Mikäli kunnan tuloveroprosentti
on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin
kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroveroprosentti.
2013

2014

2015

2016

2017

HML tulovero- 19,50 20,25 20,50 20,50 20,75
%
Koko maan
tulovero-%

Kuntalaissa säädetty raja-arvo ei täyty Hämeenlinnassa. Kuntien keskimääräinen painotettu tuloveroprosentti v. 2017 oli 19,91.

19,38 19,74 19,82 19,86 19,91

KONSERNIN LAINAT €/ASUKAS
6400

Arviointimenettely: Mikäli asukasta kohden laskettu
kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään
50 prosentilla.

6200
6000
5800

Kuntakonsernien keskimääräinen
6 148 €/asukas (v. 2016).

5600
5400
5200

Konserni

2013

2014

2015

2016

2017

5787

5831

5657

6306

6300

lainamäärä

on

Kuntalaissa säädetty raja-arvo ei täyty Hämeenlinnan konsernissa.
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KONSERNIN SUHTEELLINEN VELKAANTUNEISUUS (%)
Tunnusluku kertoo kuinka paljon konsernin käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.
Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo
on, sitä paremmat mahdollisuudet konsernilla on
selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

88
86
84
82
80

Arviointimenettely: Mikäli kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia.

78
76
74
72

Konserni

2013

2014

2015

2016

2017

78,7

77,4

79,6

85,8

86,3

Kuntalaissa säädetty raja-arvo täyttyy Hämeenlinnan konsernissa. Raja-arvo täyttyi myös vuonna
2016.
(Lähde: Suomen Kuntaliitto, Kuntien ja kuntakonsernien taloudellisia tunnuslukuja vuodelta 2016).

Hämeenlinnan raatihuone, Guns N´ Roses konsertoi Hämeenlinnassa kesällä 2017
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TALOUDEN TUNNUSLUKUJEN KEHITYS /
VERROKKIKAUPUNGIT
Alla on kuvattu joidenkin talouden tunnuslukujen
kehitystä viimeisen viiden vuoden ajalta. Verrokkikaupunkeina ovat asukasluvultaan Hämeenlinnaa

lähinnä olevat kaupungit Lappeenranta, Rovaniemi
ja Vaasa. Lähde: ko. kaupungin TP 2017

LAINAKANNAN KEHITYS 31.12., €/ASUKAS

= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat +
Siirtovelat + Muut velat) / asukasmäärä 31.12.2017

2013

2014

2015

2016

2017

2874

2962

2932

3399

3285

Lappeenranta 3012

3011

2796

3119

2569

Rovaniemi

1558

1663

1914

2290

2469

Vaasa

2657

3177

3656

3939

3836

Hämeenlinna

Hämeenlinnan lainakanta pieneni edellisvuodesta 8,3
M€ eli 114 € asukasta kohti. Lainakanta/asukas on
364 € enemmän kuin kuntien keskimääräinen lainakanta 2 921 € (enn.tieto). Vertailuryhmästä Lappeenranta ja Rovaniemi sijoittuvat alle kuntien keskiarvon.

KONSERNIN LAINAKANTA 31.12.,€/ASUKAS,
YKS.1 000 € TAI LKM.
= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat +
Siirtovelat + Muut velat) / asukasmäärä 31.12.2017

2013

2014

2015

2016

2017

5 787

5831

5657

6308

6300

Lappeenranta 7 570

7447

7356

7146

6864

Rovaniemi

2 553

2589

3214

3583

3647

Vaasa

6 853

7433

-

-

-

Hämeenlinna

Konsernin lainakannalla tarkoitetaan korollista
vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin
koko vieras pää-oma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla.
Lappeenrannan konsernin lainakanta pieneni n.4
%, Hämeenlinnan 0,1 %. Rovaniemen konsernin
lainakanta on muita verrokkikaupunkeja huomattavasti alhaisempi, vaikka kasvoikin 1,8 %,
64 €/asukas.

VEROTULOT, €/ASUKAS

2013 2014 2015 2016 2017
Hämeenlinna

3 750 3952 4089 4049 4154

Vuonna 2017 Hämeenlinnan verotulot kasvoivat
edellisvuodesta 6, 2 M€ eli 2,3 % ja 115 €/as. Koko
maan verotulot kasvoivat 2,0 %. Hämeenlinnan
verotulokehitys oli muuta maata hieman parempi,
osasyynä kunnallisverotulo%:n nosto 0,25 %yksikköä eli 20,75 %:iin. Vaasan ja Lappeenrannan
verotulot laskivat, Rovaniemen pysyivät samalla
tasolla kuin 2016.

Lappeenranta 3 655 3980 4074 4073 4031
Rovaniemi

3 700 3829 3903 3996 3997

Vaasa

4 114 4091 4113 4198 4150
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VALTIONOSUUDET, €/ASUKAS
Kuntien valtionosuudet laskivat 3,3 % eli 300 M€.
Hämeenlinnassa valtionosuuden määrä pieneni
653 T€

2013

2014

2015

2016

2017

1 364

1347

1283

1347

1342

Lappeenranta 1 419

1401

1372

1485

1440

Rovaniemi

1 509

1495

1473

1579

1507

Vaasa

1 546

1498

1474

1591

1497

Hämeenlinna

VUOSIKATE, € / ASUKAS

2013

2014

2015

2016

2017

Hämeenlinna

321

255

286

202

346

Lappeenranta

341

357

368

369

455

Rovaniemi

229

157

45

310

268

Vaasa

284

46

171

387

474

Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty
tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää
käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan
lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku
arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko.
Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvo ei voida asettaa. Kuntakohtaisia eroja selittävät
toimintojen organisointi ja palvelutoiminnan laajuus. Kaupungin vuosikate oli 4,5 M€ parempi kuin
talousarviossa ennakoitiin.

KERTYNYT ALI- / YLIJÄÄMÄ, €/ASUKAS
= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / asukasmäärä
31.12.2017.
Luku osoittaa kunnan asukaskohtaisen kertyneen
ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän määrän.
2013

2014

2015

2016

2017

Hämeenlinna

-196

-81

-20

-71
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Lappeenranta

685

716

779

829

857

Rovaniemi

946

612

1060

1055

1078

Vaasa

349

59,7

-260

-362

-349

Hämeenlinnan tulos oli 5,5 M€ ylijäämäinen ja
aikaisempien vuosien alijäämien kattamisen jälkeen taseeseen jää n. 677 T€ ylijäämää.
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KONSERNI JA KONSERNIVALVONTA

STRATEGISILLE TYTÄRYHTIÖILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Konsernivalvonta tarkoittaa tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman
seurantaa, analysointia ja raportointia. Konsernivalvonnassa on erityisesti seurattava valtuuston
tytäryhteisöille asettamien tavoitteiden toteutumista sekä konserniohjeen noudattamista ml.
riskienhallintajärjestelmien toimivuus.

Tarkastuslautakunnan arviointi ulottuu kuntalain
121.2 §:n perusteella kunnan oman toiminnan
lisäksi myös tytäryhtiöille asetettujen tavoitteiden
toteutumiseen ja tytäryhtiöiden toiminnan tuloksellisuuden arviointiin.

Hämeenlinnan kaupunkikonserniin kuului vuoden
2017 alussa oman organisaation ja kolmen liikelaitosten lisäksi 28 tytäryhtiötä, 4 kuntayhtymää, 18
osakkuusyhteisöä sekä 8 kpl muita säätiöitä, osakkuuksia ja osuuksia (yhteensä 61 osaa).
Uusi Hämeenlinna-hankkeen valmistelussa oli jo
vuonna 2016 esitetty tavoitteeksi, että kaupungilla
tulee olla yksinkertainen, selkeä ja tiivis konsernirakenne, jonka avulla tehostetaan konsernin toimintaa ja lisätään konsernin osien yhteistyötä
kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteena oli samalla vahvistaa omistajaohjausta ja
toiminnan läpinäkyvyyttä.
Tammikuussa 2017 konsernijaosto käynnisti konsernirakenneselvityksen teettämisen konsulttityönä KPMG Oy AB:llä. Huhtikuussa valmistui konsulttiyhtiön esitys omistajaohjauksen ja konsernirakenteen kehittämisestä ja konsernijaosto valmisteli toimenpide-ehdotukset selvityksen pohjalta.
Kaupunginvaltuusto päätti 15.5.2017, että kehittämistä jatketaan tehtyjen toimenpide-ehdotusten
pohjalta, jonka jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi
19.6.2017 jatkoselvitystyön toteutussuunnitelman
ja aikataulun. Tavoitteena oli, että uusi konsernirakenne on pääosin käytössä 1.1.2018. Selvitystyöt
ovat edelleen meneillään keväällä 2018.

Kaupungin keskeisimmille tytäryhtiöille on asetettu valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle
2017. Yhtiökohtaisten tavoitteiden lisäksi kaikille
asetettiin erityiseksi sitovaksi tavoitteeksi työllisyystoimenpiteisiin osallistuminen, tavoitetasona
työllisyystoimenpiteiden säilyttäminen vähintään
vuoden 2016 tasolla. Työllisyystoimenpiteillä tarkoitetaan työkokeilua ja kuntouttavaa työtoimintaa. Yhtiöt ovat raportoineet sitovien tavoitteiden
toteutumisesta valtuustolle kolmannesvuosiraporttien yhteydessä ja tilinpäätöksessä.
Tilinpäätös sisältää myös strategisten yhtiöiden
tilinpäätösraportit yhtiöiden omien tavoitteiden
toteutumista, muista toiminnan ja tuloksen kannalta merkittävistä asioista sekä arvion tulevasta
kehityksestä. Lisäksi on kuvaus sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.
Tilinpäätösraporteissa on tunnuslukutaulukot, jotka sisältävät kaikille yhtiöille samat, omistajaohjauksen määrittelemät tunnusluvut tuloslaskelmasta ja taseesta.
Tarkastuslautakunta arvioi yhtiöiden tavoitteiden
toteutumista ottaen huomioon molemmat tilinpäätökseen sisältyvät raportit.

Hippalot –lastentapahtuma Verkatehtaan alueella
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LINNAN KEHITYS OY
Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset - asiakirja:
Linnan Kehitys Oy on elinkeinoyhtiö, jonka tärkeimpänä tehtävänä on vahvistaa Hämeenlinnan
elinvoimaa ja taloudellista kasvua. Yhtiö toimii
yhteistyössä alueen yrityspalvelutoimijoiden ja
oppilaitosten kanssa.
Yhtiön yleisenä tavoitteena on:
 suunnata palveluja yrityselämälle
 tuottaa kaupungille elinkeinoelämän ja matkailun koordinointi- ja kehittämispalveluja yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa
 toimia taloudellisesti.
Lisäksi on todettu, että sen on tuotettava mitattavissa olevaa lisäarvoa alueelle.

vun kautta toiset 250 työpaikkaa, mutta tavoitteen
toteutumista ei voida arvioida, koska tietoa ei ole
saatavilla. Tarkoituksena on kehittää yhteistyössä
kaupungin kanssa menetelmä lukujen mittaamiseksi.
Tavoitteena ollut asiakastyytyväisyyskyselyn teko
siirrettiin vuodelle 2018.
Yhtiölle oli asetettu yhdeksi tavoitteeksi, että
”kaupungin väkiluku kasvaa tavoitteiden mukaisesti”. Strategian mukainen väkiluvun kasvutavoite on
0,5 % / vuosi, mikä olisi tarkoittanut 339 henkilön
lisäystä vuonna 2017. Kaupungin väkiluku kuitenkin pieneni 188 hengellä.

Hämeenlinnan kaupunki omistaa yhtiön 100 %.
Linnan Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Mervi Käki oli
syksyllä 2017 tarkastuslautakunnan kokouksessakertomassa yhtiön toiminnasta ja tavoitteiden
toteutumisesta.
Toiminnan tuloksellisuus
Kaupungin ja Linnan Kehitys Oy:n välisen palvelusopimuksen mukaan kaupunki osti yhtiön palveluja
vuonna 2017 yht. 1,530 milj.eurolla, minkä lisäksi
kaupungin osuus erillisestä kaupunkimarkkinointi budjetista oli 200 T€. Palvelusopimusta pienennettiin vuonna 2016 merkittäväksi, minkä seurauksena yhtiössä käynnistettiin talouden tasapainottamistoimenpiteet. Yt-neuvotteluiden myötä henkilökuntavähennys oli 5 henkilöä ja palkkakulujen
pieneneminen 329 T€ vuodesta 2016.
Yhtiö onnistui taloudellisessa tavoitteessaan vuonna 2017: tulostavoitteena oli +2 T€, toteutuma
+184 T€. Toteutumaan vaikuttivat osaltaan lomapalkkavelan väheneminen sekä palkkavarauksen
purkaminen.
Kaupunginvaltuusto asetti yhtiölle 6 sitovaa tavoitetta. Niistä 1 toteutui, 4 ei toteutunut ja yhtä ei
voida arvioida.
Kaupunkiin saatujen päiväkävijöiden määrätavoite
toteutui: tavoite oli 600 000 kävijää, toteutuma n.
810 000 kävijää.
Työpaikkojen määrän lisäämiseen liittyviä tavoitteita oli asetettu kaksi eikä kumpikaan toteutunut.
Toisessa oli tavoitteena saada sijoittuvien yritysten
kautta vähintään 250 työpaikkaa, toteutuma oli
155. Toisessa oli tavoitteena saada yritysten kas-

Tarkastuslautakunnan mielestä Linnan Kehitys Oy
ei vuonna 2017 onnistunut sitovien tavoitteiden
toteuttamisessa, ainoastaan yksi asetetuista tavoitteista toteutui. Toisaalta lautakunnan näkemyksen mukaan yhtiölle asetetut tavoitteet ovat
osin sellaisia, joihin yhtiö ei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tai joiden toteutumia ei voida yksiselitteisesti selvittää.
Tarkastuslautakunta arvion mukaan yhtiö on osittain epäonnistunut myös kaupunkimarkkinoinnissa
vuonna 2017. Lautakunta toivoo yhtiöltä huomattavia tehostamistoimia kaupunkimarkkinointiin
jatkossa. On tärkeätä saada Hämeenlinna –kuvaa
myönteiseksi ja tehdä tunnetuksi kaupungin vetovoimatekijät.
Lautakunta esittää harkittavaksi, että Linnan Kehitys Oy:lle asetetaan sen eri toimialoihin liittyviä
täsmällisiä ja mitattavia tavoitteita ja mittareita
(elinvoiman vahvistaminen, yrityspalvelut, markkinointi ja yhteistyö oppilaitosten kanssa) ja niille
tavoitetasot.
Lautakunnan mielestä tilinpäätökseen sisältyvistä
raporteista puuttuu selvitys siitä, mitä mitattavissa
olevaa lisäarvoa yhtiö on alueelle tuottanut. Velvoite sisältyy omistajapoliittiset linjaukset –asiakirjaan ja lautakunnan näkemyksen mukaan sen toteutumisesta tulee ehdottomasta raportoida. Yhtiön tuottama lisäarvo alueelle on yksi tärkeä mittari
sen arvioimiseksi, mikä on yhtiön rooli ja olemassaolon peruste kaupungin strategian toteuttamisessa.
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Asiakastyytyväisyyskyselyt

LINNAN KIINTEISTÖKEHITYS OY

Yhtiössä ei vuonna 2017 tehty asiakastyytyväisyyskyselyä. Vuonna 2016 asiakastyytyväisyyskyselyyn
vastaajia oli 123 kpl, vastausprosentti 6,7 % ja
tulos 3,4 (asteikko 1-5). Vuonna 2015 vastaajia oli
247 kpl, vastausprosentti 6,6 % ja tulos 4,0.

Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset - asiakirja:
Linnan Kiinteistökehitys Oy:n tärkein tehtävä on
alueellinen kiinteistöjen kehittäminen.

Suoritettujen kyselyjen vastausprosentti on ollut
huomattavan alhainen, mikä heikentää tulosten
luotettavuutta koko asiakaskunnan mielipiteen
kuvaajana ja mahdollisesti toiminnan kehittämisen
pohjana.

Tarkastuslautakunnan mielestä olisi yhtiön toiminnan kehittämisen kannalta erittäin tärkeätä varmistaa, että asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään
vuosittain siten, että ne tavoittavat mahdollisimman kattavasti asiakaskunnan ja ovat sisällöltään
sellaisia, että ne kattavat palvelujen saatavuuden,
määrän ja laadun suhteessa asiakkaiden palvelutarpeisiin.

TP 2017: Yhtiö ostaa, omistaa, kehittää, rakennuttaa ja myy kiinteistöjä sekä toimii investorina merkittävien elinkeinohankkeiden toteuttamiseksi
Hämeenlinnaan.
Yhtiölle asetettiin 6 toiminnallista tavoitetta, joista
4 toteutui, yksi ei toteutunut ja yhtä ei voi arvioida.
Tavoitteet saavutettiin kiinteistöjen vuokrausasteessa, jossa tavoite oli 85 % ja toteutuma 89,8 %.
Tavoitteena oli laatia kiinteistökohtaiset kehittämissuunnitelmat ja vuokrata tai myydä Katajistonrannan alue; kehittämissuunnitelmat laadittiin ja
Katajistonrannan alue vuokrattiin. Lisäksi toteutui
tavoite saavuttaa positiivinen tulos rakennuttamisen asiantuntijapalveluissa: tulos oli + 32,7 T€.
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokseen liittyvä tavoite ei toteutunut, kyselyn teko siirrettiin keväälle
2018.

Tilinpäätösraportti
Tilinpäätösraportti
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HÄMEENLINNAN ETELÄRANTA OY

HÄMEENLINNAN LIIKUNTAHALLIT OY

Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset - asiakirja:
Hämeenlinnan Eteläranta Oy:n tehtävänä on kaupunginvaltuuston antamien suuntaviivojen mukaisesti ja kaupunkikonsernin valvonnassa vauhdittaa
Engelinrannan (n. 2600 asukkaalle) aluekehitystä.
Yhtiö suunnittelee, kehittää ja markkinoi aluetta
sekä hakee yhteistyökumppaneita alueen toteutukseen.

Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset - asiakirja:
Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy on osakeyhtiö, joka
tuottaa liikuntapalveluita. Yhtiö hoitaa ja hallinnoi
areenoita, liikuntahalleja, suurkenttiä, uimahalleja
ja sisäliikuntatiloja sekä tuottaa liikunnanohjauspalveluita ja liikuntaan liittyviä tukipalveluita.

Yhtiölle oli asetettu 4 tavoitetta, joista 3 toteutui:
Engelinrannan maanpuhdistushanke eteni hyväksytyn suunnitelman mukaisesti, Engelinrannan
alueen väliaikaisesta käytöstä tehtiin suunnitelma
ja esiselvitys mahdollisista Hämeenlinnan keskusta-asuntomessuista tehtiin.
Kaupunginvaltuusto päätti 11.12.2017, että Hämeenlinnan Eteläranta Oy puretaan ja yhtiön toiminta siirtyy osaksi Hämeenlinnan kaupungin
omaa toimintaa 1.1.2018 alkaen.

Yhtiölle asetettiin sitovia tavoitteita 5 kpl, niistä 2
toteutui täysin, 2 osittain ja yksi ei toteutunut.
Sisäliikuntatilojen ilta-aikojen käyttöaste –tavoite
oli 80 %, toteutuma 81 %. Tavoitteena ollut positiivinen kustannuskehitys toteutui mittarilla ”liiketoiminnan muut kulut 5 % pienemmät kuin edellisenä vuonna” laskien hyvin: Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n kulut laskivat 13 %, Hämeenlinnan
Jäähalli Oy:n kulut 5 % ja Hämeenlinnan Palloiluhalli Oy:n kulut 19 %.
Osittain toteutui hallittu kiinteistöjen kunnossapito, jossa vuosihuollot toteutuivat suunnitelman
mukaan, mutta korjauksista 40 % jäi toteutumatta.

Tilinpäätösraportti
Asiakastyytyväisyyskyselyn teko siirrettiin keväälle
2018, jolloin uimahallikin on käytössä, ts. kyselyn
tuloksen liittyvä tavoite ei toteutunut.
Tilinpäätösraportti
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HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY

HÄMEENLINNAN PYSÄKÖINTI OY

Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset - asiakirja:
Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n tehtävänä on
huolehtia toiminta-alueellaan talousveden hankinnasta ja jakelusta sekä jätevesien ja hulevesien
poisjohtamisesta. Yhtiö tuottaa vesihuoltopalveluita Hämeenlinnan, Hattulan ja Akaan asukkaille,
yhteisöille ja elinkeinoelämälle.

Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset - asiakirja:
Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n tehtävänä on julkisten pysäköintipalvelujen järjestäminen, pysäköinninvalvonnan koordinointi sen hallinnassa olevilla
alueilla ja pysäköintilaitosten omistaminen, rakennuttaminen ja ylläpito.

Yhtiölle asetettiin vuodelle 2017 yhteensä 5 tavoitetta. Niistä 3 toteutui täysin ja 2 ei toteutunut.
Yksi toteutunut tavoite oli se, että mm. yhtiön
perimien vesihuollon maksujen tulee olla edullisemmat kuin keskimääräiset vesihuoltolaitosten
maksut. Toteutumaselvityksestä käy ilmi, että HSveden vesihuoltomaksut omakotitaloihin olivat n.
7 % alle VVY:n (Vesilaitosyhdistys) keskiarvohinnan
(kuutiohinta 5,28 -> 5,69) ja vesihuoltomaksut
kerrostaloihin alittivat keskiarvohinnan 14 % (kuutiohinta 4,07 -> 4,72).
Myös talousveden laatuun liittyvät tavoitteet toteutuivat: laatuvaatimukset täyttyivät, niihin ei
ollut poikkeamia. Laatusuosituksiin olisi tavoitteen
mittarin mukaan mahtunut max. kymmenen poikkeamaa, toteutumana oli 4 poikkeamaa.
Kolmas toteutunut tavoite oli asiakastyytyväisyyskyselyn tulos, jossa jakelun toimintavarmuutta
kuvaavien vastausten keskiarvon tuli olla vähintään 8,75: toteutuma oli 8,99.
Tavoitteista ei toteutunut jätevedenpuhdistamoihin liittyvä tavoite, että ympäristöluvan mukaiset
lupaehdot saavutetaan. Lammin puhdistamon
osalta tähän päästiin, mutta Akaan ja Paroisten
puhdistamojen osalta ei.

Yhtiölle asetettiin 5 tavoitetta, joista 4 toteutui, ja
yksi jäi toteutumatta.
Pysäköintiratkaisujen tarjonta monipuolistui, asukkaille ja yrityksille suunnatun tunnuspysäköinnin
myötä (198 paikkaa). Hinnoittelun uudistus toteutettiin ja pysäköinnin maksutapoja monipuolistettiin ottamalla käyttöön lähimaksumahdollisuus
katuautomaateilla ja P-taloissa.
Tavoitteena ollut pysäköintilaitosten käyttöasteen
nousu yhteensä 10 % toteutui. Käyttöasteiden
keskiarvo v. 2016 lopussa oli 62,3 % ja v. 2017
lopussa 71,5 %.
Pysäköintilaitosten käyttöasteista ei ole saatavilla
kerättyä vertailutietoa, eikä pysäköintilaitoksista
päätettäessä asetettu käyttöastetavoitteita. Yleisin
käyttöasteen laskentatapa on 10 h pysäköintiä/
autopaikka 5-7 päivää/viikko vastaa 100%:sta paikan käyttöä. Käyttöasteeseen vaikuttavat suuresti
mm. ilmaiset pysäköintipaikat kauppakeskuksissa
ja pysäköintilaitosten läheisyydessä. Alkuvuodesta
2018 rakennettu maksuton pysäköintialue n. 200
autolle Keinuparkin läheisyyteen voi muuttaa käyttöastetta nopeasti toiseenkin suuntaan.
Tilinpäätösraportti

Tilinpäätösraportti

Oman pääoman (oranssi) nousu johtuu siitä, että
yhtiön omaa pääomaa vahvistettiin 1,5 M€, kaupunginvaltuuston päätös 6.3.2017 § 32.
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HÄMEENLINNAN ASUNNOT OY
Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset - asiakirja:
Hämeenlinnan Asunnot Oy omistaa ja vuokraa
hallinnoimiaan vuokra-asuntoja.
Yhtiölle asetettiin 6 sitovaa tavoitetta, joista 3
toteutui ja 3 ei toteutunut.
Toteutuneita tavoitteita olivat tilinpäätöksen mukaan kumulatiivinen rahoitustulos, jossa toteutuma 2,3 M€ ylitti tavoitteen 1,2 M€. Saamisten
osuus liikevaihdosta oli 1,7 %, kun tavoite oli max.
2 %. Myös asukastoiminnan kehittämiseen liittyvä
tavoite toteutui: asukaskokouksia pidettiin 1 /
alue.
Tilojen käyttöaste-tavoitteena oli 98 %, toteutuma
jäi ensimmäisen kerran moneen vuoteen alle tavoitteen eli oli 96,2 %. Syyksi yhtiö on kertonut,
että vapailla markkinoilla on tarjolla paljon vapaita
asuntoja, ja että uusia asuntoja on valmistunut
paljon. Hoitobudjetin pitävyys-tavoite ei toteutunut, tavoiteraja oli +/- 4 %, toteutuma -8,6 %. Tulos
on kuitenkin parempi kuin vuoden 2016 tilinpäätöksessä toteutumana ollut – 11,9 %.

KULTTUURI- JA KONGRESSIKESKUS VERKATEHDAS
OY
Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset –asiakirja:
Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy ylläpitää ja kehittää Verkatehtaan kiinteistöä kulttuuri- ja kongressitoiminnan ja luovan alan keskuksena. Yhtiö tuottaa kulttuuri- ja kokoustoiminnan
palveluita.
Yhtiölle asetettiin 5 tavoitetta. Tavoitteista 4 toteutui, ja 1 tavoite ei toteutunut. Tavoitteena ollut
94 %:n käyttöaste pitkäaikaisessa vuokrauksessa
ylittyi, toteuma oli 98,9 %. Myös alueen vuotuinen
käyntikertojen määrätavoite 500 tuhatta ylittyi,
toteutuma oli n. 583 tuhatta kävijää. Palveluliiketoimintaan liittyi kaksi tavoitetta ja molemmat
toteutuivat: asiakastapahtumien määrä oli 297
(tavoite > 260) ja asiakaspalautemittarin tulos oli
3,48 (tavoite 3,4).
Tilinpäätösraportti

Tilinpäätöksen tunnuslukujen mukaan yhtiön tulostavoite oli -122 T€ ja toteutuma -1104 T€. Tehdyistä fuusiojärjestelyistä kirjattu fuusiotappio
sekä koronvaihtosopimuksista kirjattu pakollinen
966 T€ varaus (Kila 1963/2016) vaikuttivat niin,
että yhtiön tulos oli 982 T€ huonompi kuin budjetissa arvioitiin. Ilman em. kirjauksia yhtiö olisi
päässyt tulostavoitteeseen.
Tilinpäätösraportti
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TEKME OY

Tilinpäätösraportti

Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset –asiakirja:
Tekme Oy:n tehtävänä on tuottaa kustannustehokkaasti ja laadukkaasti kiinteistöjen kunnossapitopalveluja, huolto- ja ylläpitopalveluja, siivouspalveluja, laitoshuoltoa, rakentamispalveluja ja ateriapalveluita
Yhtiöllä oli 6 sitovaa tavoitetta, jotka kaikki toteutuivat.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen
ehdotuksen Tekme Oy:n ja Linnan Ateriapalvelut
Oy:n osakekannan myynnistä 16.4.2018.

YHTEENVETO STRATEGISTEN TYTÄRYHTIÖIDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
Yhtiö
Linnan Kehitys Oy
Linnan Kiinteistökehitys Oy
Hml Eteläranta Oy
Hml Liikuntahallit Oy
Hml Seudun Vesi Oy
Hml Pysäköinti Oy
Hml Asunnot Oy
Verkatehdas Oy
Tekme Oy
Yhteensä

Tavoitteet
yht.
6
6
4
5
5
5
6
5
6
48

Tavoite
toteutui
1
4
3
2
3
4
3
4
6
30

Tavoite tot.
osittain

Tavoite ei
toteutunut.

Toteutumista
ei voi arvioida

4
1
1

1
1

2

1
2
1
3
1

2

13

3

Yhteenvetona tarkastuslautakunta toteaa, että strategisille tytäryhtiöille asetetut, valtuustoon nähden sitovat
tavoitteet ovat toteutuneet kohtalaisesti. Tavoitteita oli kaikkiaan 48, joista 67 % toteutui täysin tai osittain
(v. 2016 vastaava luku 75 %). Toteutumatta jäi 13 tavoitetta.
Kuudessa yhtiössä työllistämiseen liittyvä tavoite ei toteutunut. Työllistämistavoite toteutui täysin Tekme
Oy:ssä ja toteutui osittain Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:ssä ja Hämeenlinnan Asunnot Oy:ssä (työllistämistoimenpiteitä oli tehty, mutta ne eivät yltäneet asetetun mittarin tasolle). Tilinpäätöksessä kolme yhtiötä on
kertonut syyn siihen, miksi työllistämistavoite ei toteutunut: meneillään olleet yt-neuvottelut (HSVesi Oy, Linnan Kehitys Oy), yhtiössä ei ole henkilökuntaa (Linnan Kiinteistökehitys Oy). Sen sijaan kolme yhtiötä ei antanut selvitystä, miksi työllistämiseen liittyviä toimenpiteitä ei tehty, (Hämeenlinnan Eteläranta Oy, Hämeenlinnan Pysäköinti Oy ja Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy).
Lautakunnan näkemyksen mukaan yhtiöt eivät pidä valtuuston asettamaa työllistämiseen liittyvää tavoitetta
yhtä tärkeänä kuin muita niille asetettuja tavoitteita. Työllistäminen on kuitenkin ollut yksi kaupunkistrategian
strategisista painopisteistä menneinä vuosina ja se sisältyy myös kaupungin uuden strategian tavoitteisiin.
Elinvoimainen asumiskaupunki –päämäärä sisältää tavoitteet: Hämeenlinna on hyvä työllisyyskaupunki, Hämeenlinna edistää ja mahdollistaa innovatiivisia työllisyyspolkuja ja työllistymistä edistäviä toimintoja.
Lautakunta pitää tärkeänä sitä, että työllistämiseen liittyvä tavoite säilytetään strategisilla yhtiöillä jatkossakin
ja yhtiöiltä tulee edellyttää perustelut mikäli tavoite ei toteudu.
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Konserniyhtiöiden työllisyysvaikutus ml. vaikeasti työllistyvien työllisyyden edistäminen voisi toteutua paitsi
yhtiöihin itseensä työllistämisenä myös niiden sopimus- ja yhteistyökumppanien työllistämisenä (yhteistoimintasopimukset). Työllistämistavoitteen ei kuitenkaan tule olla ristiriidassa yhtiöiden liiketoimintasuunnitelmien
kanssa eikä työllistämisen tule tapahtua yhtiön talouden kustannuksella.
Tarkastuslautakunta pitää yleisen edun ja ympäristön kannalta ensiarvoisen tärkeänä, että Hämeenlinnan
seudun Vesi Oy:n lupaehdot saataisiin täyttymään mittareiden mukaisina myös Paroisten ja Akaan puhdistamoilla.
Sitovat tavoitteet on lautakunnan näkemyksen mukaan pääosin asetettu siten, että yhtiöt niiden avulla toteuttavat osaltaan kaupungin strategisia päämääriä ja toisaalta niitä tavoitetta, jotka on kaupungin omistajapoliittisissa linjauksissa määritelty yhtiöiden olemassaolon perusteiksi.
Kehittämistoimina sitoviin tavoitteisiin tarkastuslautakunta esittää, että yhtiöille asetetaan myös henkilökunnan työhyvinvointiin liittyviä tavoitteita. (sairauspoissaolojen määrä, sosiaalinen pääoma, koulutuspvien lkm,
kehityskeskustelut tms.).
Kehittämistoimina tilinpäätösraportointiin tarkastuslautakunta esittää, että yhtiöiden vertailtavuuden ja taloudellisen aseman arvioinnin helpottamiseksi raportointiin lisätään 1 -2 talouden tunnuslukua. Yksi toivottava
tunnusluku on omavaraisuus-aste %, joka kuvaa yhtiön vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä
sitoumuksista pitkällä aikavälillä. (Vaihtoehtona omavaraisuusasteelle on suhteellinen velkaantuneisuus, %).
Tunnuslukuja ei nyt esitettyjen tilinpäätöstietojen perusteella pysty laskemaan.

Pyöräilyä edistetään Hämeenlinnassa
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STRATEGIAN TAVOITTEET
Kaupunkistrategia 2014 – 2020
Hämeenlinnan kaupungin toimintamalli ja organisaatio muuttuivat 1.6.2017 alkaen, Uusi Hämeenlinna aloitti toimintansa. Uudessa toimintamallissa
luovuttiin tilaaja-tuottaja –mallista ja elinkaarimallista, vähennettiin lautakuntien määrää ja lakkautettiin liikelaitokset (Linnan Lomituspalvelut ja
LinnanInfra 31.5.2017 ja Linnan Tilapalvelut –
liikelaitos 31.12.2017). Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2017 uuden Hämeenlinnan strategian
valtuustokaudelle 2017 – 2021.
Aiempi kaupunkistrategia 2014 -2020, sen päämäärät ja tavoitteet pysyivät voimassa koko vuoden 2017. Tilinpäätöksessä on annettu selvitys
niiden toteutumisesta sivuilla 49 – 52. Toteutumat
on kerrottu päämäärittäin.

Kaupunkistrategia 2014 – 2020:n päämäärät:
1. Luova ja elinvoimainen elinkeinoympäristö
2. Kaupunkilaisten hyvää arkielämää tukevat,
kumppanuuteen ja tarpeeseen perustuvat palvelut
3. Hyvä ympäristö ja kestävä kaupunkisuunnittelu
4. Tasapainoinen talous ja tuloksellisuuden parantaminen
5. Hyvinvoiva, osaava ja kehityshaluinen henkilöstö
Jokaiselle päämäärälle oli määritelty 4 kriittistä
menestystekijää ja näille lukuisa määrä mittareita.
Tarkastuslautakunta on jo aikaisempina vuosina
todennut, että strategian päämäärien toteutumisen arviointi asetettujen mittareiden kautta on
haasteellista, koska kaikki mittarit eivät ole yksiselitteisiä tai niistä ei ole ollut saatavissa vertailukelpoista tietoa. Lautakunta keskittyi vuoden 2017
arvioinnissa kriittisiin menetystekijöihin ja niiden
tärkeimpiin mittareihin sekä on käyttänyt arvioinnin pohjana tilinpäätöksessä annettuja selvityksiä.

Yhteenvetona tarkastuslautakunta toteaa, että strategisten tavoitteiden toteutumisen mittaamisessa ja arvioinnissa on edelleen runsaasti kehitettävää:
Toiminnan arviointia koskevassa mittaamisessa pitäisi luopua sellaisista mittareista, joiden tulosten vaihteluun
kaupungin omat toimet vaikuttavat vähemmän kuin esimerkiksi yleisten taloudellisten suhdanteiden vaihtelu.
Tällaiset mittarit tulee korvata paremmin kaupungin oman toiminnan vaikuttavuuteen liittyvillä mittareilla.
Lautakunta pitää tärkeänä, että ostopalveluna tapahtuvaa palvelutuotantoa mitataan samoilla mittareilla ja
arviointiperusteilla kuin omaa palvelutuotantoa. Esimerkiksi työllistämistä, asiakastyytyväisyyttä ja -palautteita
ja henkilöstön koulutusta ja hyvinvointia sekä ympäristövaikutuksia koskevat tavoitteet tulisi pyrkiä sisällyttämään hankintasopimuksiin ja niitä tulisi seurata rinnakkain kaupungin oman toiminnan seurannan kanssa.
Asiakastyytyväisyyttä mittaavien kyselyjen tulosten luotettavuus koko asiakaskuntaa koskevien johtopäätösten
tekemisessä pitäisi arvioida ja raportoida mittaustulosten julkistamisen yhteydessä.
Palvelujen saatavuuden, määrän ja laadun vastaavuutta asukkaiden palvelutarpeisiin, asiakastyytyväisyyden
lisäksi, olisi syytä arvioida säännöllisesti ja ottaa käyttöön siihen soveltuvia mittaustapoja. Arvioinnin tulokset
tulisi käsitellä säännönmukaisesti lautakunnissa.
Koska mittarit aina mittaavat vain yhtä osaa ja yhtä näkökulmaa strategisen tavoitteen kokonaisuuden toteutumisesta, on syytä korostaa, että mittaaminen ei ole sama asia kuin arviointi.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että toiminnan arviointikulttuurin kehittämiseen kiinnitetään huomiota.
Arvioinnin kehittäminen voisi olla kaikkia toimialoja yhdistävä tavoite.
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PÄÄMÄÄRÄ 1: LUOVA JA ELINVOIMAINEN
ELINKEINOYMPÄRISTÖ
Yhtenä kriittisenä menestystekijänä oli ”Yritysten
sujuvat sijoittumisprosessit”. Yrityssijoittumisten
määrä vuonna 2017 oli 34, nousua edellisvuodesta
79 %. Valtuuston asettama vuosittainen kasvutavoite yrityssijoittumisille oli 10 %.

Kriittisen menestystekijän ”Kasvukäytävän vahvistaminen ja hyödyntäminen” mittarina on tilinpäätöksessä kerrottu mm. uudesta yhteistyösopimuskaudesta 1.9.2017 – 31.12.2019 ja siihen liittyneestä valmistelusta.

Myös yrityssijoittumisten luomien työpaikkojen
määrä kasvoi edellisvuodesta ja oli 155 työpaikkaa
(v. 2016 oli 63 työpaikkaa). Tavoitteen toteuttamisvastuu oli Linnan Kehitys Oy:llä, jossa määrätavoitteeksi oli asetettu 250 työpaikkaa ts. siihen
nähden ei päästy tavoitteeseen. Linnan Kehitys
Oy:ltä saadun tiedon mukaan kaupunkiin sijoittui
v. 2017 neljä yritystä, joissa oli 10-25 työntekijää,
loput sijoittuneista olivat 1-9 työntekijän yrityksiä.

Kasvukäytävä ulottuu Helsingistä Hämeenlinnan
kautta Tampereelle ja mukana yhteistyössä on
Seinäjoki. Kasvukäytävällä sijaitsee n. 50 % Suomen yrityksistä ja ne tuottavat n. 50 % Suomen
yritysten liikevaihdosta. Tavoitteena on, että kasvukäytävä yhä vahvemmin muodostaa yhtenäisen
työmarkkina- liiketoiminta- ja yhteistoimintaalueen, joka houkuttelee yrityksiä, osaajia ja kansainvälisiä investointeja. Ydinasiana on parantaa
alueen saavutettavuutta (älykäs henkilöliikenne,
kestävän liikkumisen palvelut) ja sitä kautta helpottaa alueen asukkaiden liikkuvaa arkea ja mahdollistetaan uuden liiketoiminnan syntymistä sekä
edistetään alueen kestävää kasvua. Yhteistyön
rahoitus koostuu mukana olevien kuntien sekä
maakunnan liittojen omarahoitusosuudesta. Hämeenlinnan maksuosuus on ollut n. 15 T€ vuositasolla.

Kriittisen menestystekijän ”Elinkeinoelämän tarpeita vastaava koulutustarjonta” toteuttavana
toimenpiteenä on tilinpäätöksessä kerrottu Hämeen Ammattikorkeakouluun hakijoista ja opiskelun aloittaneista: molempien määrä on kasvanut
kahden viime vuoden aikana.

Päämäärä ”Luova ja elinvoimainen elinkeinoympäristö” ja sen kriittiset menestystekijät ovat annettujen mittareiden valossa kehittyneet pääsääntöisesti hyvään suuntaan.
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan Kasvukäytävään liittyvien tavoitteiden tulokset ja niiden vaikutukset ovat
toistaiseksi olleet melko vähäiset. Toisaalta tavoitteiden vaikuttavuutta on vaikea arvioida, koska määrälliset
mittarit puuttuvat. Lautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki on mukana hankkeessa, joka toteutuessaan vahvistaa kaupungin vetovoimaisuutta ja edistää kasvua, pitkällä aikavälillä. Lautakunnan mielestä hankkeella
tulisi kuitenkin olla myös vuositasolla selkeitä, määrällisiä, mitattavia tavoitteita, joiden toteutumista seuraamalla voidaan arvioida hankkeen vaikutusta ja etenemistä.

Kultasuklaa Oy, Iittala

Lasitehdas, Iittala
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PÄÄMÄÄRÄ 2: KAUPUNKILAISTEN HYVÄÄ
ARKIELÄMÄÄ TUKEVAT, KUMPPANUUTEEN
JA TARPEESEEN PERUSTUVAT PALVELUT
Päämäärän yhtenä kriittisenä menestystekijänä on
ollut ”Palveluita ja toimintaa kehitetään oivaltavasti ja innovatiivisesti” ja siinä mittarina mm. palveluiden asiakastyytyväisyys suorilla asiakaskyselyillä,
tavoitetasona vuosittainen parannus. Vuoden
2015 kyselyiden keskiarvotulos oli 4,16, vuonna
2016 tulos oli 4,20. Vuonna 2017 tulos oli 4,15 eli
tavoitteeseen ei päästy.
Kehittämispalvelut toteutti vuoden 2017 aikana 21
asiakaskyselyä Webropol-kyselynä ja niissä vastaajien määrä oli yhteensä 4 804. Kaikissa em. asiakaskyselyissä ei kuitenkaan kysytty asiakastyytyväisyyttä. Kaikki kyselyt eivät myöskään olleet vertailtavissa keskenään, koska kyselyn arviointiasteikot
vaihtelivat: pääosin käytettiin arvoasteikkoa 1-5,
mutta myös asteikko 4-10 oli joissakin kyselyissä
käytössä.

väisyyttä on kysytty ja joissa on käytetty samaa
arviointiasteikkoa 1-5. Kts. taulukko alla.
Taulukosta käy ilmi, että vastaajien määrä kyselyissä vaihteli suuresti ja on alhaisimmillaan ollut 25.
Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan liian
pienen vastaajamäärä heikentää tulosten luotettavuutta koko asiakaskunnan mielipiteen kuvaajana.
Kaupungin toiminnoissa on Webropol-kyselyiden
lisäksi tehty lukuisa määrä asiakaskyselyitä suorina
haastatteluina tai asiakkaille jaetuilla tai sähköisesti jaetuilla kyselylomakkeilla. Kyselyiden tuloksia
on käsitelty ko. työyksiköissä työn ja toimintatapojen kehittämisessä. Niistä ei kuitenkaan ole saatavissa yhteenvetoa eivät tulokset ole vertailtavissa
keskenään.

Vuoden 2017 keskiarvotuloksen 4,15 pohjana ovat
ne kymmenen asiakaskyselyä, joissa asiakastyyty-
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Tarkastuslautakunnan arvion mukaan strategian päämäärää ”Kaupunkilaisten hyvää arkielämää tukevat,
kumppanuuteen ja tarpeeseen perustuvat palvelut” on toteutettu melko hyvin.
Toimintamalleja on kehitetty laajasti kaupungin eri palveluissa. Kaupunki myös kannustaa henkilökuntaa toimintojen kehittämiseen jakamalla vuosittain kehittäjäpalkintoja. Vuonna 2017 kriteereinä olivat mm. tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden lisääminen, osallisuuden ja yhteistyön lisääminen. Palkintoehdotuksia saatiin 32
kpl, niistä 12 ehdotusta palkittiin.
Tarkastuslautakunta sai vuoden aikana kuulla mm. ikäihmisten palveluiden, psykososiaalisten palveluiden ja
lastensuojelun osalta toiminnan kehittämisessä käyttöön otetuista toimintatavoista ja ratkaisuista, jotka ovat
innovatiivisia ja asiakkaiden osallisuutta ja aktiivisuutta lisääviä.
Lautakunnan mielestä palveluiden saatavuuden ja laadun sekä kokonaistaloudellisuuden mittaamisessa ja
tulosten raportoinnissa on edelleen kehittämistä. On tärkeää mitata asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti, mahdollisimman kattavasti ja yhteismitallisilla kriteereillä ja arvoasteikoilla. Keskittäminen ja asiantuntijoiden hyödyntäminen kyselyiden laatimisessa ja tulosten tulkinnoissa varmistaisi tulosten vertailtavuuden. Lisäksi on
tärkeää ulottaa asiakastyytyväisyyden mittaaminen samoilla kriteereillä myös ostopalveluina hankittaviin palveluihin.
Tarkastuslautakunta suosittelee, että kaupungin arviointimenetelmien kehittämiseen kiinnitetään huomiota ja
että tietojen keräämis- ja mittaamistapoja yhdenmukaistetaan.

Kantolan muraali, Kantolan alueelle maalattiin siiloihin Pohjoismaiden korkein muraali syksyllä 2017.
Muraalin maalasi australialainen Guido van Helten.
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PÄÄMÄÄRÄ 3: HYVÄ YMPÄRISTÖ JA KESTÄVÄ KAUPUNKISUUNNITTELU
Kriittisen menestystekijän ”Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, terveellinen elinympäristö
ja vesistöjen puhtaus” mittareina olivat mm. huono ilmanlaatu –päivien lukumäärä/vuosi ja hiilidioksidipäästöjen määrä.
Vuonna 2017 ilmanlaatu oli huono 3 päivänä (lähde: HSY, ympäristötoimisto), vuonna 2016 vastaava luku oli 12. Merkittävää on se, että ensimmäisen kerran ilmanlaadun tarkkailun historian aikana
ilma ei ollut yhtenäkään tuntina erittäin huono
vuonna 2017.
Mittarina ollut hiilidioksidipäästöjen määrä on
hiukan laskenut vuodesta 2016. Hiilidioksidipäästöjen määrästä on vertailukelpoista tietoa vuodesta
2004 lähtien. Vuoden 2017 päästöt ovat noin 31 %
pienemmät kuin vuonna 2004.
Kriittisen menestystekijän ”Kokonaisvaltainen,
ennakoiva ja kestävä maankäytön suunnittelu” yksi
mittari on rakennusluvan käsittelyaika. Käsittelyaika huononi edellisestä vuodesta 7 päivällä, toteutuma v. 2017 oli 4,7 viikkoa (v. 2016 3,7 viikkoa).

Tilinpäätöksessä kerrotaan huonon tuloksen johtuneen koko vuoden jatkuneesta merkittävästä
henkilöstövajauksesta.
Joukkoliikenteen matkat, nousut, ovat lisääntyneet
edellisvuodesta. Saadun tiedon mukaan mittaaminen ei kuitenkaan ole ollut ihan yksiselitteistä,
joten tulos ei välttämättä ole tarkka. Tarkoitus on
päästä vertaamaan Walttiin kertyneitä lukuja,
jolloin lukujen oikeellisuus paranee.
Mittarin ’joukkoliikenteen käyttö / matkat’ toteutuma vuosina 2012 - 2017:
Vuosi
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Matkat kpl
1 259 633
1 206 646
1 148 695
1 101 580
1 084 815
1 113 000

Muutos kpl
-52 987
-57 951
-47 115
-16 765
+28 185

Tarkastuslautakunnan arvion mukaan strategian päämäärää ” Hyvä ympäristö ja kestävä kaupunkisuunnittelu”
toteutettiin kohtalaisesti.
Tarkastuslautakunta suosittelee ensitilassa miettimään ratkaisuja rakennuslupaprosessin nopeuttamiseksi.
Sujuvat lupaprosessit ovat yksi tärkeä tekijä yritysten sijoittumisessa sekä uusien omakotiasujien sijoittumisessa.
Lautakunta pitää tärkeänä, että joukkoliikenteen käyttö, nousujen määrä pystytään mittaamaan luotettavasti,
jolloin tietojen vertailtavuus aikaisempiin vuosiin säilyy. Vertailtavuus ja lukujen kehitys mahdollistavat johtopäätösten teon toiminnan kehittämiselle.
Kriittiseen menestystekijään ”Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, terveellinen ympäristö ja vesistöjen
puhtaus” liittyvät mittarit ovat vaikeaselkoisia eivätkä sisällöltään yksiselitteisiä, lisäksi mittareiden toteutumatietoja on ollut vaikea saada ajallaan. Lautakunta suosittelee, että ympäristön ja kestävän kehityksen tilaa ja
kehitystä kuvaavia mittareita täsmennetään ja niille annetaan mitattavat tavoitetasot.
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PÄÄMÄÄRÄ 4: TASAPAINOINEN TALOUS JA
TULOKSELLISUUDEN PARANTAMINEN
Tärkeimmät onnistumiset olivat tuloksellisuusohjelman toteutuminen suunnitellun eli 2,3 M€:n
mukaisena ja talouden saaminen tasapainoon
tilinpäätöksen toteuduttua 5,5 M€ ylijäämäisenä.
Tarkastuslautakunta on arvioinut talouden toteutumista sivuilla 7 – 11.
Myös omistajapolitiikalle asetetut mittarit toteutuivat strategisten yhtiöiden raportoinnin ja seurannan osalta. Konsernirakenneuudistuksen valmistelu aloitettiin keväällä 2017 ja sen toimeenpanoa jatketaan edelleen.
Tavoitteena on ollut selkeyttää ja tiivistää konsernirakennetta, lisätä omistajaohjauksen ja toiminnan läpinäkyvyyttä ja tehostaa toimintaa. Tarkastuslautakunta on arvioinut Hämeenlinna-konsernin
toimintaa sivuilla 12 - 19.
Tulo- ja rahoituspohjan vahvistaminen onnistui
mittarien mukaan heikosti: asukasluvun kasvutavoite oli 0,5 % eli +388, toteutuma oli -188 henkilöä. Asukasluvun kehitys -188 henkilöä edellisestä
vuodesta on edelleen merkittävä huolenaihe ja
epäonnistuminen kaupungin vetovoimaisuudelle ja
verokertymälle. Verrattaessa asukasluvun toteutunutta kasvua strategian tavoitteen mukaiseen
kasvuun koko vertailukaudelta 2009 - 2017, on
eroa kertynyt -1498 asukasta (kts. kaaviokuva).

Asukasluvun kehitys verrattuna strategian tavoitteeseen, 0,5 % kasvu / vuosi

Vuosi
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Asukasluku
66 455
66 829
67 270
67 497
67 806
67 976
68 011
67 850
67 662

Muutos
ed.
vuoteen

Muutos
%

Jos
kasvu
0,5 %

374
441
227
309
170
35
-161
-188

0,6
0,7
0,3
0,5
0,3
0,1
-0,2
-0,3

66 787
67 121
67 456
67 794
68 133
68 473
68 816
69 160

Tarkastuslautakunta toteaa arvionaan, että strategian päämäärä ”Tasapainoinen talous ja tuloksellisuuden”
parantaminen toteutui kokonaisuutena kohtuullisen hyvin, vaikka mm. mittarina ollut asukasluvun kasvu ei
toteutunutkaan.
Väestökehityksen seurantamittareiden valossa Hämeenlinnan toteutumat (ennakkotiedot) v. 2017 olivat: Syntyneiden enemmyys -166 (v. 2016 -150), Maakuntien välinen nettomuutto -202 (v. 2016 -260) ja Nettomaahanmuutto +192 (v. 2016 + 275). Kaupungin väestökehitys on linjassa koko maan väestökehitykseen, jonka
mukaan luonnollinen väestönkehitys (syntyneiden enemmyys) on negatiivinen ja yhdessä maakuntien välisen
nettomuuton kanssa suurin syy asukasluvun pienenemiseen. Hämeenlinnassa nettomuutto parani 58 hengellä
edellisvuodesta. Lautakunta pitää ensiarvoisen tärkeänä, että samansuuntainen kehitys saadaan jatkumaan.
Tasapainoinen väestörakenne verrattuna maan keskiarvolukuihin hiukan huononi vuodesta 2016: Yli 64vuotiaiden osuus hämeenlinnalaisista v. 2017 oli 24,6 %, kun koko maan keskiarvo oli 21,4 %. Toisaalta alle 15vuotiaiden osuus Hämeenlinnassa oli 15,1 %, kun koko maan keskiarvo oli 16,2 %. Lautakunnan mielestä tasapainoinen väestörakenne on huono mittari kertomaan tulo- ja varallisuuspohjan vahvistumisesta.
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PÄÄMÄÄRÄ 5: HYVINVOIVA, OSAAVA JA KEHITYSHALUINEN HENKILÖSTÖ
Kaupunginvaltuuston v. 2015 hyväksymän tuloksellisuusohjelman tavoitteena vuodelle 2017 oli saavuttaa 2,3 milj.euron säästöt ja tavoite toteutui. Säästöt
syntyivät henkilöstörakenteellisilla muutoksilla sekä
toimintoja tehostamalla ja toimintatapoja muuttamalla. Tuloksellisuusohjelman toteutumasta raportoitiin KH:lle 5.3.2018 ja KV:lle 12.3.2018.
Tilinpäätöksessä on kerrottu päämäärää toteuttavana
tekijänä myös henkilöstön sairauspoissaolopäivien
merkittävästä vähenemisestä -5297 pv (-10 %), mikä
on n. 1,2 pv vähemmän poissaoloja/henkilö laskettuna koko henkilökunnasta. Tulos on merkittävä ja sen
katsotaan syntyneen v. 2017 helmikuussa käyttöön
otetun Työhyvinvointiohjelman ja siihen liittyvien
mallien käyttöön oton seurauksena (mm. toivu Työssä –malli). Työhyvinvointiohjelman avulla pyritään
tukemaan yksilön työkykyä keinoina mm. aktiivisen

tuen malli, työkyvyn arviointi, uudelleensijoitustoiminta, kuntoutukset, tyhy-liikunta, osaamisen ja työn
hallinnan tukeminen ja työterveyshuollon palvelut.
Sosiaalisen pääoman kartoitustulos heikkeni hiukan
edelliseen vuonna 2015 tehtyyn mittaukseen verrattuna (3.84 ->3.79), syyksi on arvioitu meneillään ollutta organisaatio- ja toimintatapamuutosta.
Kaupungin vetovoimaisuutta hyvänä työnantajana on
vuosittain mitattu mm. sillä, kuinka paljon hakemuksia on saatu keskimäärin avoimia työpaikkoja kohti.
Vuonna 2017 hakemuksia saatiin 16,7 kpl / avoin
työpaikka, vuonna 2016 määrä oli 17,3 ja vuonna
2015 määrä oli 19,1 / avoin työpaikka.

Tarkastuslautakunnan mielestä strategian päämäärä ”Hyvinvoiva, osaava ja kehityshaluinen henkilöstö ”on toteutunut pääosin hyvin.
Henkilöstöhallinnon panostukset ja innovatiiviset ratkaisut henkilökunnan sairauspoissaolojen vähentämiseksi,
hyvinvoinnin parantamiseksi ja työkunnon ylläpitämiseksi ansaitsevat kiitoksen. Uudet toimintamallit ja niillä saavutetut tulokset ovat merkki siitä, että strategian päämäärää toteutetaan. Muuttuvassa organisaatiorakenteessa ja
henkilökunnan keski-iän noustessa on tärkeää varmistaa, että henkilöstön työkunto, jaksaminen ja työntekijätaidot ovat hyvällä tasolla.
Kriittisen menestystekijän ”Haluttu ja kiinnostava työnantaja” kehitys on lautakunnan mielestä hiukan huolestuttava. Hakemusten määrä avoimiin työpaikkoihin on vuosi vuodelta laskenut ja toisaalta ammattitaitoisen henkilökunnan saaminen avoinna oleviin vakansseihin on saattanut kestää kuukausia. Henkilöstövajeen vuoksi vakinainen
henkilökunta on saattanut joutua tilanteeseen, jossa yksi henkilö hoitaa useampaakin sijaisuutta oman toimen
ohella.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kaupungin vetovoimaa työnantajana vahvistetaan, jotta voidaan turvata
riittävät henkilöresurssit palvelujen tuottamiseen ja toiminnan kehittämiseen strategian mukaisesti.
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LAUTAKUNNAT
Tarkastuslautakunta on arvioinut lautakunnille asetettujen sitovien tavoitteiden toteutumista tilinpäätöksessä annettujen selvitysten perusteella. Arvioinnissa on huomioitu sosiaaliasiamiehen raportin havainnot sekä henkilöstöraportti.

Sitovien tavoitteiden jälkeen on lautakunta arvioinut
niitä toimialoja, joista tarkastuslautakunta on saanut
selvityksen vuoden aikana. Arvioinnissa on otettu
huomioon toiminnan tuloksellisuus ja onnistuminen
palvelun tuottamisessa (asiakaskyselyt, palautteet,
työhyvinvointi)

Arvioinnissa ei ole erikseen selostettu niiden tavoitteiden toteutumista, joista tilinpäätöksessä esitetyt
tiedot ovat tarkastuslautakunnan arvion mukaan
riittäviä.

Alla on esitetty kaupunginvaltuuston asettamat sitovat tavoitteet lautakunnittain ja lautakuntien omat
arviot tavoitteiden toteutumisesta.

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tulee arvioida myös toiminnan tuloksellisuutta.

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
KV:n asettama sitova tavoite

Rakennettu ympäristö tulee lapsen ja
nuoren terveyttä ja kokonaisvaltaista
kehitystä.
Mittari: Investointiohjelman toteutuminen
Mittari: Toteutuneet hankkeet/eurot
Tavoitetaso: Vuodelle 2017 päätetyt
investoinnit toteutuvat investointisuunnitelman mukaisesti
Asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluihin
Mittari: Palveluiden asiakastyytyväisyys:
Toteutetaan kaksi asiakaskyselyä kulttuurista ja liikunnasta, tavoitteena 3.5
Tasapainoinen talous siten, että uusien
investointien vaikutus otetaan huomioon käyttötaloudessa.
Mittari:
Käyttötalouden
muutos
2015/2016/2017
Mittari:
Tilakustannusten
muutos
2015/2016/2017
3 tavoitetta, 5 mittaria

KH:n antama selvitys
toteutumasta

Tarkastuslautakunnan arvio

Toteutui

Toteutui

Tot.
osittain

Tavoitteena oli, että rakennettu ympäristö tukee
lapsen ja nuorten terveyttä ja kokonaisvaltaista kehitystä ja mittarina investointiohjelman toteutuminen.
Toteutumassa kerrotaan, että Nummen yhtenäiskoulun rakennustyöt etenivät suunnitellusti. Hanke valmistuu ja siirtyy kaupungille kesällä 2018. Hankkeen
kokonaiskustannukset ovat n. 26 M€. HYKin yläkoulurakennuksen, Kaurialan lastentalon ja Kaurialan lukion muutostöiden suunnittelun aloitus siirtyi osaksi
palveluverkkovalmistelua.

Tot.
osittain













2

Ei toteutunut

Ei toteutunut

Ei voida
arvioida



3

2

3

Tavoitteena oli, että asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluihin ja mittarina palveluiden asiakastyytyväisyys.
Toteutumassa kerrotaan, että kirjaston asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi 260 asiakasta, joista 94 %
antoi kokonaisarvosanaksi joko erinomainen tai hyvä.
Museoissa ei tehty asiakastyytyväisyyskyselyä. Oman
asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen oli Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n sopimuksessa, mutta
uimahallin remontista johtuen se siirrettiin keväälle
2018.
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Talous:
SIHY
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate

Muutettu
TA 2017
7 165 400

TP 2017

Poikkeama

7 346 468

181 068

115 523 200

115 594 957

-71 757

-108 357 800

-108 248 490

109 310

Sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunnan yksittäisistä
säästökohteista toteutuivat ja osittain ylittyivätkin
organisaatiomuutoksen henkilöstömenosäästöt, siivouksen tehostaminen sekä kirjaston ja museoiden
henkilöstömenojen säästöt. Näistä kertyneet säästöt
olivat noin 900 000 €. Vuokramenoissa tavoiteltuja
säästöjä ei syntynyt lähinnä väistötilakustannusten
vuoksi. Oman toiminnan tueksi ostettua kouluohjaajaresurssia ei myöskään voitu vähentää tavoitteen
mukaisesti ohjaajatarpeen pysyttyä entisellään.

Tarkastuslautakunnan mielestä on ollut järkevää siirtää hankkeita ja osittain myös investointien toteuttamista
palveluverkkovalmistelun vuoksi. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisesta palveluverkosta tehtiin päätös hallituksessa 26.3.2018. Palveluverkkopäätöksen jälkeen aloitetaan sitä toimeenpanevan investointiohjelman valmistelu.
Tarkastuslautakunta on arviointivuoden aikana saanut laajat ja kattavat selvitykset kaupunginmuseon, taidemuseon ja varhaiskasvatuksen toiminnasta, sisältönä mm. toimialan organisaatio, tavoitteiden toteutuminen, tuloksellisuus, vaikuttavuus, työhyvinvointi, riskit, haasteet ja tulevaisuuden näkymät.
Arvionaan tarkastuslautakunta toteaa:
Hämeenlinnan kaupunginmuseo
Museo Skogsterin muutto keskustaan on ollut onnistunut ratkaisu. Museon sijainti ja näyttelytarjonta ovat kasvattaneet kävijämäärä edellisvuodesta n. 4 600 kävijällä, kävijät v. 2017 yht. 27 442. Erillistä asiakastyytyväisyyskyselyä ei tehty vuonna 2017.
Tarkastuslautakunnan mielestä kaupunginmuseon tulee kiinnittää huomiota henkilökunnan työhyvinvoinnin parantamiseen. Sosiaalisen pääoman mittarin tulos oli vuonna 2017 huomattavasti alle kaupungin keskiarvotuloksen.
Lautakunta on huolestunut kaupungin museon esinekokoelman (n. 58 000 objektia) ja valokuvakokoelman (n.
150 000 kpl) säilytystiloista. Tarkastuslautakunnan mielestä museokokoelmat tulisi säilyttää keskitetysti yhdessä
paikassa, turvatusti oikeissa olosuhteissa.
Hämeenlinnan taidemuseo
Taidemuseon kävijämäärä näyttelyissä kasvoi edellisvuodesta n. 9 300 kävijällä, kävijöitä oli v. 2017 yht. 35 861.
Taidemuseon näyttelyt saivat laajaa valtakunnallista näkyvyyttä. Erillistä asiakastyytyväisyyskyselyä ei tehty vuonna 2017. Henkilökunnan työhyvinvointi on sosiaalisen pääoman mittarilla mitaten hyvällä tasolla, yli kaupungin
keskiarvon.
Tarkastuslautakunta on huolestunut taidemuseon kokoelmien säilytystiloista, jotka ovat puutteelliset ja olosuhteiltaan vaihtelevat. Tarkastuslautakunta pitää ensiarvoisen tärkeänä, että taidemuseon merkittävät omaisuuserät,
osin kansallisaarteisiin luettavat talletuskokoelmat säilytetään turvatusti oikeissa olosuhteissa.
Varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatus onnistui taloudellisessa tavoitteessa v. 2017, vaikka asiakasmaksulain muutos ml. tuntiperusteinen laskenta laskivat tuloja merkittävästi. Käyttöasteen toteutuma oli 84,9 %, kun tavoite oli 90 %. Asiakastyytyväisyyskyselyä ei v. 2017 tehty. Henkilökunnan työhyvinvointi on sosiaalisen pääoman mittarin mukaan hiukan
parempi kuin kaupungin keskiarvo.
Tarkastuslautakunnan mielestä on tärkeätä selvittää päiväkotien vertailukelpoiset hinnat palvelusetelipäivähoitopaikalle ja kaupungin oman tuotannon päivähoitopaikalle.
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SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
KV:n asettama sitova tavoite

Palvelurakenteen painopisteen siirtäminen varhaisiin palveluihin, korjaavien palveluiden vahvistaminen
Mittari: Lastensuojelun kustannukset
2015/2016/2017. Tavoitetaso: Ostopalveluiden kustannukset ovat laskevia ja
pysyvät noin 700 000 €/kk tasolla
Lapsen huomioon ottaminen aikuisten
palveluissa: Palvelut rakennetaan kokonaisvaltaisesti ja tarvelähtöisesti
Mittari: Monialainen palvelutarpeen
arvio. Tavoitetaso: 60 palvelutarpeenarviota/kk
Sosiaali- ja terveystoimen menot asukasta kohden ovat alle valtakunnallisen
keskiarvon
Mittari: Vertailu valtakunnalliseen keskiarvoon
Osallistuminen SOTE-uudistuksen 2019
suunnitteluun
Mittari: Valmisteleviin työryhmiin osallistuminen
Sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön integroiminen kiinteämmin terveyspalveluiden yhteyteen
Mittari: Sosiaalityön tilastot
Valinnanvapauskokeiluun osallistuminen
Mittari: Raportointi pilottihankkeen
etenemisestä
Terveyshyötymallin (kanavamalli) jatkaminen, integraatio muihin palveluihin ja mallin tuottavuushyötyjen saavuttaminen.
Mittari: Terveyshyötykanavan asiakasmäärän kehitys
Mittari: Sähköisten palvelujen käyttö
Useita palveluja tarvitsevien asiakkaiden prosessien hallinta
Mittari: Paljon palvelua tarvitsevien asiakkaiden tunnistamistyökalu käytössä
Palvelutarpeen arviointi
Mittari: Palvelutarpeen arvioinnit
Mittari: Monialaiset palvelusuunnitelmat

KH:n antama selvitys
toteutumasta

Tarkastuslautakunnan arvio

Toteutui

Toteutui

Tot.
osittain

Ei toteutunut

Tot.
osittain


















Ei voida
arvioida







Ei toteutunut
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KV:n asettama sitova tavoite

Ikäihmisten palvelujen toimintakatteen
kasvu ja kustannukset ovat valtakunnallisen keskiarvon alapuolella
Mittari: Ikäihmisten palvelujen toimintakatteen kasvu
Laatusuosituksen mukainen palvelurakenne
Mittari: Kotona asuvien % -osuus yli
75-vuotiaista on 91-92 %
Mittari: Säännöllisen kotihoidon piirissä
olevien % -osuus yli 75-vuotiaista on 1314 % (Hilma-laskenta 30.11).
Mittari: Pitkäaikaishoivassa olevien % osuus yli 75-vuotiaista on enintään 8-9%
(31.12.)
Mittari: Omaishoidon tuen 75 vuotta
täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, %osuus vastaavan ikäisestä väestöstä on
6-7%
Vaikuttavuusmittareita on käytössä.
Kotihoidon asiakkaiden toimintakyky
säilyy 70 %:lla asiakkaista ennallaan tai
kohenee vuoden aikana
Mittari: Kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn muutos Rai-mittarilla mitattuna
Kattava asiakaspalaute kuvaa ikäihmisten palvelujen laatua. Asiakastyytyväisyyskyselyjen keskiarvo on vähintään 4
(asteikko 1-5)
Mittari: Asiakastyytyväisyyskyselyn
keskiarvo (vähintään 4)
13 tavoitetta, 18 mittaria

KH:n antama selvitys
toteutumasta

Tarkastuslautakunnan arvio

Toteutui

Toteutui

Tot.
osittain

Ei toteutunut



Tot.
osittain

Ei toteutunut























11

Ei voida
arvioida


2

5

11

2

4

1

Tavoitteena oli palvelurakenteen painopisteen siirtäminen varhaisiin palveluihin, korjaavien palveluiden
vahvistaminen ja mittarina lastensuojelun kustannukset, tavoitetaso: 700 t€/kk, toteutuma: n. 850 t€/kk
eli ylitys n. 1,8 M€/v. Toteutumassa kerrotaan, että
kustannusten ylitys johtuu suurelta osin lastensuojelun kasvaneista kustannuksista, joita selittää voimakas kiireellisten sijoitusten lukumäärän kasvu sekä
jälkihuollon asiakkaiden määrän kasvu. Tavoite ei
toteutunut.

don kattavuus oli joulukuun asiakastiedon perusteella
10,2 %. Hilma-laskennan tietoja ei ole vielä käytettävissä. Luvussa ei näy kotihoidon asiakkaat, jotka
ostavat palvelun suoraan yksityiseltä palveluntuottajalta kotitalousvähennystä hyödyntäen.

Tavoitteena oli laatusuosituksen mukainen palvelurakenne. Mittarina (1) kotona asuvien % -osuus yli 75
vuotiaista on 91-92 %. Toteumassa kerrotaan, että
kotona asuvien %-osuus 75 vuotta täyttäneistä oli
90,6 %. Tavoite ei toteutunut

Mittarina (4) oli omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, %-osuus vastaavan
ikäisestä väestöstä on 6-7%. Toteumassa kerrotaan,
että omaishoidon kattavuus oli vuoden aikana 5,3 %.
Kattavuustavoitteet eivät yltäneet asetettujen tavoitteiden mukaiselle tasolle, jotka on määritelty valtakunnallisen laatusuosituksen perusteella. Tavoite ei
toteutunut.

Mittarina (2) oli säännöllisen kotihoidon piirissä olevien % -osuus yli 75-vuotiaista on 13-14 % (Hilmalaskenta 30.11). Toteumassa kerrotaan, että kotihoi-

Mittarina (3) oli pitkäaikaishoivassa olevien % -osuus
yli 75-vuotiaista on enintään 8-9% (31.12.). Pitkäaikaishoivan kattavuus oli 31.12. poikkileikkaustiedon
mukaan 9,4 %. Tavoite ei toteutunut.
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Talous:
SOTE
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate

Muutettu
TA 2017
28 708 600

TP 2017

Poikkeama

30 236 848

1 528 248

246 964 800

246 888 042

76 758

-218 256 200

-216 651 193

1 605 007

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talous toteutui ennakoitua paremmin. Sairaanhoitopiirin alijäämää varten
tehtyä varausta pystyttiin purkamaan ennakoitua
suurempi summa ja pakolaisten vastaanottoon liittyviä korvauksia saatiin ennakoitua enemmän. Muiden
tulosalueiden kulujen alennukset kompensoivat perhe- ja sosiaalipalveluiden kulujen kasvua. Lautakunta
pysyi sitovien tulotavoitteiden ja menomäärärahojen
puitteissa.

Tarkastuslautakunta on arviointivuoden aikana saanut laajat ja kattavat selvitykset, psykososiaalisen tuen palveluista, lastensuojelusta ja ikäihmisten pitkäaikaishoivasta, sisältönä mm. toimialan organisaatio, tavoitteiden toteutuminen, tuloksellisuus, vaikuttavuus, työhyvinvointi, riskit, haasteet ja tulevaisuuden näkymät.
Arvionaan tarkastuslautakunta toteaa:
Psykososiaalisen tuen palvelut:
Sosiaalihuoltolain muutoksen mukaisesti painopistettä on siirretty ennaltaehkäisevään toimintaan mm. varhaisen
tuen perhetyöksi ja vahvistamaan korjaavia palveluita. Lautakunta pitää tärkeänä, että edelleen kehitetään ja
nopeutetaan lapsiperheille tarjottavaa kotipalvelua ennaltaehkäisevänä toimena.
Tarkastuslautakunnan mielestä neuvolat, päiväkodit ja koulut ovat tärkeässä roolissa huomioimaan lapsen
hyvin-/pahoinvointia. Niille tulisi turvata riittävä resursointi ja niiden välistä yhteistyötä tulisi edelleen kehittää.
Asiakastyytyväisyyttä on mitattu v. 2016 aikana yhteensä 13 eri kyselyllä. Vastausten keskiarvo oli 8,6 (ast. 4-10) ja
vastaajien määrä vaihteli välillä 4–68. Vuoden 2017 aikana tehtiin eri toimintoihin kohdistuvia asiakaskyselyjä.
Vastausten keskiarvo oli 8,7 (ast. 4-10) ja vastaajien määrä vaihteli välillä 17–47. Lautakunta pitää hyvänä sitä, että
asiakastyytyväisyyttä on mitattu kattavasti eri toiminnoissa. Lautakunta suosittelee, että vertailtavuuden turvaamiseksi kyselyissä käytetään vain yhtä asteikkoa. Kaupungin Webropol-kyselyissä asteikko on 1-5. Henkilökunnan
työhyvinvointia kartoitettiin v. 2017 sosiaalisen pääoman kyselyllä ja tulos oli 3,99 (kaupungin keskiarvo 3,79).
Lastensuojelu:
Lautakunnan näkemyksen mukaan kaupungissa on aktiivisesti etsitty ratkaisuja lastensuojelun kasvaviin kustannuksiin mm. kehittämällä uusia toimintamalleja jo vuosien ajan. Tilinpäätöksen mukaan lastensuojeluilmoituksia
tehtiin v. 2017 yhtensä 2252. Kiireellisten sijoitusten ja jälkihuollon asiakkaiden määrän kasvu oli syynä siihen, että
v. 2017 lastensuojelun avopalvelujen ja sijaishuollon nettokustannukset kasvoivat n. 1,5 M€ edelliseen vuoteen
verrattuna. Tuloksellisuustavoite ei toteutunut.
Asiakaskyselyä ei ole toteutettu lastensuojelussa vuonna 2017. Sosiaalisen pääoman kyselyssä lastensuojelun
henkilöstö antoi hyvät arviot esimiestyöstä ja työyhteisön tuesta.
Ikäihmisten pitkäaikaishoiva:
Ikäihmisten hoidon ja hoivan palvelualueella on kiitettävästi kehitetty kuntouttavia toimintamalleja eri toimintoihin. Tästä esimerkkinä on ympärivuorokautisen hoivan toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä toimintamalli, joka
vuonna 2017 otettiin käyttöön. Toimintamallissa otetaan huomioon kattavasti asiakkaan lähtötilanne ja asiakkaan
itse asettamat tavoitteet toimintakyvyn ylläpitoon. Tukitoimintoja ovat mm. hoito- ja liikuntasuunnitelmat, erilaiset arvioinnit ja mittaukset. Toimintamallin käyttöönotolla on saavutettu merkittäviä tuloksia. Tarkastuslautakunta kannustaa jatkamaan kuntouttavien toimintamallien käyttöä ja kehittämistä.
Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin loppuvuodesta kaikissa yksiköissä ja tulosten keskiarvo oli 4,0 (asteikolla 15). Henkilökunnan työhyvinvointi sosiaalisen pääoman mittarilla arvioiden oli hiukan alle kaupungin keskiarvon.
Sosiaaliasiamiehen kertomuksessa vuodelta 2017 todetaan eräänä ongelmana ohjeistusten puutteellisuudet vanhustenhuollossa suojelutarkoituksessa tehtävien vanhusten vapauden rajoitusten toteuttamisesta ja kirjaamisesta.
Samaten todetaan, että palvelujen saannin rajoittamista koskevien asiakaskohtaisten ratkaisujen perusteet on
osassa tapauksissa esitetty puutteellisesti. Tarkastuslautakunnan mielestä oikeusturvaan liittyvien ongelmien
korjaaminen ohjeistusta täsmentämällä olisi hoidettava kuntoon ensi tilassa.
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KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
KV:n asettama sitova tavoite

Kokonaisvaltainen ja ennakoiva kaupunkisuunnittelu, jossa elinkeinoelämän, asumisen ja palveluiden tarpeet
huomioidaan kaupungin elinvoiman
kasvattamisen kannalta kestävällä
tavalla.
Mittari: Hankkeet on priorisoitu viiden
vuoden hankeohjelmassa.
Mittari: Strateginen kaupunkisuunnitteluväline on otettu käyttöön.
Mittari: Vektorimuotoista ajantasaasemakaavaa on laadittu 30 %.
Hallittua kasvua tukeva tonttitarjonta,
monipuoliset asumismahdollisuudet ja
tarkoituksenmukaiset palveluverkot.
Mittari: Asumisen tontteja ja monipuolisia elinvoimaa palvelevia yritystoiminnan tontteja on suunnitellusti tarjolla.
Alueurakoinnin pilotointi infran kunnossapidossa.
Mittari: Alueurakoinnin kilpailutus pilotointialueella tehty.
Keskimääräinen rakennuslupien käsittelyaika on enintään kolme viikkoa ja
ympäristölupien enintään viisi kuukautta.
Mittari: Keskimääräinen rakennuslupien
ja ympäristölupien käsittelyaika
Rakennusvalvonnassa kuntalaisten
sähköisen lupa-asioinnin käyttöönotto
kasvaa 80 % ja sähköinen arkistointi
otetaan käyttöön.
Mittari: Sähköisen lupa-asioinnin suhteellinen osuus. Sähköinen arkistointi
käytössä vuoden 2017 loppuun mennessä.
Toteutetaan ympäristön tilan seurantaa ja uimarantojen uimavesivalvontaa
laadittujen suunnitelmien mukaisesti
Mittari: Otetut näytteet, tehdyt toimenpiteet ja julkaistut tulokset
Lomituspalveluilla on osaava, ammattitaitoinen ja työhönsä motivoitunut
henkilöstö.
Mittari: Kehityskeskustelut käyty koko
henkilöstön kanssa vuosittain.
Lomituspalveluilla on osaava, ammattitaitoinen ja työhönsä motivoitunut
henkilöstö.
Mittari: Kehityskeskustelut käyty koko
henkilöstön kanssa vuosittain.

KH:n antama selvitys
toteutumasta

Tarkastuslautakunnan arvio

Toteutui

Toteutui

Tot.
osittain

Ei toteutunut




Tot.
osittain

Ei toteutunut

Ei voida
arvioida
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KV:n asettama sitova tavoite

Lomituspalveluilla on osaava, ammattitaitoinen ja työhönsä motivoitunut
henkilöstö.
Mittari: Kehityskeskustelut käyty koko
henkilöstön kanssa vuosittain.
Työolosuhteiden kehittäminen turvallisempaan suuntaan (maatalouslomittajat sekä asiakkaat / maatilat).
Mittari: Työolosuhdekartoitukset tehty
3 vuoden välein kaikille kunnallista lomitusta käyttäville asiakastiloille.
Kustannustehokkuuden parantuminen
rakentamisessa ja kunnossapidossa
Mittari: Rakentamisen keskimääräinen
kustannustehokkuus paranee 5 % vuodesta 2016 vuoteen 2017 (Forelaskennat)
Mittari: Katujen kunnossapidon keskimääräinen kustannus pienenee 3 %
vuodesta 2016 vuoteen 2017. (KUVEvertailu, v. 2015 kustannus oli 1,43
€/m2).
Mittari: Metsähoidon pienkilpailutuksissa lisätään yksikköhintaurakoiden
osuutta suhteessa tuntihintaisiin urakoihin. Yksikköhintaisten urakoiden
osuus on 50 %:a kokonaisvolyymista (v.
2016 yks.hintaisten osuus on noin 30
%).
Toimintatapojen kehittäminen rakentamisessa ja kunnossapidossa
Mittari: Työaikojen sähköinen kirjaaminen sekä ajoneuvokalustonhallinta ja
laadunseuranta -järjestelmän käyttöönotto (mittari: otettu käyttöön / ei otettu).
Mittari: Yhteistyökumppanien tyytyväisyys paranee 0,1:llä vuodesta 2016
vuoteen 2017 (asteikko 0-5).
Mittari: Pääkaluston käyttöasteet paranevat 5 % vuodesta 2016 vuoteen 2017.
Henkilöstön moniosaajuuden ja työhyvinvoinnin parantuminen rakentamisessa ja kunnossapidossa
Mittari: Tapaturmataajuus on alle 35 /
milj. työtuntia (v. 2015 luku oli 42)
Mittari: Esimiehille järjestetään koulutusta vähintään 3 päivää / esimies (painotus muutosjohtamisessa, talousasioissa ja leanissa).
Mittari: Työntekijöiden pätevyys- ja
täydennyskoulutukset (kaikilla on pätevyydet kunnossa).
13 tavoitetta, 21 mittaria

KH:n antama selvitys
toteutumasta

Tarkastuslautakunnan arvio

Toteutui

Toteutui

Tot.
osittain

Ei toteutunut





















Tot.
osittain



Ei toteutunut






















15

5

Ei voida
arvioida

1

15

4

1

1
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Tavoitteena oli toimintatapojen kehittäminen rakentamisessa ja kunnossapidossa ja mittarina työaikojen
sähköinen kirjaaminen sekä ajoneuvokalustonhallinta
ja laadunseuranta -järjestelmän käyttöönotto (mittari: otettu käyttöön / ei otettu). Toteutumassa kerrotaan, että ohjelmiston koekäyttö ja hankintapäätös
tehtiin vuonna 2017 ja järjestelmä otetaan käyttöön
helmi-maaliskuussa 2018. Toisena mittarina oli, että
yhteistyökumppanien tyytyväisyys paranee 0,1:llä
vuodesta 2016 vuoteen 2017 (asteikko 0-5). Yhteistyökumppanien tyytyväisyyttä ei mitattu organisaatiomuutoksen takia.
Talous:
KAURA
Toimintatuotot
Valm. omaan
käyttöön
Toimintamenot
Toimintakate

Muutettu
TA 2017
18 447 700

TP 2017

Poikkeama

19 326 512

878 812

8 802 700

8 311 592

-491 108

35 667 300

34 772 136

895 164

-8 416 900

-7 134 031

1 282 869

Tulotavoitteen ylittymiseen johtivat erityisesti myyntituottojen ylittyminen rakentamisen ja kunnossapidon tulosalueella sekä maaomaisuuden hallinnan
tulojen ylittyminen suunnittelun tulosalueella. Viranomaispalvelujen toimintatuotot jäivät budjetoiduista
0,25 milj. euroa. Menoalitukset kohdistuivat lähinnä
suunnittelun tulosalueen palvelujen ostoihin sekä
viranomaispalvelujen henkilöstömenoihin. Rakennusvalvonnan vakanssit olivat vuoden 2017 alussa suurelta osin viranhaltijatta. Kaupunkirakennelautakunnan talous pysyi kaikilta osin asetettujen sitovuusmääräysten mukaisena.

Vankilamuseo, Hämeenlinna

Tarkastuslautakunta on arviointivuoden aikana saanut laajat ja kattavat selvitykset maankäytön ja infran palveluista, sisältönä mm. toimialan organisaatio, tavoitteiden toteutuminen, tuloksellisuus, vaikuttavuus, työhyvinvointi,
riskit, haasteet ja tulevaisuuden näkymät.
Arvionaan tarkastuslautakunta toteaa:
Maankäytön ja infran suunnittelu
Kaupungilla on noin kahden vuoden tarvetta vastaava tonttivaranto ja kaupungin kehittämisen kannalta merkittäviä asemakaavoja valmistui vuoden aikana. Infran suunnittelussa on huomioitu kestävän kehittämisen periaatteet
(toteutettava kaupunkirakenne on kestävää, viihtyisää ja helposti kunnossapidettävää).
Asiakastyytyväisyyskyselyä ei vuonna 2017 tehty. Henkilökunnan työhyvinvointi sosiaalisen pääoman mittarilla
arvioiden oli jonkin verran alle kaupungin keskiarvon.
Tarkastuslautakunta on huolissaan maankäytön henkilöresurssivajauksista ja siitä, että osin yhden asiantuntijan
varassa olevien toimintojen kehittäminen vaarantuu.
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JÄTELAUTAKUNTA
KV:n asettama sitova tavoite

KH:n antama selvitys
toteutumasta

Tarkastuslautakunnan arvio

Toteutui

Toteutui

Tot.
osittain

Jätehuollon palvelutason määrittely
jätelautakunnan toimialueen kunnissa.
Mittari: Palvelutaso on määritelty toimialueen kuntien osalta.
Yhtenäinen ja tasapuolinen päätöksenteko koko alueella.
Mittari: Palvelut, kuten viranomaispäätökset, toteutuvat tavoiteajassa 1,5 kk.
2 tavoitetta, 2 mittaria
Tavoitteena oli jätehuollon palvelutason määrittely
jätelautakunnan toimialueen kunnissa ja mittarina se,
että palvelutaso on määritelty toimialueen kuntien
osalta. Toteutumassa kerrottiin, että palvelutason
määrittämistyö on kesken ja viedään loppuun vuoden
2018 aikana. Syy tavoitteen toteutumattomuuteen
on henkilöstöresurssien riittämättömyys.
Tavoitteena oli yhtenäinen ja tasapuolinen päätöksenteko koko alueella ja mittarina se, että palvelut
toteutuvat tavoiteajassa 1,5 kk. Viranhaltijapäätöksiä
tehtiin 131 kappaletta, jotka kaikki olivat jätehuoltomääräyksistä poikkeamisia. Päätökset tehtiin keskimäärin kahdessa kuukaudessa, joten 1,5 kuukauden
tavoiteaika ei toteutunut. Päätöksiä tehtiin vuoteen
2016 verrattuna lähes kolminkertainen määrä. Syy
tavoitteen toteutumattomuuteen on henkilöstöresurssien riittämättömyys. Vaikka jätelautakunnan
henkilöstö kasvoi syksyllä yhdellä viranhaltijalla, kasvava sisään tuleva hakemusmäärä loppuvuodesta
viivästytti hakemusten käsittelyä.

Ei toteutunut

Tot.
osittain

Ei toteutunut









2

2

Ei voida
arvioida

Talous:
JÄTELTK
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate

Muutettu
TA 2017
216 000

TP 2017

Poikkeama

171 559

-44 441

216 000

171 559

-44 441

0

0

0

Yhteinen jätelautakunta on nettoyksikkö, jonka budjetin toimintakate on sitova erä. Lautakunta laskuttaa
aiheutuneista kustannuksista sopimuksen mukaisesti
Kiertokapula Oy:tä. Toteutumaan vaikutti pääosin
henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen alittuminen.
Yhteisen jätelautakunnan tehtävien hoidon kaikki
kustannukset ja lautakunnan toimintaan liittyvät
korvaus- ym. vastuut katettiin Kiertokapula Oy:n
perimillä jätteenkäsittelymaksuilla.

Rengon maalaismaisemaa
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KONSERNIPALVELUT

TALOUS, HANKINNAT JA OMISTAJAOHJAUS
KV:n asettama sitova tavoite

Uuden budjettirakenteen käyttöönotto
järjestelmissä sekä raportoinnissa
Mittari: Valmis 5/2017 loppuun mennessä
Omistajaohjauksen
sopeuttaminen
uuteen organisaatiomalliin
Mittari: Omistajapoliittisten linjausten
uudistaminen
Mittari: Toimintaprosessien läpikäynti ja
muokkaus
Kaupungin konsernirakenteen uudistaminen
Mittari: Uusi konsernirakenne pääosin
käytössä 1.1.2018.
3 tavoitetta, 4 mittaria

KH:n antama selvitys
toteutumasta

Tarkastuslautakunnan arvio

Toteutui

Toteutui

Tot.
osittain

Ei toteutunut



Tot.
osittain

Ei toteutunut










2

Tavoitteena oli omistajaohjauksen sopeuttaminen
uuteen organisaatiomalliin ja mittarina omistajapoliittisten linjausten uudistaminen. Toteutumassa
kerrotaan, että uudistaminen on käynnissä ja valmistuu keväällä 2018. Tavoite ei toteutunut.
Tavoitteena oli kaupungin konsernirakenteen uudistaminen ja mittarina se, että uusi konsernirakenne on
pääosin käytössä 1.1.2018. Toteutumassa kerrotaan,
että konsernirakenteen uudistamiseen liittyvät selvitykset ovat käynnissä. Tavoite ei toteutunut.
Tarkastuslautakunnan mielestä hankkeen aikataulu
ei ollut realistinen.
Omistajaohjauksen osalta keskeisin resurssiallokaatio
kohdennettiin kaupungin konsernirakenneselvityksen
toteuttamiseen sekä sitä seuranneiden toimenpiteiden täytäntöönpanoon. Omistajaohjauksen vastuualue toimi suuremman osan vuodesta vajaamiehisenä.

Ei voida
arvioida

2


2

2

Talous:
Talous,
hankinnat,
omistajaohj
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate

Muutettu
TA 2017

TP 2017

Poikkeama

1 329 400

1 472 303

142 903

4 094 100

4 224 778

-130 678

-2 764 700

-2 752 475

12 225

Talouden, hallinnon ja omistajaohjauksen toimintakate toteutui talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot
ylittyivät omaisuuden myynneistä johtuen. Toimintakulut ylittyivät asiantuntijapalveluiden ostoista johtuen.
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HENKILÖSTÖ- JA HALLINTOPALVELUT
KV:n asettama sitova tavoite

Sähköinen kokousmateriaalien jako
käyttöön kaikissa luottamustoimielimissä
Mittari: Kaikissa toimielimissä materiaalit toimitetaan vain sähköisesti
1 tavoite, 1 mittari

KH:n antama selvitys
toteutumasta

Tarkastuslautakunnan arvio

Toteutui

Toteutui

Tot.
osittain

Ei toteutunut





1

1

Hallintopalveluissa tehtiin vuoden 2017 aikana iso
järjestelmävaihdos, kun koko kaupungin asianhallintajärjestelmä vaihdettiin KuntaToimistosta Opusasianhallintajärjestelmään. Uusi järjestelmä otettiin
käyttöön 1.6.2017 alkaen. Samaan aikaan siirryttiin
kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, sosiaalija terveyslautakunnan, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan sekä kaupunkirakennelautakunnan osalta
sähköiseen kokousmateriaalien jakamiseen ja luovuttiin kokonaan paperisista esityslistoista.

Tot.
osittain

Ei toteutunut

Ei voida
arvioida

Talous:
Henkilöstöja hallintop
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate

Muutettu
TA 2017
1 233 000

TP 2017

Poikkeama

1 578 958

345 958

6 858 500

6 981 315

-122 815

-5 625 500

-5402 357

223 143

STRATEGIA, KEHITTÄMINEN, TYÖLLISYYS JA TIETOHALLINTO
KV:n asettama sitova tavoite

Sähköisten palvelujen määrä kasvaa.
Mittari: Hankkeisiin liittyvä prosessi on
kokonaisuudessaan sähköinen
Mittari: Vuoden aikana muutetaan 10
paperista lomaketta sähköiseen muotoon.
Uuden Hämeenlinnan mittaristo on
laadittu.
Mittari: Kyllä/ei
2 tavoitetta, 3 mittaria

KH:n antama selvitys
toteutumasta

Tarkastuslautakunnan arvio

Toteutui

Toteutui

Tot.
osittain

Ei toteutunut




Ei toteutunut







3

2

Tavoitteena oli, että sähköisten palvelujen määrä
kasvaa ja mittareina, että hankkeisiin liittyvä prosessi
on kokonaisuudessaan sähköinen ja vuoden aikana
muutetaan 10 paperista lomaketta sähköiseen muotoon. Toteutumassa kerrotaan, että hankkeisiin liittyvä prosessi on kokonaisuudessaan sähköinen. Sähköisten palveluiden määrä on kasvanut kaikilla toimialoilla. Tarkka määrää ei ole tiedossa. Lisäksi marraskuussa käynnistettiin Hämeenlinna digi projektiryhmän toiminta, sähköisen asioinnin edistämiseksi.

Tot.
osittain

Ei voida
arvioida



1

Talous:
Strategia,
kehittäm.,
tietohallinto
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate

Muutettu
TA 2017

TP 2017

Poikkeama

4 884 100

4 882 176

-1 924

18 582 000

18 273 946

308 054

-13 697 900

-13 391 770

306 130

37

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS
KV:n asettama sitova tavoite

Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ja turvallisuusviestintä tehdään suunnitelman mukaisesti.
Mittari: Valvontatoiminnan ja turvallisuusviestinnän toteumaprosentit ovat
suunnitelmien mukaiset.
Onnettomuuksien ja vahinkojen määrä
laskee, huomioiden tilastokehitys sekä

KH:n antama selvitys
toteutumasta

Tarkastuslautakunnan arvio

Toteutui

Toteutui

Tot.
osittain

Ei toteutunut



Tot.
osittain

Ei toteutunut

Ei voida
arvioida



pelastuslaitoksen vaikutusmahdollisuudet.

Mittari: Pronto-onnettomuustietokanta. Arvioidaan oman toiminnan kehitystä ja sijoittumista valtakunnalliseen
tilastoon.
Palvelutasopäätöksen mukainen tehokas pelastustoiminta alkaa tavoiteajassa vähintään 80 prosentissa kiireellisistä tehtävistä.
Mittari:
1. riskialueella vähintään 80 % tehtävistä enintään 11 minuutissa
2. riskialueella vähintään 80 % tehtävistä enintään 14 minuutissa
3. riskialueella vähintään 80 % tehtävistä enintään 22 minuutissa
Ensihoitopalveluiden toteuttaminen ja
hätätilapotilaiden tavoittaminen tilaajan asettamien tavoitteellisten osuuksien (%) mukaisesti riskialueluokittain
Mittari: Codea-johtamisjärjestelmästä
koostettu palvelutasopäätöksen toteumaraportti.
4 tavoitetta, 4 mittaria





2









2

2

2

Tavoitteena oli palvelutasopäätöksen mukainen tehokas pelastustoiminta alkaa tavoiteajassa vähintään
80 prosentissa kiireellisistä tehtävistä. Mittareina
olivat 1. riskialueella vähintään 80 % tehtävistä enintään 11 minuutissa, 2. riskialueella vähintään 80 %
tehtävistä enintään 14 minuutissa ja 3. riskialueella
vähintään 80 % tehtävistä enintään 22 minuutissa.
Tavoite toteutui osittain: 1. riskialueella tavoite toteutui 67 % tehtävistä, 2. riskialueella tavoite toteutui
84 % tehtävistä ja 3. riskialueella tavoite toteutui 98
% tehtävistä. Keskimääräinen onnettomuuspaikan
saavuttamisaika koko maakunnassa oli 9 min. 19 s.

tettavuus jäi kaikilla riskialueilla tavoitteesta, muilta
osin asetetut tavoitteet toteutuivat.

Tavoitteena oli ensihoitopalveluiden toteuttaminen
ja hätätilapotilaiden tavoittaminen tilaajan asettamien tavoitteellisten osuuksien (%) mukaisesti riskialueluokittain ja mittarina Codea-johtamisjärjestelmästä koostettu palvelutasopäätöksen toteumaraportti. Toteutumassa kerrotaan, että AB 8 min. tavoi-

Kanta-Hämeen pelastuslaitos saa hallinnon, pelastustoiminnan ja öljyvahinkojen torjunnan kustannusten
kattamiseen kunnilta niiden asukaslukuun ja riskiarviointiin perustuvan kuntamaksuosuuden. Kuntien
maksuosuus on valtuustoon nähden sitova.

Talous:
Pelastustoiminta
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate

Muutettu
TA 2017
21 274 000

TP 2017

Poikkeama

20 532 744

-741 256

20 575 000

19 837 620

737 380

699 000

695 124

-3 876
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LINNAN TILAPALVELUT -LIIKELAITOS
KV:n asettama sitova tavoite

Tyhjien tilojen jalostaminen, myynti ja
purkaminen toteutetaan hyväksytyn
kiinteistöjen toimenpideohjelman
mukaisesti.
Mittari: Myyntivoittotavoite 100 000 €.
Puretaan vuoden 2017 aikana: HLTI,
Brahenkatu 20 ja Ojoisten ent. päiväkoti
Tilojen käytön tehostaminen
Mittari: Pääterveysaseman E-osassa
useita vuosia tyhjillään olleet tilat saadaan peruskorjauksen jälkeen käyttöön
kesällä 2017.
Suunnittelussa painotetaan tilojen
monikäyttöisyyttä ja mitoituksessa
tehokkuutta.
Mittari: Kaikissa peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeissa tavoitteena on
tilojen monikäyttöisyys ja kokonaistilantarpeen pienentäminen mm. yhteiskäyttöisillä tiloilla ja pohjaratkaisun tehokkuudella. Tavoite huomioidaan mm.
HYK:in, kirjaston ja paloaseman peruskorjausten suunnittelussa.
Investointien priorisoinnissa ja suunnittelussa painotetaan tilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä koko elinkaaren kustannustehokkuutta.
Mittari: Tehdään raportti johtokunnalle
2 krt/v sisäilmaongelmakohteista ja
niiden vaatimista toimenpiteistä.
Mittari: Perusparannusrahasta käytetään vähintään 70 % sisäilmakorjauksiin.
Sisäilman laatuepäilytapausten osalta
alustava tarkastuskierros tehdään viikon kuluessa ilmoituksesta.
Mittari: Sisäilmaepäilytapauksiin on
reagoitu toimintaohjeen mukaisessa
aikataulussa vähintään 80 %:ssa tapauksista.
Kumppanuus- ja elinkaarimallien hyödyntäminen investoinneissa
Mittari: Nummen palvelukeskuksen
elinkaarihankeen rakentamisvaiheen
rakennuttamistehtävät ja valvonta tehdään niin, että hankkeelle asetetut laatutavoitteet toteutuvat.

KH:n antama selvitys
toteutumasta

Tarkastuslautakunnan arvio

Toteutui

Toteutui

Tot.
osittain

Ei toteutunut



Tot.
osittain

Ei toteutunut

Ei voida
arvioida
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KV:n asettama sitova tavoite

Urakoitsijoiden valinnassa tullaan painottamaan enenevässä määrin laatutekijöitä
Mittari: Rakennuttamisen laadunhallintasuunnitelma on valmis vuoden 2017
loppuun mennessä.
Tilapalvelun energiatehokkuusohjeman
mukaisten toimenpiteiden toteutus
Mittari: Energiansäästöohjelman mukainen raportointi tehdyistä energiansäästötoimenpiteistä ja säästöistä tehdään vuosittain johtokunnalle ja valtuustolle.
Uusien teknologioiden käyttöönotto
energiatehokkuuden parantamiseksi
Mittari: Voutilakeskuksen katolle on
asennettu aurinkokeräimet 2017 kesällä
yhteistyöprojektina Elenia Lämpö Oy:n
kanssa.
Mittari: Nummen palvelukeskukseen on
rakenteilla hybridilämmitysjärjestelmä,
led-valaistuksen säätö päivänvalon mukaisesti ja ilmanvaihdon ohjaus hiilidioksidiantureilla.
Mittari: Kerätään käyttäjäkokemukset ja
tulokset Tuomelaan asennetuista kerroskohtaisista energiankulutusta ilmaisevien taulujen säästövaikutuksista.
Mittari: Selvitetään hukkaenergian talteenottomahdollisuudet uudisrakennus
ja peruskorjaushankkeissa.
Mittari: Kunnossapidossa laaditaan
elinkaarimallin mukaiset PTS suunnitelmat Tuomelaan, Liivuoren päiväkotiin ja
Ruununmyllyn Runskila koulurakennukseen vuoden 2017 aikana.
9 tavoitetta, 14 mittaria

KH:n antama selvitys
toteutumasta

Tarkastuslautakunnan arvio

Toteutui

Toteutui

Tot.
osittain

Ei toteutunut



Tot.
osittain




















Tavoitteena oli Tilapalvelun energiatehokkuusohjelman mukaisten toimenpiteiden toteutus ja mittarina
se, että energiansäästöohjelman mukainen raportointi tehdyistä energiansäästötoimenpiteistä ja säästöistä tehdään vuosittain johtokunnalle ja valtuustolle.
Toteutumassa kerrottiin, että raporttia ei tehty vuodelta 2017. Sen sijaan aloitettiin valtakunnalliseen
energiatehokkuusohjelmaan liittymisen valmistelu.

Ei voida
arvioida




11

Ei toteutunut

2


1

11

2

1

laadittu. Tuomelan suunnitelma on sähkötöiden osalta kesken, koska sähköasiantuntija jäi eläkkeelle ja
uusi saatiin palkattua 1.1.2018 alkaen.
Tavoitteena oli saada myyntivoittoa 100 T€, tavoite
nostettiin 600 T€:n, toteutuma oli 899 579 €. Purettavista rakennuksista osa siirtyi vuodelle 2018.

Tavoitteena oli uusien teknologioiden käyttöönotto
energiatehokkuuden parantamiseksi ja mittarina se,
että kunnossapidossa laaditaan elinkaarimallin mukaiset PTS suunnitelmat Tuomelaan, Liivuoren päiväkotiin ja Ruununmyllyn Runskila koulurakennukseen
vuoden 2017 aikana. Tavoitteen toteumana kerrotaan, että Liivuoren päiväkodin ja Ruununmyllyn
Runskila koulurakennuksen PTS-suunnitelmat on
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Talous:
Linnan Tilapalvelut -ll
Toimintatuotot
Valm. omaan
käyttöön
Toimintamenot
Toimintakate

Muutettu
TA 2017
42 607 000

TP 2017

Poikkeama

42 330 276

-276 724

220 000

209 989

-10 011

27 846 000

28 557 765

711 767

14 981 000

13 982 499

-998 502

Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen vuoden 2017 tulos
oli -419 145 € ja tilivuoden alijäämä oli -206 353 €.

Kaupunginvaltuusto oli budjettikirjassa asettanut
tavoitteeksi saavuttaa tilikauden tulos 317 000 € ja
ylijäämää 579 000 €. Talousarviossa asetettuun tavoitteeseen ei päästy, koska kiinteistöjen välttämättömiin kunnossapitomenoihin käytettiin ennakoitua
enemmän rahaa samoin kuin ulkopuolelta vuokrattuihin toimitiloihin ja kalustoon. Myös ulkopuolelle
vuokrattujen tilojen tuotot jäivät alle talousarvion.
Talousarvion sitovista eristä ei toteutunut tilikauden
tulos mutta muut sitovat eli peruspääoman korko,
avustus liikelaitokselle ja Tilapalvelun investoinnit,
toteutuivat.

Linnan Tilapalvelut –liikelaitoksen toimitusjohtaja Raili Salminen oli tarkastuslautakunnan kokouksessa kertomassa
liikelaitoksen toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnan siirtämisestä kaupunkirakennelautakuntaan.
Arvionaan tarkastuslautakunta toteaa:
Tyhjien tilojen kustannuksia saatiin pienennettyä ja kiinteistöomaisuuden toimenpideohjelmaa toteutettiin myymällä tarpeettomia tiloja. Sisäilmaongelmia oli n. 60 eri kohteessa ja se aiheutti kaupungille mittavat kustannukset
väistötilojen vuokrina, sairauspoissaoloina ja tutkimuskuluina ym. Tilapalvelut-liikelaitoksessa uudistettiin sisäilmaepäilyjen prosessikaavio.
Asiakastyytyväisyyskyselyä ei tehty. Henkilökunnan työhyvinvointi sosiaalisen pääoman mittarilla arvioiden oli 4,04
eli parempi kuin kaupungin keskiarvo.

Palanderin talo, Hämeenlinna
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LINNAN LOMITUSPALVELUT –LIIKELAITOS
Toiminta päättyi 31.5.2017

KV:n asettama sitova tavoite

Lomituspalveluilla on osaava, ammattitaitoinen ja työhönsä motivoitunut
henkilöstö.
Mittari: Kehityskeskustelut on käyty
koko henkilöstön kanssa vuosittain.
Työolosuhteiden kehittäminen turvallisempaan suuntaan (maatalouslomittajat sekä asiakkaat / maatilat)
Mittari: Työolosuhdekartoitukset on
tehty kolmen vuoden välein kaikille
kunnallista lomitusta käyttäville asiakastiloille.
2 tavoitetta, 2 mittaria

KH:n antama selvitys
toteutumasta

Tarkastuslautakunnan arvio

Toteutui

Toteutui

Tot.
osittain









2

2

Saadun tiedon mukaan lomituspalveluissa on käyty
kehityskeskustelut koko työelämässä olevan henkilöstön kanssa vuoden 2017 aikana. Tiloilla on tehty työolosuhdekartoitus kolmen vuoden välein ja kaikkia
maatalouslomittajia on käytä katsomassa työssä
kerran vuodessa.
Talous:
Linnan Lomituspalvelut -ll
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate

Alkup./
muutettu
TA 2017
3 500 000

Toteuma
1-5 2017

Ei toteutunut

Poikkeama

1 359 597

-2 140 403

3 500 000

1 436 485

-2 063 515

0

-76 888

-76 888

Tot.
osittain

Ei toteutunut

Ei voida
arvioida

Linnan Lomituspalvelut -liikelaitoksen toiminta päättyi 31.5.2017, jolloin laadittiin liikelaitoksen tilinpäätös. Liikelaitoksen lakkaamisen jälkeen on liikelaitoksen tase yhdistelty osaksi kaupungin tasetta vuoden
2017 tilinpäätöksessä.
Lomitushallintoon saadaan laskennallista valtionosuutta, joka määräytyy edellistä varainhoitovuotta
edeltäneen vuoden lomitusyksikön alueella toteutettujen lomituspäivien määrän perustella. Hallinnon
rahoitukseen ja sen riittämättömyyteen vaikuttaa
merkittävästi jatkuva lomituspäivien määrän pieneneminen.
Lomituspalvelulain mukaisiin käyttökustannuksiin
saadaan kustannusperusteinen valtionkorvaus vähennettynä toiminnan sisäisillä tuotoilla.
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LINNANINFRA –LIIKELAITOS
Toiminta päättyi 31.5.2017

KV:n asettama sitova tavoite

Kustannustehokkuuden parantuminen
Mittari: Rakentamisen keskimääräinen
kustannustehokkuus paranee 5 % vuodesta 2016 vuoteen 2017 (Fore–laskennat)
Mittari: Katujen kunnossapidon keskimääräinen kustannus pienenee 3 %
vuodesta 2016 vuoteen 2017. (KUVE–
vertailu, v. 2015 kustannus oli 1,43
€/m2).
Mittari: Metsähoidon pienkilpailutuksissa
lisätään
yksikköhintaurakoiden
osuutta suhteessa tuntihintaisiin urakoihin. Yksikköhintaisten urakoiden
osuus on 50 %:a kokonaisvolyymista (v.
2016 yks.hintaisten osuus on n. 30 %).
Toimintatapojen kehittäminen
Mittari: Työaikojen sähköinen kirjaaminen sekä ajoneuvokalustonhallinta ja
laadunseuranta -järjestelmän käyttöönotto (otettu käyttöön / ei otettu).
Mittari: Yhteistyökumppanien tyytyväisyys paranee 0,1:llä vuodesta 2016
vuoteen 2017 (asteikko 0-5).
Mittari: Pääkaluston käyttöasteet paranevat 5 % vuodesta 2016 vuoteen 2017.
Henkilöstön moniosaajuuden ja työhyvinvoinnin parantuminen
Mittari: Tapaturmataajuus on alle 35 /
milj. työtuntia (v. 2015 luku oli 42).
Mittari: Esimiehille järjestetään koulutusta vähintään 3 päivää / esimies (painotus muutosjohtamisessa, talousasioissa ja leanissa).
Mittari: Työntekijöiden pätevyys- ja
täydennyskoulutukset. Mittari: kaikilla
on pätevyydet kunnossa.
3 tavoitetta, 9 mittaria

KH:n antama selvitys
toteutumasta

Tarkastuslautakunnan arvio

Toteutui

Toteutui

Tot.
osittain

Ei toteutunut













Tot.
osittain



Ei toteutunut






















7

Tavoitteena oli toimintatapojen kehittäminen ja
mittarina työaikojen kirjaaminen sekä ajoneuvokalustonhallinta ja laadunseuranta –järjestelmän käyttöönotto. Saadun selvityksen mukaan ohjelmiston
koekäyttö ja hankintapäätös tehtiin vuonna 2017 ja
järjestelmä on otettu käyttöön keväällä 2018.
Toisena mittarina oli yhteistyökumppanien tyytyväisyys paranee 0,1:llä vuodesta 2016 vuoteen 2017.
Tyytyväisyyttä ei mitattu organisaatiomuutoksen
vuoksi.

1

Ei voida
arvioida

1

7

1

1

Talous:
LinnanInfra
liikelaitos
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate

Alkup./
muutettu
TA 2017
15 968 000

Toteuma
1-5 2017

Poikkeama

6 301 198

-9 666 802

15 663 000

6 142 338

-9 520 662

305 000

158 860

-146 140
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Liikelaitoksen lakkaamisen jälkeen on liikelaitoksen
tase yhdistelty osaksi kaupungin tasetta tässä vuoden
2017 tilinpäätöksessä
Suurin yksittäinen menokokonaisuus oli palvelujen
ostot johon käytettiin 26 % kokonaistoimintakuluista

eli 1,7 milj. euroa. Palvelujen ostot sisältävät suurimpina menoerinä työkonepalveluja, kuljetuspalveluja
sekä erilaisia alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluja, joihin sisältyy myös asfaltointi- ja pintauskustannuksia. Perittävistä laskuista aiheutuneita
luottotappioita oli 13 259 euroa.

Linnan Infra –liikelaitoksen toiminta päättyi 31.5.2017 ja toiminta siirtyi kaupunkirakennelautakunnan alaisuuteen.
Vs. yhdyskuntajohtaja Marko Soramäki oli tarkastuslautakunnan kokouksessa kertomassa rakentamisen ja kunnossapidon tulosalueen toiminnasta ja tavoitteen toteutumisesta.
Arvionaan tarkastuslautakunta toteaa:
Toimintaa tehostettiin mm. katujen kunnossapidossa ja ajoneuvojen käyttöasteissa, esim. kuorma-autot ka. 112 %.
Asiakastyytyväisyyskyselyä ei tehty organisaatiomuutoksen vuoksi. Sähköisiä asiakaspalautteita saatiin ja käsiteltiin
yhteensä 1456 kpl, pääosa kohdistui katujen kunnossapitoon.
Henkilökunnan työhyvinvointi sosiaalisen pääoman mittarilla arvioiden oli hiukan alle kaupungin keskiarvon.
Tarkastuslautakunnan mielestä infran korjausvelan määrä ja vuosittainen kasvu muodostavat riskin, jonka hallitsemiseen tulisi puuttua riittävän ajoissa järjestelmällisellä suunnitelmalla ja toteutuksella.

Asemanranta, kaavavaiheen illustraatio.
Kuvien laatija ja suunnittelija: Serum Arkkitehdit Oy, 2016.
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ESTEELLISYYDET
Vuoden 2017 arviointikertomuksen laadintaan liittyvät esteellisyydet:
Sirpa Laakso:
 Kaupunginhallituksen jäsen 1.1.2017
31.5.2017 / TALA 1.3.2018 § 15

–

Pekka Kääriäinen:
 Hämeenlinnan kaupungin teatteri Oy:n hallitus

Hannu Kärpänen:
 Kaupunginhallituksen jäsen 1.1.2017
31.5.2017 / TALA 1.3.2018 § 15

–

Henrietta Ingman:
 Linnan Tilapalvelut -liikelaitos, johtokunnan
jäsen

ALLEKIRJOITUKSET
Hämeenlinnan kaupungin tarkastuslautakunta 17.5.2018

Tarkastuslautakunta kiittää kaupungin ja kaupunkikonsernin henkilöstöä sekä luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä. Lautakunta toivoo, että arviointikertomus toimii kehittämisen apuna ja antaa kaupunginvaltuustolle tietoa
päätöksenteon pohjaksi.
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LIITE: YHTEENVETO TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2017

Oma arvio
ToteuEi
Toteu- tui osit- toteutui
tain
tunut

Tavoitteet/mittarit

Sivistys ja hyvinvointilautakunta

Tarkastuslautakunnan arvio
Toteu- Ei
Ei voiToteu- tui osit- toteu- da artui
tain
tunut vioida

3

5

2

3

Sosiaali- ja terveyslautakunta

13

18

11

2

Kaupunkirakennelautakunta

13

21

15

5

Jätelautakunta

2

2

Talous, hankinnat ja omistajaohjaus

3

4

2

Henkilöstö- ja hallintopalvelut

1

1

1

1

Strategia, kehittäminen,
työllisyys ja tietohallinto

2

3

3

2

Kanta-Hämeen pelastuslaitos

4

4

2

2

Linnan Tilapalvelut liikelaitos

9

14

11

2

Linnan Lomituspalvelut liikelaitos

2

2

2

Linnaninfra -liikelaitos

3

9

7

1

1

7

1

55

83

56

15

12

55

14

Yhteensä

2

3

5

11

2

4

1

1

15

4

1

1

2
2

1

2
2

2

1

2

2

11

2

1

2
1
10

4

46
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