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Puheenjohtajan katsaus  
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.5.2018  uuden kaupunkistrategian, jossa kaupungin visio on: Ylö-
järvi - Rohkea Edelläkävijä. Tilikaudelle 2018 ei talousarvioon asetettu aiempien vuosien tapaan 
strategiauudistuksen takia laajoja strategisia kaupunkitason tavoitteita, minkä vuoksi yksityis-
kohtainen tavoitteiden toteutumisen arviointi on vaikeampaa. 
 
Vuosi 2018 oli kaupungille taloudellisesti hyvä. Tilikauden ylijäämä oli 2,5 miljoonaa euroa, mikä 
on reilusti talousarviota parempi. Positiivista tulosta edesauttoivat aktiivisena käynyt tontti-
kauppa sekä satunnaisluonteiset tuottoerät, kuten Elokaaren palvelukeskuksen myyntivoitto sekä 
sairaanhoitopiirin pääoman palautus. Vuosikate suhteessa poistoihin oli 115,5 %, kun muut Tam-
pereen seudun kunnat jäivät alle 100 %. Kaupunki investoi 12,2 miljoonalla eurolla ja lainakanta 
pieneni.  
 
Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin kaupungin eri toimialoilla pääosin hyvin. Varhaisen puut-
tumisen malleja on otettu käyttöön useilla vastuualueilla hyvin tuloksin ja aiemmin käynnistetty-
jä matalan kynnyksen toimintamalleja on jatkettu. Seudullinen työllisyydenhoidon kokeilu päät-
tyi vuoden vaihteessa. Tulokset työttömyyden hoidossa ovat hyvät. Työttömyys pieneni Ylöjär-
vellä vuoden aikana 8,2 prosentista 6,7 prosenttiin. 
 
Tarkastuslautakunnan puolesta kiitän kaupungin viranhaltijoita, työntekijöitä sekä luottamus-
henkilöitä kaupungin hyväksi tehdystä työstä. 
 
 
Erkki Törmä 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 
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1. Tarkastuslautakunnan toiminta 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koske-
vat asiat, sekä arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteu-
tuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Lisäksi tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen 
tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lautakunta myös seuraa tilintarkastajan tarkas-
tussuunnitelman toteutumista ja tekee tarvittaessa esityksiä ulkoisen ja sisäisen valvonnan sekä ar-
vioinnin yhteensovittamisesta ja tilintarkastuksen kehittämisestä. 

Valtuustokaudeksi 2017 - 2019 valittuun tarkastuslautakuntaan kuuluivat tarkastusvuonna 2018 seu-
raavat jäsenet ja varajäsenet: 

Varsinaiset jäsenet   Varajäsenet 
 
Erkki Törmä, puheenjohtaja  Heli Koukeri  
Timo Parkkinen, varapuheenjohtaja  Elina Sieppi 
Jouni Kaasalainen   Johanna Kivimäki 
Riitta Vilén   Ossi Sippola 
Jussi Kytömäki   Kirsi Salojärvi 
Mirkka Asp   Tero Lehtonen 
Liisa Schali   Olavi Järvinen 

 

 

Tarkastuslautakunta: edessä varapuheenjohtaja (1.1.2019 lukien) Jussi Kytömäki, jäsen Riitta Vilén, puheen-
johtaja Erkki Törmä, jäsen Liisa Schali, takana jäsen Timo Parkkinen (varapuheenjohtaja 31.12.2018 asti), tilin-
tarkastaja Markus Mäkelä, jäsen Jouni Kaasalainen, varajäsen Tero Lehtonen ja sihteeri Hanna Isotalo. 
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Lautakunnan jäsenistä varapuheenjohtaja Timo Parkkinen (31.12.2018 asti) on sivistyslautakunnan 
varajäsen. Mirkka Asp on Kuru-neuvoston jäsen ja vammaisneuvoston varajäsen. Jussi Kytömäki (va-
rapuheenjohtaja 1.1.2019 lukien) on sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja, ympäristölautakunnan 
varajäsen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston varajäsen ja Ylöjärven jäsen Tampereen kau-
pungin sivistys- ja kulttuurilautakunnassa.  

Varajäsenistä Heli Koukeri on ympäristölautakunnan varajäsen ja lapsi- ja nuorisoneuvoston jäsen. 
Elina Sieppi on teknisen lautakunnan jäsen ja tiejaoston varapuheenjohtaja. Johanna Kivimäki on 
Viljakkala-neuvoston varapuheenjohtaja. Ossi Sippola on asukaslautakunnan puheenjohtaja, tekni-
sen lautakunnan varapuheenjohtaja ja asukaslautakunnan edustaja Viljakkala-neuvostossa. Kirsi Sa-
lojärvi on vapaa-aikalautakunnan jäsen ja vapaa-aikalautakunnan edustaja lapsi- ja nuorisoneuvos-
tossa. Tero Lehtonen on asukaslautakunnan jäsen, asukaslautakunnan varaedustaja vanhusneuvos-
tossa ja Viljakkala-neuvoston varajäsen.  

Kaupungin tilintarkastajana toimi vuonna 2018 BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana tili-
kaudella toimi JHT, HT Minna Ainasvuori. 

Tarkastusvuonna 2018 (kesän 2018 ja kevään 2019 välisenä aikana) tarkastuslautakunta piti 9 ko-
kousta. Lautakunnassa päätöksenteko tapahtui puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja lautakunnan 
sihteerinä toimi kaupungin organisaatiosta johdon sihteeri Hanna Isotalo. Lautakunnan avustajina 
toimivat JHT, HT Emmi Mäntylä ja JHT, HT Markus Mäkelä BDO Audiator Oy:stä. 

Lautakunta valmisteli vuonna 2017 arviointisuunnitelman, joka kattaa valtuustokauden 2017-2021 
aikana koko kaupungin toiminnan arvioinnin. Suunnitelmassa on määritelty tarkemmin arvioinnin 
kohteeksi valitut vastuualueet. Arviointisuunnitelmaa on tarkennettu vuosittain erillisellä lautakun-
nan työohjelmalla. 

Arvioinnin painopistealueina tarkastusvuonna 2018 olivat kaupunkistrategian tavoitteet ja niiden to-
teutuminen, kaupunkikonsernin taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, sisäisen valvonnan ja kon-
sernivalvonnan järjestäminen, sote- ja maakuntauudistus, konserniyhteisöjen toiminnallisten ja ta-
loudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä perusturvalautakunnan alaiset tehtäväalueet.  

Arvioinnin painopistealueiden viranhaltijoista kokouksissa olivat kuultavina terveys- ja sosiaalijohta-
ja, vs. vanhustyön johtaja, ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen johtaja, sosiaalityön joh-
taja, vs. hoito- ja kuntoutumispalveluiden johtaja ja kuntoutus- ja muistikeskuksen osastonhoitaja. 
Tarkastuslautakunta tutustui arviointivuoden aikana Tiuravuoren palvelukeskukseen ja Kuntoutus- ja 
muistikeskukseen.  

Varsinaisten arvioinnin painopistealueiden lisäksi tarkastuslautakunta kuuli kaupungin keskushallin-
non viranhaltijoista talousjohtajaa kahdessa kokouksessa kaupungin talouden tilasta ja tilinpäätök-
sestä. Kaupunginjohtaja kävi lokakuun kokouksessa tervehdyskäynnillä ja helmikuun kokouksessa 
kertomassa vuoden 2018 sisäisestä valvonnasta ja konsernivalvonnasta.  

Tarkastuslautakunta osallistuu edelleen Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteis-
työhön. Ylöjärvi toimi vuonna 2018 puheenjohtajakokousten isäntäkuntana ja järjesti marraskuussa 
seudun tarkastuslautakunnille koulutustilaisuuden maakunta- ja soteuudistuksesta. Lisäksi lautakun-
nan puheenjohtaja osallistui seudun tarkastuslautakuntien puheenjohtajien kokouksiin.  
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2. Strategisten tavoitteiden toteutumisen arviointi 

Tilinpäätöksessä on raportoitu Ylöjärven kaupunkistrategiasta johdettujen strategisten tavoitteiden 
toteutumisesta. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.5.2018 Ylöjärvelle uuden kaupunkistrategian, Ylöjärvi – rohkea edel-
läkävijä. Kaupungin arvoiksi, jotka ohjaavat kaikkea kaupungin ja sen työntekijöiden toimintaa on 
määritelty vastuullisuus, kehitysrohkeus, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus. Kaupungin toimintaa 
seurataan strategiassa kolmen eri roolin kautta, jotka ovat elinvoimarooli, sivistys- ja hyvinvointi-
rooli ja yhteisö- ja demokratiarooli. Jokaista roolia on tarkennettu strategiakärkien avulla ja nämä 
strategiakärjet jalkautuvat toiminnaksi vuosittain asetettavien toiminnallisten tavoitteiden kautta.  

Tilikausi 2018 on ollut tavoitteiden asetannassa eräänlainen välivuosi. Uuden strategian mukaisia 
mittareita ei ole strategiakärkien osalta ilmoitettu niin, että näiden tavoitteiden toteutumista voi-
taisiin arvioida yksityiskohtaisempien mittareiden avulla. Tilinpäätöskirjassa on esitetty tavoitteiden 
toteutuminen hallinnonaloittain yhdessä talousarviotavoitteiden toteutumisen kanssa. Tarkastuslau-
takunta on tilikauden 2018 tavoitteiden arvioinnin osalta arvioinut toimintaa tilinpäätöstietojen se-
kä muiden selvitysten perusteella. Strategian toteutumista on arvioitu sanallisesti edellä esitetyn 
mukaisesti; sekä myös osittain raportoimalla vanhan strategian seurantakohteiden toteutumista tar-
kastuskautena. Vuonna 2018 ei talousarvioon asetettu strategiauudistuksen takia laajoja strategisia 
kaupunkitason tavoitteita, kuten aiempina vuosina. Pohjana arvioinnille ei siis ole vuoden 2018 osal-
ta käytetty detaljoitua strategiamittaristoa. 

3. Tarkastuslautakunnan huomioita vuoden 2018 tuloksellisen toiminnan 
edistämisestä 

Vapaa-aikalautakunta on antanut lausunnon merkittävästä ydinkeskustan osayleiskaavan muutosesi-
tyksestä 12.6.2018 § 41. Lausunnossa on hyvin huomioitu laajan ja monipuolisen valmistelun ansios-
ta kaikki vapaa-aikalautakunnan edustamat toimialat. 

Ympäristölautakunta on edistänyt mallikkaasti digitalisaation kehittymistä, esimerkkinä rakennuslu-
pien kohdalla sähköisen arkistoinnin käyttöönotto sekä ympäristöluvissa käyttöönotettu sähköinen 
lupakäsittely. Tarkastuslautakunta pitää sähköisten palveluiden kehitystä hyvänä. 

Varhaisen puuttumisen malleja on otettu käyttöön useilla vastuualueilla hyvin tuloksin. Peruster-
veydenhuollon mielenterveystyötä on kehitetty lisäämällä mielenterveystyötä nuorille aikuisille ja 
ikäihmisille sekä antamalla psykiatrista hoitoa Avekissa. Avohoito on tehostunut, mikä näkyy vähen-
tyneenä sairaalahoidon tarpeena. Yleisesti nuorten mielenterveyspalveluiden tarve on kasvanut 
merkittävästi, mikä on tuonut haasteita organisaatiolle. 

Aiemmin käynnistettyjä matalan kynnyksen toimintamalleja on jatkettu. Sote-puolen Ikäneuvo-
hanke toi käytäntöön uusia toimintamalleja, kuten matalan kynnyksen lähitoritoiminnan sekä neu-
vontapuhelinkokeilun. Hankkeen päättyä toimintaa jatkettiin hankkeeseen osallistuneiden kuntien 
toimintana. Matalan kynnyksen toimintamalleilla on saavutettu tavoiteltuja tuloksia. 

Seutuyhteistyön konkreettiset toimintamallit muotoutuivat osana työvoima- ja yrityspalveluiden 
alueellista kokeilua. Työllisyyden hoidon seudullinen kokeilu päättyi 31.12.2018.  Tilinpäätöksen 
mukaan kokeiluun myönnetty määräaika oli liian lyhyt tuloksen pitkävaikutteisemmalle tarkastelul-
le. Kohentunut taloustilanne ja kokeilu vaikutti osaltaan siihen, että työttömyysprosentti on laske-
nut edelleen. Tarkastuslautakunta painottaa, että työttömyyden hoitoon ja erityisesti nuorisotyöt-
tömyyden hoitoon tulee myös tulevaisuudessa kiinnittää huomiota.  

Ylöjärven lukiolle myönnettiin yrittäjyyskasvatuksen erityistehtävä, joka käynnistyi 
1.8.2018. Erityistehtävän linjalla aloitti 36 opiskelijaa. Ylöjärven lukio organisoi 17.1.2019 Yrittä-
jyyskasvatusfoorumin, jossa koottiin yhteen muita Suomen lukiokentän yrittäjyyskasvatuksesta kiin-
nostuneita lukioita sekä yrittäjyyskasvattajia. Foorumissa heräteltiin kiinnostusta yhteisen lukiokou-
lutuksen yrittäjyyskasvatusverkoston perustamiseen sekä haettiin aihealueita, joita haluttaisiin edis-
tää yrittäjyystoimintojen tueksi. Kokoontumisen pohjalta on perustettu ydintiimi eri lukioista, joka 
toimii käytännön toimijoina valmisteltaessa mm. seuraavan vuoden Yrittäjyyskasvatusfoorumia, eh-
dotusta yrittäjyyskasvatus-lukiodiplomin perustamisesta opetushallitukselle ja muita esille tulevia 
asioita. 
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Ylöjärvi osallistui Tampereen seudun keskuspuhdistamohankkeeseen Ylöjärven Vesi Oy:n kautta. 
Keskuspuhdistamon rakentaminen käynnistyi v. 2018. Lautakunta pitää hanketta merkittävänä posi-
tiivisena investointina myös ympäristön kannalta. 

Kaupungin tonttikauppa on käynyt vilkkaana tilikauden aikana. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, 
että maanhankinta jatkuu aktiivisena ja systemaattiseen kaavoitustyöhön panostetaan edelleen. 
Kaupunki tulee pitää elinvoimaisena myös maaseutua unohtamatta. 

Vuonna 2018 rakennusten salkutusta on päivitetty edelleen. Salkutussuunnitelmaa toteutettiin 
myymällä esim. Elokaaren palvelukeskus tasearvoltaan 0,6 milj. euroa, joka oli suurin tilikauden 
kiinteän omaisuuden kauppa. Pienempänä mainittakoon Vuorentaustan liikekiinteistön myynti. Kiin-
teistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden kauppa oli määrältään pientä. Elokaaren myyntivoitolla 
oli myös osaltaan vaikutusta kaupungin hyvään tulokseen. 

Kaupungin henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on kehittynyt suotuisasti ollen lievässä laskusuun-
nassa parin vuoden ajan. Vuonna 2018 sairaspoissaolopäiviä kertyi 13,8 kalenteripäivää/henkilö. 
Samalla kaupungin henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn tulokset ovat pääosin hyvällä tasolla. Tarkas-
tuslautakunnan mukaan hyvää kehitystä tulee jatkaa satsaamalla edelleen henkilöstön hyvinvointiin.  

4. Tarkastuslautakunnan huomioita vuoden 2018 kehitettävistä asioista 

Ylöjärvi on ostanut työterveyspalvelut kilpailutukseen perustuen Terveystalo Oy:ltä. Tilinpäätökses-
sä esitetyn tiedon sekä tarkastuslautakunnan havainnon mukaan työterveyden palveluiden saamises-
sa on ollut haasteita tilikaudella. Palvelutoimittajan kanssa on ollut ongelmia sekä työterveyspalve-
luiden saatavuudessa että laadussa. Myöskään palvelutoimittajalta saatuun raportointiin ei ole oltu 
tyytyväisiä. Tarkastuslautakunta toivoo työterveyden pikaista kuntoon laittamista. Tässä pitää myös 
muistaa panostaa työterveyden ennaltaehkäisevään toimintaan ja työhyvinvointiin. 

Perusturvan toiminnassa tehtiin paljon töitä sote-uudistukseen valmistautumisessa, mikä työ nyt 
osittain mahdollisesti menee hukkaan. Tietämättömyys tulevasta aiheutti myös pelkoa ja huolta 
apua tarvitseville. 

Lautakunnassa huolena nähtiin toisen asteen ammatillisen koulutuksen heikentynyt tila. Kaupunki 
vastaa Tredun opiskelijahuollosta. Ensi syksystä alkaen lukion ja ammattiopiston opiskelijoista alkaa 
huolehtia kuraattori-koulupsykologi työpari, joten mahdollisuudet kehittää myös ennaltaehkäiseviä 
toimintamalleja näyttäisivät paranevan. 

Huostaanottojen kustannukset ovat tilinpäätöstietojen mukaan edelleen kasvaneet. Vaikka lasten-
suojelussa kiireellisten sijoitusten määrä on hieman laskenut, ovat lasten ja nuorten ongelmat kui-
tenkin vaikeutuneet. Siksi on tarvittu yhä vaativamman hoidon sijoituskoteja. Tilanne edelleen han-
kaloituu, sillä sijoitusvaihtoehdot alkavat loppua. Lautakunta pitää myös tärkeänä, että kustannuk-
sia saataisiin painotettua ennaltaehkäiseviin palveluihin. 

Lastensuojelun raskas vastuu uuvuttaa sosiaalityöntekijöitä: yhden työntekijän vastuulla voi olla 40, 
60 jopa 80 lasta. Kuntien palkkakilpailu on lisännyt painetta osaavan henkilöstön rekrytoinnissa ja 
pitämisessä. Uusia työntekijöitä on vaikea saada. Lautakunta ehdottaa harkittavaksi räätälöityä kou-
lutusta työvoimapula-aloille esim. työvoimakoulutuksen muodossa. 

Kaupunkistrategian mukaan Ylöjärvi painottaa hyvinvointia edistävässä työssä ennaltaehkäiseviä 
toimintamalleja ja matalan kynnyksen palveluita. Lautakunnan mielestä panostusta olisi kiireesti li-
sättävä jo varhaiskasvatukseen ja peruskoulun alaluokille.  

Tarve nuorten tiiviimpään ja monipuolisempaan avohoitoon on myös lisääntynyt. Perustasollakin 
hoidettavat häiriöt ovat vaikeutuneet. Hoitojonot pitenevät ja erikoissairaanhoidon kustannukset 
kasvavat voimakkaasti.  

Kehitysrohkeus on yksi Ylöjärven arvoista. Lautakunta tukeekin ajatusta toteuttaa Ylöjärvellä inno-
vatiivinen nuorten intensiiviyksikkö.  

Tarkastuslautakunta toteaa omana huomionaan, että perusturvalautakunnan ehdotus nuorten inten-
siiviyksikön toiminnan aloittamisesta vuoden 2020 alussa perustuu kaupunkistrategian tavoitteisiin ja 
parantaa osaltaan elämän murjomien nuorten hyvinvointia. 
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5. Tavoitteiden saavuttaminen toimialoittain 

Tilinpäätöskirjan talousarvion toteutumisvertailuissa on raportoitu toimielimittäin ja vastuualueittain 
talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tavoittei-
den toteutumista on arvioitu tilinpäätöstietojen perusteella. Arviointikertomuksen liitteessä 1 on esi-
tetty kootusti talousarvion toteutuminen vastuualueittain.  

Tarkastuslautakunta on tässä luvussa arvioinut toimielinten tavoitteissa onnistumista asteikolla 1-5, 
jossa parasta arvosanaa kuvaa viisi Y:tä (YYYYY). Puolikasta arvosanaa kuvataan keltaisella Y-merkillä 
(Y). 

TOIMIALA KAUPUNGINHALLITUS 

Kaupunginhallitus saavutti toiminnalliset tavoitteensa pääosin hyvin. Tavoitteisiin kuului kaupungin henkilöstöohjelman 
valmistelu huomioiden uusi kaupunkistrategia. Tämän pohjalta kaupunginhallitus hyväksyi joulukuussa kaupungille uuden 
henkilöstöohjelman vuosiksi 2019-2024. 

Uudistunut Ylönetti saatiin integroitua osaksi kaupungin sisäistä toimintakulttuuria ja sähköisiä työkaluja ajettiin osaksi 
kaupungin sisäistä viestintää. 

Kaupungin palveluiden ja toimintamallien digitalisaatiotyötä jatketaan edelleen. Digitalisaation käyttöönotossa on edel-
leen tekemistä ja tavoite toteutui osittain. 

Työllisyydenhoidon seudullinen kokeilu tuotti tuloksia ja maksettavassa työmarkkinatuen kuntaosuudessa saatiin ai-
kaiseksi tavoitetta suurempia säästöjä. 

Hallintopalvelujen vastuualueella ei ollut talousarvioylityksiä. Toimintatuotot alittivat talousarvion tavoitteen noin 0,1 
milj. eurolla. Menopuolella ei ollut merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden. Kokonaisuutena vastuualueen toimin-
takate toteutui noin 0,1 milj. euroa budjetoitua parempana. 

Henkilöstöhallinnon vastuualueen toimintakate alitti budjetin noin 0,1 milj. euroa. Henkilöstökulut alittuivat, koska 
niille oli varattu alun perin liian suuri määräraha. 

Talouspalveluiden vastuualueen toimintakate toteutui selvästi budjetoitua parempana. Toteuma oli lähes 0,1 milj. 
euroa budjetoitua parempi. 

Kaupungin elinkeinopolitiikkaa toteuttavan Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toiminnan volyymia kuvaavista tunnusluvuista 
elinkeinotoimen kautta perustetut uudet yritykset lukumäärä laski hieman edellisvuodesta, kun taas uudet asiakkaat 
Ensimetrin toimipisteessä toteutui lukumääräisesti edellisvuotta parempana. Kaupunki osti yhtiöltä asiantuntijapalveluja 
täysin edellisvuoden tasolla.  

Kehityspalveluiden toimintakate toteutui noin 0,6 milj. euroa ennakoitua parempana johtuen mm. työllisyyspalvelujen 
säästöistä. Joukkoliikenteen kustannukset kasvoivat valtion joukkoliikennetukien laskun myötä. 

Työllistämistoimenpiteiden piirissä olleiden henkilöiden määrä kasvoi noin 10 % edellisvuodesta. Työttömyysprosentti 
jatkoi edelleen laskua ollen 6,7 % (2017: 8,2 %). Positiiviseen kehitykseen vaikuttivat osaltaan taloustilanteen parantu-
minen ja kaupungin työllisyydenhoidon toimintasuunnitelman toteutuminen. 

Talousarvion toteutuminen Toimintakate, budjetoitu  
Toimintakate, toteutunut  
Toimintakate, % budjetoidusta 

-9,0 milj. €  
-8,2 milj. €  
90,2 % 

Tarkastuslautakunnan arvio 
tavoitteiden toteutumisesta YYYYY 

Tarkastuslautakunnan johto-
päätökset ja suositukset 

Kaupunginhallituksen toiminnalliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Erityisesti työlli-
syyden hoito on hoidettu esimerkillisesti. Digitalisaation konkreettisen edistymisen 
seurantaan ja raportointiin tulisi panostaa tulevaisuudessa enemmän. 

Suosittelemme dokumentoimaan päätöksiin yritystonttien hinnan määräytymisen 
perusteet. 
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TOIMIALA PERUSTURVALAUTAKUNTA 

Perusturvalautakunta saavutti strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteensa pääosin hyvin. Lastensuoje-
lun asiakastyössä vahvistettiin moniammatillisuutta (systeeminen toimintamalli) työn vaikuttavuuden lisäämiseksi ja 
raskaiden palvelutarpeiden vähentämiseksi. Uuden toimintamallin myötä henkilöstön koulutuksia lisättiin ja mallin pilo-
tointi aloitettiin. Pilotoinnin lyhyt aika ei vielä mahdollistanut toimintamallin arviointia palvelutarpeiden näkökulmasta. 
Omassa terveyskeskuksessa pyrittiin järjestämään enemmän erikoissairaanhoidon erikoislääkärikonsultaatioita, mikä 
paransi palvelun saatavuutta. Hoidon saatavuutta parannettiin mm. järjestämällä vastaanottoaikoja virka-ajan ulkopuo-
lella. 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä hankittu hoito toteutui yli budjetoidun ja maksettavaa kertyi yli 0,4 milj. euroa yli ta-
lousarvion. Loppulaskua selittää se, että Hatanpään osalta laskutus tehtiin loppulaskun yhteydessä koko vuoden osalta. 
Kokonaisuutena erikoissairaanhoitoon kului arvioitua enemmän rahaa, mm. yhteisesti rahoitettavaan kalliiseen hoitoon. 

Muilta osin toiminnalliset tavoitteet toteutuivat osittain. Kotihoidon osalta varhainen tunnistaminen ja kotikuntoutuksen 
tavoite toteutui osittain. Näiden osalta prosessien arviointia ja tarkistustyötä jatketaan vuoden 2019 aikana.  

Hallinnon ja erikoissairaanhoidon vastuualueen toimintakate ylittyi noin 0,6 milj. euroa, mikä johtui pääasiassa sai-
raanhoitopiirin menokohdan ylityksestä sekä muista sairaanhoitopiireistä hankitun hoidon menojen kasvusta. Sairaanhoi-
topiirin kustannukset nousivat edellisvuosien tasolta ollen 964 €/asukas (2017: 923 €/asukas). 

Sosiaalityön palveluiden vastuualueen toimintakate toteutui noin 1,4 milj. euroa budjetoitua huonompana. Tulot jäivät 
talousarviosta noin 0,6 milj. euroa, mikä johtuu enimmäkseen keskeneräisistä lastensuojelun hallintoriitaprosesseista. 
Vastuualueen menoylitykset aiheutuivat lastensuojelun ja kehitysvammahuollon palvelujen ostoista, jotka toteutuivat 
105,7 % suhteessa talousarvioon. Lastensuojelussa erityisesti laitoshoidon kustannuksiin tuli kasvua sekä huollettavien 
lasten ja nuorten määrä kasvoi. Kehitysvammahuollossa palveluasumisen menoja nosti erityisesti uudet kotoa palvelu-
asumiseen muuttaneet asukkaat. 

Terveyskeskuspalvelut pysyivät hyvin muutetussa talousarviossa. Terveyskeskuspalveluiden toimintakate toteutui lähes 
täysin budjetin mukaisena. Tilikaudella kehitettiin toimintaa edelleen, tästä esimerkkinä mm. erikoissairaanhoidon kon-
sultaatiot, joiden määrää lisättiin terveyskeskuksessa. Päihdepalveluissa edellisen vuoden ostopalveluiden kulujen nousu 
saatiin hallintaan. Hoitoon pääsyn raportoitiin olevan lain edellyttämällä tasolla. Lisäksi puhelinpalveluiden takaisinsoit-
tojärjestelmä saatiin toimimaan. 

Ehkäisevät ja korvaavat hyvinvointipalvelut -vastuualueen tavoitteena on kehittää eri-ikäisille kuntalaisille matalan 
kynnyksen palveluita verkostoitumalla moniammatillisesti. Palvelualueella on kehitetty toimintaa edelleen ja viety asioi-
ta eteenpäin. Esim. perhetyössä on kehitetty uusia matalan kynnyksen toimintamuotoja ja Lape-hanke onnistui suunni-
telmien mukaan. Vastuualueen haasteina nähdään asiakasmäärien kasvu, esimerkkinä nuorten mielenterveystyön kasva-
neet asiakasjonot, kuten myös ostopalveluihin käytössä olevan rahamäärän niukkuus tietyssä palvelussa. Myös psykiatrien 
heikko saatavuus on vaikuttanut siihen, että nuorisopsykiatria ei saatu rekrytoitua vuoden aikana. 

Tuloksia on saatu aikaan lisäämällä perustason resursseja, joka on taas vaikuttanut sairaanhoitopiirin aikuis- ja lasten-
psykiatrian käyttöön kustannuksia alentavasti. Tämä näkyy selkeästi ostetuissa hoitopäivissä, jotka ovat laskeneet vuo-
den 2016 tasosta 0,33 tasolle 0,21 vuonna 2018 (hoitopäivä / 1000 yli 18-vuotiasta asukasta). 

Vastuualueen toimintakate toteutui lähes budjetoidusti, lopullinen ylitys oli hyvin pieni. 

Hoito- ja kuntoutumispalvelujen vastuualueen toimintakate alittui noin 0,3 milj. euroa talousarvioon nähden.  

Tilikauden aikana kotihoitoon lisättiin henkilöstöresursseja. Ikäneuvo-hankkeen mukanaan tuomaa neuvontapuhelinhan-
ketta jatkettiin kokeiluun osallistuneiden kuntien toimintana. Myös matalan kynnyksen lähitoritoimintaa toteutettiin. 
Omaishoidon tukea myönnettiin kaikille kriteerit täyttäneille asukkaille. Kotitiimin toiminta ei toteutunut vielä ympäri-
vuorokautisena resurssien vähäisyyden vuoksi. 

Talousarvion toteutuminen Toimintakate, budjetoitu  
Toimintakate, toteutunut  
Toimintakate, % budjetoidusta 

‐83,5 milj. € 
‐85,1 milj. € 
102,0 %  

Tarkastuslautakunnan arvio 
tavoitteiden toteutumisesta YYYYY 
Tarkastuslautakunnan johto-
päätökset ja suositukset 

Perusturvalautakunnan alaiset vastuualueet saavuttivat pääosin hyvin toiminnalli-
set tavoitteensa. Toimiala on onnistunut hyvin matalan kynnyksen toimintamallien 
kehittämisessä. Esimerkkinä lautakunta nostaa geriatrian, mikä on hoidettu Ylöjär-
vellä hyvin. 
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Tarkastuslautakunnan toive on, että hyvät päättyneissä hankkeissa hankitut toimin-
tatavat jäisivät myös vakituiseen käyttöön.  

Määrärahaylityksiä toteutui kolmella vastuualueella, ja kokonaisuutena perusturva-
lautakunta ylitti budjettinsa. Kulut ovat kasvaneet edellisvuoden tasosta.  
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TOIMIALA SIVISTYSLAUTAKUNTA 

Sivistyslautakunta saavutti pääosin strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteensa tilinpäätösraportoinnin mukaan. 
Kokonaisuutena sivistyslautakunnan alaisten vastuualueiden toimintakate toteutui 0,8 milj. euroa budjetoitua parempa-
na.  

Yhteispalveluiden vastuualue panosti erityisesti uudesta kaupunkistrategiasta tiedottamiseen sivistysjohtajan tekemillä 
työyksikkövierailuilla kaikkiin yksiköihin. Käyttötaloudessa ei tullut merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden. 

Perusopetuksen vastuualueen nettomäärärahat alittuivat noin 0,2 milj. euroa, mikä selittyi hankkeisiin osallistumisella. 
Vastaavasti tulojen ylitys selittyi ko. hankkeilla. Peruskoulun päättäneistä jatkopaikan sai 99 % oppilaista, mikä on erin-
omainen tulos. Käyttömenot/oppilas nousivat hieman edellisvuodesta ollen 7 910 €/op. (2017: 7 675 €/op). Toiminnalli-
set tavoitteet toteutuivat eriytyisopetuksen tilasta tehdyn auditoinnin ja raportin ansiosta. Auditoinnin tulosten toteut-
taminen aloitettiin kouluilla. 

Lukiokoulutuksen vastuualue toimi talousarvion puitteissa (toimintakate 100,8 % budjetoidusta). Valmistuneiden yliop-
pilaiden määrä oli hieman edellisvuotta suurempi ja hylättyjen tutkintojen määrä pysyi alle 4 % tasolla. Tilinpäätöksessä 
raportoidut opetuksen käyttömenot/opiskelija olivat 6 655 euroa, mikä on 75 euroa edellisvuotta vähemmän. 

Koululaisten iltapäivätoiminnan parissa olevien lasten määrä kasvoi edellisvuodesta 75 lapsella. Kustannukset vuodes-
sa/oppilas laskivat noin 19 % eli 1 227 euroon (2017: 1 515 euroa). Vastuualueen nettomäärärahat toteutuivat budjetin 
alittaen (toteuma 88,9 %).  

Varhaiskasvatuksen nettomenot toteutuivat muutettua talousarviota parempana (alitus 0,5 milj. euroa). Varhaiskasva-
tussuunnitelman toteutumisen arvioinnin tulosten avulla laaditaan päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma. Päivitetty 
suunnitelma tullaan ottamaan käyttöön elokuussa 2019. 

Talousarvion toteutuminen Toimintakate, budjetoitu  
Toimintakate, toteutunut  
Toimintakate, % budjetoidusta 

‐62,7 milj. € 
‐61,9 milj. € 
98,8 % 

Tarkastuslautakunnan arvio 
tavoitteiden toteutumisesta YYYYY 
Tarkastuslautakunnan johto-
päätökset ja suositukset 

Sivistyslautakunnan vastuualueet saavuttivat tilinpäätöksen mukaan toiminnalliset 
tavoitteensa hyvin. Tarkastuslautakunta pitää tavoitteiden raportointia pääosin 
riittävänä. Yhteistyö Ylöjärven Ilveksen ja Varalan liikuntaopiston kanssa on vaikut-
tanut positiivisesti lasten iltapäivätoimintaan. 

 

 



11 

 

TOIMIALA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 

Vapaa-aikalautakunta saavutti neljä strategiaan perustuvaa tavoitettaan.  

Vapaa-aikapalveluiden vastuualueen toimintakatteen toteuma 96,7 %, oli ennakoitua parempi sekä tulojen että meno-
jen osalta.  

Kulttuuritoimen taiteen perusopetuksen oppilaspaikat nousivat edellisestä vuodesta 27 paikalla. Tapahtumien ja näytte-
lyiden määrä laski hiukan, ja toiminnan menot olivat 10,12 €/asukas.  

Kirjastotoimen tunnusluvuista kokonaislainaus ja kävijämäärä laskivat hieman edellisvuodesta. Asukaskohtaisissa kus-
tannuksissa oli sen sijaan pientä kasvua. 

Liikuntatoimen ohjausryhmien määrä nousi hieman edellisvuoden tasosta, mutta käyntikerroissa oli pientä laskua. Kus-
tannukset asukasta kohden nousivat noin viisi euroa edellisvuodesta ollen 43,52 €.   

Nuorisotyön osalta raportoitiin kokonaiskävijämäärä, joka oli 12 457. Asukaskohtaiset kustannukset olivat noin edellis-
vuoden tasolla ollen 23,94 €. 

Musiikkiopetuksen tehtäväalueella musiikkiopiston oppilasmäärän lasku on pysähtynyt (2018: 317, 2017: 314). Vastaa-
vasti toiminnan menot/asukas ovat edellisvuoden tasolla. 

Vapaan sivistystyön tehtäväalueen toiminta oli suoritemäärillä mitattuna lievässä laskussa edellisvuoden tasolta, asu-
kaskohtaiset kustannukset ovat laskeneet samalla kun oppilasmäärä on lievästi laskenut.  

Talousarvion toteutuminen Toimintakate, budjetoitu  
Toimintakate, toteutunut  
Toimintakate, % budjetoidusta 

‐5,0 milj. € 
‐4,9 milj. € 
96,7 % 

Tarkastuslautakunnan arvio 
tavoitteiden toteutumisesta YYYYY 
Tarkastuslautakunnan johto-
päätökset ja suositukset 

Vapaa-aikalautakunnan strategiset tavoitteet saavutettiin tilinpäätösraportoinnin 
mukaan hyvin. Tehtäväalueiden tuottamat palvelusuoritteet ovat vaihdelleet vuo-
sittain, eikä tilikaudella tapahtunut mitään erityistä muutosta. 

Lautakunta nosti esiin aikoinaan tehdyn uimahallin kunnostamisen, jonka ansiosta 
hallin kävijämäärät saatiin kasvuun. Kirjastopalvelut ovat toimineet lautakunnan 
mukaan hyvin myös alueellisesti Kurussa ja Viljakkalassa. 
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TOIMIALA TEKNINEN LAUTAKUNTA JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 

Teknisen lautakunnan strategiaa tukevista tavoitteista saavutettiin suurin osa. Investointihankkeet toteutuivat melko 
hyvin aikataulun mukaisesti. Kolmannen sektorin toimintaa (mm. liikuntapaikat ja puistot) on aktivoitu yleisten alueiden 
osalta ja sähköisiä palveluja on saatu kehitettyä eteenpäin. Kokonaisuutena tarkastellen teknisen lautakunnan alaisten 
vastuualueiden toimintakate toteutui 0,8 milj. euroa budjetoitua parempana.  

Hallinto ja kehittäminen vastuualueen nettomäärärahat toteutuivat alittaen budjetin noin 144 000 euroa.  

Yhdyskuntateknisten palvelujen vastuualue alitti määrärahansa noin 446 000 euroa. Toimintatulot toteutuivat arvioitua 
parempina ja toimintakulut selvästi alle muutostalousarvion.  

Suoritetietojen mukaan uusien liikenneväylien hoidon lisäys ja hoidettavien puisto- ja viheralueiden lisäys on kasvanut 
edellisestä vuodesta. Muilta osin toiminnan laajuus on ollut pääsääntöisesti edellisvuosien tasolla.  

Yhdyskuntatekniikan, tilakeskuksen ja Ylöjärven Vesi Oy:n eri sisäiset toimintojen tehtäväalueet käyttävät aiempaa 
enemmän varaston hankinta- ja varastointipalveluita. Palveluiden keskittyminen on lisännyt varaston toimintaa ja ajo-
neuvokaluston keskittäminen konekeskuksen toimintaa ja töitä. 

Toimitilat vastuualueen keskeiset tunnusluvut toteutuivat lähes edellisvuosien tasolla. Rakennuttamisen ja kunnossapi-
don tehtäväalueen käyttötaloudessa rakennusten kunnossapidon määrärahat ylittyivät, samoin kuin rakennusten purka-
misen määrärahoja käytettiin arvioitua enemmän. Vastuualueen tulot olivat budjetin mukaiset, mutta menot ylittyivät 
noin 172 000 euroa. Uusi lainsäädäntö on lisännyt purkutilin kustannuksia ja vanhat rakennukset on purettava uusien 
alta. 

Ympäristölautakunnan strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin tilinpäätösraportoinnin 
mukaan. Lautakunnan talousarvio toteutui budjetoitua parempana. 

Maankäyttö ja ympäristöpalveluiden vastuualueen keskeisistä tunnusluvuista rakennuslupien määrä oli laskenut edellis-
vuodesta noin 87 kappaleella ja rakennuslupien kerrosalat taas kasvaneet noin 1 000 neliömetrillä.  

Talousarvion toteutuminen, 
Tekninen- ja ympäristölautakun-
ta yhdessä. 

Toimintakate, budjetoitu  
Toimintakate, toteutunut  
Toimintakate, % budjetoidusta 

3,8 milj. € 
5,0 milj. € 
131,0 % 

Tarkastuslautakunnan arvio ta-
voitteiden toteutumisesta YYYYY 
Tarkastuslautakunnan johtopää-
tökset ja suositukset 

Teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan keskeiset tavoitteet saavutettiin. 
Rakennuslupien siirtyminen sähköiseen järjestelmään nähtiin edistysaskeleena. 

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutumiseen vaikuttivat ulkoisten toiminta-
tulojen toteutuminen ennakoitua suurempina ja kuluissa säästäminen. 
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TOIMIALA ASUKASLAUTAKUNTA JA MUUT TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOT 

Asukaslautakunnan toiminta toteutui tilikaudella lautakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Lau-
takunnan nettomenot olivat 81 % budjetoidusta. 

Tarkastuslautakunta katsoo, että vasta toista vaalikautta kaupungin päätöksenteossa vaikuttanut asukaslautakunta on 
jo tänä aikana osoittanut tarpeellisuutensa. Se on toiminnallaan lisännyt kuntalaisten osallistumista yhteisten asioiden 
päätösten teon valmisteluun. Tämä on lisännyt demokratiaa. Lautakunnan järjestämät asukasillat eri aiheista ovat 
lisänneet kaupunkilaisten tietoa. Lautakunnan alaisina toimii myös aktiivisia neuvostoja ja lautakunnasta on edustaja 
kaikissa neuvostoissa. Asukaslautakunta toimii yhdistyksiin päin myöntämällä eri tapahtumiin talkoorahaa. 

Tilinpäätösinformaation kehittyminen edellisvuodesta  

Kaupungin tilinpäätöksessä on raportoitu talousarvion mukaisesti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta toimieli-
mittäin. Valtuuston asettamien tavoitteiden lukumäärää on vähennetty aiempina vuosina ja se on osaltaan selkiyttänyt 
raportointia. 

Uutta strategiaa on aloitettu toteuttamaan tilikaudella. Tarkastuslautakunta odottaa, miten uuden strategian linjauk-
sia voidaan kuvata jatkossa myös mitattavina asioina, jotta strategian toteutumista voidaan tarkemmin arvioida. 

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen raportoinnissa on edelleen eroja lautakuntien välillä. Pää-
osin tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu riittävällä tasolla, mutta joiden vastuualueiden osalta raportointi jää 
niukaksi. Tavoitteenasetannassa on myös eroja lautakuntien ja vastuualueiden välillä. Etenkin toiminnallisten tavoit-
teiden osalta on tärkeää pohtia tavoitteenasetannan yhteydessä asetetun tavoitteen mitattavuutta ja toisaalta sitä, 
mitä saatu mittaustulos kertoo. Tavoitteen tulisi olla sellainen, että sen perusteella voidaan arvioida toiminnan laatua 
laajemmin, kuin esimerkiksi vain toteutuneiden suoritemäärien perusteella.  
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6. Kaupungin talouden tunnuslukujen arviointi 

Vuosikatteen suhde poistoihin 

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainan lyhennyksiin. 
Kunnan tulorahoituksen oletetaan yleisesti olevan riittävä, mikäli tunnusluvun arvo on 100 prosent-
tia, eli vuosikate on vähintään poistojen suuruinen. Oletusta voidaan pitää pätevänä kuitenkin vain, 
jos poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Kasvukunnilla, kuten Tampe-
reen kehyskunnilla, poistot harvoin vastaavat investointeja suuresta investointitarpeesta johtuen. 
Kasvavan kunnan tunnusluvun tulisi olla lähtökohtaisesti noin 140 prosenttia, jotta talouden tasa-
paino ei vaarantuisi. 

Kaupungin vuosikate suhteessa poistoihin ylitti vuonna 2018 selvästi tavoitetason ollen 115,5 %. Vuo-
sikate laski edellisvuodesta noin 8,1 milj. euroa. Vertailukunnissa vuosikate kattoi poistot vähintään 
100 prosenttisesti Ylöjärvellä ja Hämeenkyrössä.  

Ylöjärven kaupungin vuosikatteen määrää suhteessa poistoihin voidaan pitää riittävänä talouden 
tasapainon näkökulmasta vuoden 2018 osalta. Tunnusluku on laskenut edellisvuodesta (2017: 
184 %).  

 

Kuvio 1 Vuosikate/poistot, % Ylöjärvellä ja vertailukunnissa 
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Investointien tulorahoitus 

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on 
rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa osuuden, joka on jäänyt ra-
hoitettavaksi pääomarahoituksella eli omaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavaroilla.  

Vuonna 2018 tunnusluku oli Ylöjärvellä 100,9 %. Vuonna 2017 vastaava tunnusluku oli Ylöjärvellä 
poikkeuksellisen hyvä 215. Kaupungin investointimenot olivat 12,2 milj. euroa. Investointitaso pysyi 
suunnitelmien mukaisesti maltillisella tasolla. 

 

Kuvio 2 Investointien tulorahoitus Ylöjärvellä ja vertailukunnissa 
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Kaupunkikonsernin lainakanta 

Konsernitaseen lainakanta asukasta kohden osoittaa kunnan ja sen tytäryhteisöjen muodostaman 
kuntakonsernin korollisen vieraan pääoman määrän vuoden lopussa. Ylöjärven kaupunkikonsernin 
lainamäärä oli vuoden 2018 päättyessä 3 227 euroa asukasta kohden (2017: 3 251 euroa), mikä on 
vastaavalla tasolla kuin Kangasalla. Kaupunkikonsernin lainakanta on lähes vastaavalla tasolla kuin 
edellisvuonna.  

 

Kuvio 3 Vertailukuntien konsernilainat/asukas vuosina 2016–2017 

Kaupungin lainakanta (ilman konserniyhtiöitä) oli vuoden lopussa 2 597 euroa/asukas (2017: 2 817 
euroa/asukas).  
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7. Yhteenveto 

Tarkastuslautakunta on arvioitunut strategian toteutumista tavoitteiden ja painopisteiden osalta tilin-
päätöstietojen ja muiden saatujen selvitysten perusteella. Kaupunginvaltuuston asettamat sitovat ta-
voitteet saavutettiin kaupungin toimialoilla ja vastuualueilla pääosin hyvin vuonna 2018. Valtaosan 
toiminnallisista tavoitteista voidaan katsoa toteutuneen. Kaupunki hyväksyi uuden kaupunkistrategian 
keväällä 2018. Uuden kaupunkistrategian arvot ja strategiakärjet vaikuttavat tulevaisuudessa kaupun-
gin kehittämisen takana ja toiminnan tavoitteet nousevat näin strategiasta. Kaupungin vastuualueet 
ovat jo alkaneet työskentelemään uuden strategian eteen ja strategiaa on alettu jalkauttamaan käy-
tännön toimintaan. 

Vuosi 2018 oli taloudellisesti kaupungille hyvä. Velkaantuminen laski edelleen ja talousarvio toteutui 
suunniteltua parempana. Kuntatalouden haasteet tulevat kuitenkin jatkumaan tulevaisuudessakin. Tu-
levaisuudessa tuleekin taloussuunnittelussa huomioida kaupungin kapeneva tulopohja satunnaisten 
tuottojen ja verotulojen mahdollisesti heikentyessä. Myös väestörakenteen muutos vaikuttaa tulevai-
suudessa palvelutarpeen kasvuun ja sitä kautta käyttötalousmenoihin. 

Arviointityön painopisteenä vuonna 2018 oli erityisesti perusturvalautakunnan alaiset tehtäväalueet. 
Taloudellisia budjettitavoitteita ei kokonaisuutena saavutettu. Lakisääteisen toiminnan ylläpito ja ke-
hittäminen sekä erikoissairaanhoidon kohonneet kustannukset aiheuttavat haasteita taloudelle. Myös 
lastensuojelun keskeneräiset hallintoriitaprosessit ovat vaikuttaneet taloussuunnitteluun ja tuloihin 
heikentävästi. Strategiaa tukevista toiminnallisista tavoitteista saavutettiin suurin osa. Lastensuojelun 
asiakastyössä vahvistettiin moniammatillisuutta (systeeminen toimintamalli) työn vaikuttavuuden li-
säämiseksi ja raskaiden palvelutarpeiden vähentämiseksi. Omassa terveyskeskuksessa pyrittiin järjes-
tämään enemmän erikoissairaanhoidon erikoislääkärikonsultaatioita, mikä paransi palvelun saatavuut-
ta. Hoidon saatavuutta saatiin paremmaksi myös virka-ajan ulkopuolella sekä asiakasohjaukseen saatiin 
hankkeiden avulla (Kaapo / Ikäneuvo) vahvistettua toimintatapoja. Tarkastuslautakunta oli tyytyväinen 
perusturvalautakunnan toimintaan tilikauden aikana. 

Tilinpäätösraportointi oli pääsääntöisesti riittävän informatiivista tavoitteiden toteutumisen arvioi-
miseksi. Tulevaisuus näyttää, miten uuden strategian linjauksia kuvataan jatkossa myös mitattavina 
asioina. Tavoiteasetanta on pääosin selkeää ja tavoitteiden toteutumista on tilinpäätöksessä kuvattu 
pääosin hyvin. Tarkastuslautakunta kiinnittää kuitenkin edelleen huomiota siihen, että tavoitteiden to-
teutumisen raportointi jää joidenkin vastuualueiden osalta niukaksi. 
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Liitteet 
 

Liite 1. Yhteenveto sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 

 

Toimintakatteen 
toteuma, % 

Budjetoitu 
toimintakate,  
1 000 € 

Toteutunut 
toimintakate,  
1 000 € 

Poikkeama,  
1 000 € 

Kaupunginhallitus 90,2 % -9 046 -8 157 -889 
Hallintopalvelut 68,4 % -174 -119 -55 
Henkilöstöhallinto 92,7 % -1 789 -1 659 -130 
Talouspalvelut 95,6 % -2 278 -2 178 -100 
Kehityspalvelut 87,5 % -4 801 -4 199 -602 
Asukaslautakunta 81,1 % -74 -60 -14 
Perusturvalautakunta 102,0 % -83 484 -85 143 1 659 
Hallinto ja erikoissairaanhoito 101,7 % -33 332 -33 912 580 
Sosiaalityön palvelut 110,2 % -13 493 -14 876 1 383 
Terveyskeskuspalvelut 99,7 % -15 555 -15 516 -39 
Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut 100,8 % -5 072 -5 115 43 
Hoito- ja kuntoutumispalvelut 98,1 % -16 030 -15 722 -308 
Sivistyslautakunta 98,8 % -62 698 -61 946 -752 
Yhteispalvelut 99,6 % -809 -806 -3 
Peruskoulutus 99,4 % -35 161 -34 933 -228 
Lukiokoulutus 100,8 % -2 971 -2 994 23 
Koululaisten iltapäivätoiminta 88,9 % -691 -614 -77 
Varhaiskasvatus 98,0 % -23 062 -22 596 -466 
Vapaa-aikalautakunta 96,7 % -5 030 -4 863 -167 
Vapaa-aikapalvelut 96,7 % -5 029 -4 862 -167 
Tekninen lautakunta 113,0 % 5 904 6 669 -765 
Hallinto ja kehittäminen 78,3 % -667 -522 -145 
Yhdyskuntatekniset palvelut 85,0 % -2988 -2 541 -447 
Toimitilat 101,8 % 9 559 9 732 -173 
Ympäristölautakunta 79,8 % -2 081 -1 661 -420 
Maankäyttö- ja ympäristöpalvelut 79,9 % -2 080 -1 661 -419 
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