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Turun kaupungin tilinpäätös vuodelta 2008 oli 34,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2009
ensimmäisen puoliskon tietojen perusteella ennustettiin alijäämäisen tuloksen toteutuvan myös
vuonna 2009. Vuoden 2010 talousarvion laadinnassa hallintokunnilla oli vaikeuksia laatia budjettia annettujen ohjelukujen rajoissa. Erityisen suuri ohjeluvun ylitys oli peruspalvelulautakunnassa, jonka esitys oli ylittämässä ohjeluvun 37 miljoonalla eurolla. Talouden tasapainottamiseen liittyvät tavoitteet olivat vaarassa jäädä saavuttamatta.
Tarkastuslautakunta hyväksyi 15.9.2009 arviointisuunnitelman vuosille 2009 - 2012. Lisäksi
tarkastuslautakunta perusti vuoden 2009 arviointia varten toimikunnan, johon jäseniksi nimettiin
tarkastuslautakunnan jäsenet.
Ensimmäisen arvioinnin kohteeksi valittiin talousarvion laadinnan prosessin vaiheet ja sisältötekijät niin keskushallinnossa kuin hallintokuntatasolla. Esimerkkinä hallintokunnista on tarkasteltu
sosiaali- ja terveystointa.
Talousarvion valmisteluprosessia on tarkasteltu vuonna 2009 valmistellun vuoden 2010 talousarvion ja vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelman osalta sekä keskushallinnon että sosiaali- ja
terveystoimen näkökulmasta. Arvioinnissa on selvitetty vuoden 2010 talousarvion laadinnan
vaiheet kaupungin ja peruspalvelulautakunnan tasolla sekä arvioitu talousarvion sisältöön laadintavaiheessa liittyneitä epävarmuustekijöitä. Talousarvion laadintaan vaikuttavina tekijöinä
ovat olleet esillä kaupungin talousohjelmat sekä maaliskuussa 2009 päätetty talousarvion muutos (lisätalousarvio). Sosiaali- ja terveystoimen osalta arvioitiin vuoden 2009 lisätalousarvion
täytäntöönpanoa sekä sopimusohjausta. Henkilöstösuunnittelun ohjausta, sisältöä ja merkitystä
talousarvion laadintaan vaikuttavana tekijänä on arvioitu sekä keskushallinnon että sosiaali- ja
terveystoimen näkökulmasta.
Arvioinnin aikana on haastateltu kaupunginhallituksen, sen hallintojaoston sekä peruspalvelulautakunnan puheenjohtajia, johdon edustajia ja asiantuntijoita niin keskushallinnosta kuin myös
sosiaali- ja terveystoimesta. Lisäksi on haastateltu henkilöstön edustajia.

Tärkeimmät kehittämisalueet ja jatkotyön aiheet arvioinnin perusteella ovat:
1. Johtamisjärjestelmän ja toimintamallien toimivuus sekä ohjausasiakirjojen ja ohjeiden konkreettisuus, merkitys ja riittävyys toiminnan ja talouden suunnittelua ohjaavina tekijöinä - tarve
lisätä vuoropuhelua organisaatiossa
2. Toiminnan priorisoiduista tarpeista lähtevän resurssien käytön suunnittelu kehittämiskohteena - tarve lisätä toiminnan nykytilan tuntemusta ja käydä avointa arvokeskustelua
3. Suunnitelmien ja tavoitteiden toimeenpanoon varattavan aikajänteen pituus (lyhyt / pitkä) ja
odotusten realistisuus - tarve kehittää toiminnan ja talouden pitkäjänteistä suunnittelua

Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä:
Tarkastuslautakunnan arviointi ei pääty tämän raportin julkaisuun. Arvioinnin välituotoksena
syntynyt raportti toimii jatkossa keskusteluasiakirjana kehitettäessä talousarvion laadinnan vaiheita ja niiden sisältöä.
Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä. Raportin havaintoja hyväksi käyttäen tarkastuslautakunta selvittää esille nousseisiin kysymyksiin liittyviä ratkaisumahdollisuuksia vuorovaikutuksessa eri vastuutahojen kanssa.
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1. Turun kaupungin ja peruspalvelulautakunnan talousarvion
valmistelu
Kuntalaissa (65 §) on säädetty, että valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä
valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi
(suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota ja siihen tehtävistä muutoksista
päättää valtuusto.
Kunnilla on kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollon erityislaeissa säädetty velvollisuus järjestää palveluita, joihin asukkailla on ehdoton, subjektiivinen oikeus. Nämä palvelut kunnan on niihin oikeutetuille järjestettävä, vaikka talousarviossa ei olisikaan varattu riittävästi
määrärahaa.
Seuraavassa kuvassa on kuvattuna karkealla tasolla Turun kaupungin talousarvioprosessi. Kuvan tarkoituksena ei ole kuvata täsmällisesti kaikkia prosessin eri vaiheita, vaan sen
tarkoituksena on toimia jatkokeskustelujen apuvälineenä nostaen esiin raportissa käsiteltyjä huomioita. Numeroidut kohdat kuvaavat esiin nousseita huomioita, joihin viitataan
tarkemmin raportissa.

Sote
virasto

Perla

Keskushallinto

Hallintokunta

Henkilöstöasiat

Talousasiat

Akj:t

Konsernin
jory

Kj

Kh

Valtuusto

4

Touko

SPS:n ja
SPTS:n
valmistelu
alkaa

Ohjelukuneuvottelut

Tavoitetasot
hallintokunnittain

Neuvottelut
hallintokuntien
kanssa

OPTS:n valmistelu alkaa

5

Kesä

Kokonaismitoitukset
ohjelukuineen

Merkitsee
kokonaismitoitukset
ohjelukuineen
tiedoksi

Sopimusohjausseminaari +
neuvottelu SPS:n
painopisteistä ja
SPTS:stä

Tekniset ohjeet

Sopimusohjausneuvottelu
+ seminaari SPS:n
painopisteistä ja SPTS:stä

2

Valmistelee ohjeet ja
kokonaismitoitukset
ohjelukuineen

3

Käsittelee ohjeet ja
kokonaismitoitukset
ohjelukuineen

Hyväksyy
kokonaismitoitukset
ohjelukuineen

Lisätalousarvio
vuodelle 2009
sekä muutokset
taloussuunnitelmavuosiin
2010-2011

Maalishuhti

Akj-johtoinen
talousarviovalmisteluprosessi

OPTS:n valmistelu jatkuu

Sopimusohjausneu
vottelu + seminaarit
Jory + Perla

Henkilöstö
resurssisuunnittelu

Talousarviovalmisteluprosessi

Akj-johtoinen
talousarviovalmisteluprosessi

Elo

Neuvottelut
Virastojen
kanssa

Toimittaa
Hyväksytyn
talousarvioesityksen

Ehdotus
henkilöstötavoitetasoista

Kokoaa
esitykset

Syys

Sopimusohjausesitys
SPS, SPTS, OPTS

Kokoaa Kj:n
esityksen
talousarvioksi

Esittelee
Talousarvioesityksen
virastopäälliköille

Loka

1

6

Talousarvioseminaari

Kuva 1: Talousarvioprosessi
1. Luottamushenkilöiden osallistuminen talousarvioprosessiin
2. Talouden vastuualueen neuvottelut hallintokuntien kanssa
3. Apulaiskaupunginjohtajien rooli
4. Lisätalousarvion edellyttämien toimenpiteiden realistisuus ja toimeenpanon haasteet
5. Henkilöstösuunnittelun kytkentä talousarvioprosessiin
6. Sopimusohjauksen sopimusten ja kaupungin talousarvion aikataulujen yhteensovittaminen

Toimintaympäristöanalyysit

SPTS + OPTS
hyväksyminen

Hyväksytty
tavoitetaso

Tulot

Talousohjeisto

Hyväksytty
Taloussuunnitelma

Turku ohjelmat

1

Tammi

Talousarvioprosessi
Marras

Kj:n ta-esitys
2. käsittely

Käsittelee ja hyväksyy
kaupunginhallituksen
ehdotuksen ja
talousarvion
noudattamista
koskevat
määräykset

Hyväksyy Soten SPS:n

Kj:n ta-esitys
1. käsittely

Veroesitys

Päätös
veroista

OPTS:n
tarkennukset

Tekee
käyttösuunnitelmat ja
jakavat määrärahat

Julkaisee
talousarvion

Joulu

3

4

1.1 Vuoden 2010 talousarvioehdotuksen valmistelua ohjaavia asiakirjoja
Hallintokuntien tulee talousarvioehdotusta sekä taloussuunnitelmaehdotusta tehdessään
ottaa huomioon useita eri ohjausasiakirjoja ja päätöksiä. Osa ohjaavista asiakirjoista liittyy
toiminnan sisältöön kuten esimerkiksi erilaiset strategiset ohjelmat. Osa taas liittyy enemmän talousarvioehdotusten rakenteeseen sekä tekniseen toteutukseen.
Ryhmien välinen sopimus (RVS) ja Turku-sopimus
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.2.2009 § 55 valtuustoryhmien välisen sopimuksen valtuustokaudelle 2009 - 2012. Sopimuksessa on linjattuna valtuustokauden tärkeimmät tavoitteet. Sopimus toimii lähtökohtana muille valtuustokauden aikaisille strategioille ja ohjelmille. Yksi tärkeimmistä tavoitteista RVS:ssä on talouden tasapainotus. Ryhmien välisen sopimuksen tavoitteet ja toimenpiteet toimeenpannaan Turku-sopimuksella, joka
koostuu kaupunginvaltuustossa hyväksyttävistä, valtuustokautta koskevista toimeenpanoohjelmista.
Turku-sopimus jakautuu kolmeen strategiseen teemaan: vetovoimaisuus ja kilpailukyky,
asukkaiden hyvinvointi sekä resurssien tasapainoinen ohjaus. Kaksi ensimmäistä teemaa
kytkeytyvät kaupungin palvelutuotantoon ja kolmas teema liittyy palvelutuotannon resursointiin ja ohjaukseen.
Tavoitteena on ollut laatia ohjelmat yhtenäisen rakenteen mukaisesti. Kunkin ohjelman on
tarkoitus sisältää keskeiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit sektoreittain.
Kukin teema jakautuu ohjelmiin seuraavasti:
Vetovoimaisuus ja kilpailukyky -teemaan sisältyvät ohjelmat ovat:
• Osaamis- ja yrittäjyysohjelma
• Asunto- ja maankäyttöohjelma
• Matkailuohjelma
• Ympäristöohjelma (sisältää RVS:n ilmasto- ja energiaohjelman sekä
joukkoliikenneohjelman)
Asukkaiden hyvinvointi -teemaan sisältyvät ohjelmat ovat:
• Lasten- ja nuorten ohjelma
• Työikäisen väestön ohjelma
• Senioriohjelma
Resurssien tasapainoiseen ohjaukseen sisältyvät ohjelmat ovat:
• Talousohjelma
• Turun kaupungin omistajapolitiikka
• Henkilöstöohjelma
• Palveluohjelma
Ohjelmien toimeenpanon suunnittelun on tarkoitus tapahtua talousarvion valmistelun yhteydessä ja toteutus osana talousarviota. Ohjelmien tavoitteet ja toimenpiteet
on tarkoitus panna toimeen talousarviosta ja strategisista sopimuksista päätettäessä.
Ohjelmien seurannan on tarkoitus tapahtua vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä, jolloin
voitaisiin myös tarkentaa ohjelman sisältöä.
Hallintokunnat eivät siis enää jatkossa laadi omia kaupunginvaltuustossa hyväksyttäviä
strategioita tai erillisohjelmia, vaan strateginen ohjaus tapahtuu edellä kuvatulla tavalla.
Turku-sopimukseen sisältyviä ohjelmia on valmisteltu mm. vuoden 2009 kesän aikana. Tämä lienee vaikeuttanut ohjelmien sisällön huomioimista osana hallintokuntien talousarviovalmistelua.

5
Kaupunginjohtaja 23.6.2009: Vuoden 2010 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2010 2012 taloussuunnitelmaehdotuksen valmistelua koskevat tekniset ohjeet
Kaupunginjohtajan kirjeessä lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille kaupunginjohtaja pohjusti hallintokuntia talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelmaehdotuksen
laadinnassa. Kirjeessä käsiteltiin talouden yleistä kehitystä sekä käytiin läpi ohjelukuja liittyen verotulojen kehitykseen, valtionosuuksiin sekä talouden tasapainottamiseen. Lisäksi
kirjeessä käytiin myös läpi lyhyesti talousarvioehdotusten sekä taloussuunnitelmaehdotusten valmisteluprosessia ja aikatauluja.
Hallintokuntien talousarvioehdotusten sekä taloussuunnitelmaehdotusten laatimisen tueksi julkaistiin kaupunginjohtajan toimesta valmistelua koskevat tekniset ohjeet. Ohjeissa
käsiteltiin talousarvioehdotusten sekä taloussuunnitelmaehdotusten valmistelun aikataulua, rakennetta ja sisältöä sekä ohjeistettiin hallintokuntia laatimaan dokumentit määrämuotoisina osittain esitetäytettyjä lomakkeita hyväksikäyttäen.
Talousarvion ja suunnitelman osalta ohjeissa viitataan hallintokuntakohtaisiin ohjelukuihin. Ohjelukujen osalta on näissä todettu huomioidun lisätalousarvion yhteydessä vahvistetun taloussuunnitelmaluvun vuodelle 2010. Lisäksi on todettu, että talousohjelman toteuttamisesta on laskettu eurovaikutuksia ohjelukuun.
Toiminnallisten tavoitteiden osalta on todettu, että ne johdetaan joko ryhmien välisestä
sopimuksesta tai laadituista ohjelmista. Tavoitteiden esittämistapaa ei ole haluttu rajoittaa. Tavoitteet on voitu esittää tuloskorttimuodossa tai jossain muussa muodossa.
Teknisissä ohjeissa todetaan, että kaupunginhallitus hyväksyi peruspalvelulautakunnan
sopimusohjausmallin toteutuksen 25.2.2008. Yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen aloittaessa uutena peruspalvelulautakunnan alaisena toimintana otettiin samalla käyttöön sopimusohjausmalli.
Sopimusohjausta on käsitelty tämän raportin luvussa 4.
Teknisten ohjeiden mukaan määrärahaan ja tuloarvioon vaikuttavia tekijöitä ovat mm.
• Hinta- ja palkkataso
• Henkilöstösuunnittelu
• Keskitetyt henkilöstömenot
• Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut ja eläkekulut
• Lomapalkkavelka
• Tietohallinnon kustannukset
• Sähköenergian kustannukset
• Materiaalihankinnat
• Investointi- ja kehittämishankkeet
• Käyttöomaisuus
• Maahanmuuttajien kotouttamisohjelman toteuttaminen
• Arvonlisävero talousarviossa
• Rakennusinvestointihankkeiden hintatason tarkistukset
• Sisäiset vuokrat
• Kaupungin taide- ja esinekokoelman talletusten ylläpito
• Esteettömyys
• Maksujen ja tariffien tarkistukset
• Valtionosuudet
• Kulttuuripääkaupunki -hanke
• Oman valmistuksen käsittely talousarviossa
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Henkilöstösuunnittelun sisältö teknisten ohjeiden mukaan
Teknisten ohjeiden mukaisessa henkilöstösuunnittelussa painopiste on henkilöstön määrään ja vakanssirakenteeseen liittyvissä seikoissa.
Teknisissä ohjeissa mainitaan vuoden 2009 talousarviossa todettavan, että hallinnon tuottavuutta kasvatetaan vähentämällä hallintojen henkilötyövuosina mitattua työvoiman määrää vähintään yhtä paljon kuin henkilöstöä siirtyy eläkkeelle.
Ryhmien välisessä sopimuksessa mainitun työvoiman käytön alenematavoitteen saavuttamiseksi tulee v. 2010 tavoitteeksi asettaa työvoiman käytön aleneminen n. 1,5 %:lla.
Kaupungin sisäinen rekrytointi on aina ensisijainen vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön palkkaamistapa. Ulkoista rekrytointia käytetään silloin kun laki kunnallisesta viranhaltijasta (4 § Julkinen hakumenettely) sitä edellyttää, tai kun palkataan henkilö tehtäviin, joissa ulkoiselle asiakkaalle tuotettava palvelu sitä edellyttää eikä työvoiman tarvetta pystytä
hoitamaan sisäisesti. Näissäkin tehtävissä tulee henkilöstön rekrytointitarve arvioida
erityisen kriittisesti ja ensisijaisesti korvata sisäisillä työjärjestelyillä. Lisäksi määräaikaisen ylimääräisen henkilöstön palkkaamiseen tulee aina olla sektorista vastaavan apulaiskaupunginjohtajan lupa, lukuun ottamatta kaupunginhallituksen erikseen päättämiä poikkeuksia.
Teknisissä ohjeissa pyydetään vuoden 2010 osalta täyttämään erillinen luettelo, johon
kootaan keskeiset tiedot kaikista talousarvioon sisällytettäviksi ehdotetuista vakanssin perustamisesityksistä, kustannusvaikutuksia aiheuttavista vakanssin muutosesityksistä ja
määräaikaisen ylimääräisen henkilöstön palkkaamisesta yli 6 kk kestävään työsuhteeseen.
Muiden kuin henkilöstön määrään vaikuttavien seikkojen osalta ohjeissa viitataan ryhmien
väliseen sopimukseen 2009-2012: ”…Koko valtuustokautta koskeva henkilöstösuunnitelma toimielimittäin tuodaan hallintojaoston käsittelyyn kevään 2009 aikana. Asiantuntevan
ja työssään viihtyvän henkilöstön varmistamiseksi tuetaan henkilöstön jaksamista, (uudelleen)kouluttautumista, osallistumista oman työnsä kehittämiseen sekä kannustavaa palkkausta”.
Muita henkilöstösuunnitteluun liittyviä päätöksiä
Valtuustoryhmien välisessä sopimuksessa vaalikaudelle 2009 - 2012 on todettu, että
”kaupungin teettämät henkilötyövuodet on saatava vähenemään tasapainotustoimenpiteiden ja muun tuottavuuden kasvun seurauksena sekä eläköitymisen kautta vähintään 200
henkilötyövuotta/vuosi”.
Valtuustokauden aikaista työvoiman käytön tavoitteiden asettamista (kaupungin teettämät
henkilötyövuodet) valmisteltiin työryhmässä, jossa oli edustettuina kaupunginjohtajien
avustajat, controllerit sekä muita keskushallinnon, talouskeskuksen ja henkilöstöasioiden
vastuualueen edustajia. Työryhmä totesi, että työvoiman käyttöä tulee seurata sekä kaupungin perustoiminnan että ostopalvelujen käytön näkökulmista. Työryhmässä työvoiman
käyttöä vähentävinä tekijöinä käsiteltiin seuraavia toimenpiteitä:
•
•
•
•
•

Tulossa olevat rakenteelliset muutokset
Toiminnan tehostaminen ja uudelleenjärjestelyt
Sairauspoissaolojen vähenemisen myötä aleneva sijaisten käyttö
Hallinto- ja toimistohenkilöstön eläköitymisen seurauksena vapautuvien vakanssien täyttämättä jättäminen
Ostopalveluiden käytön vähentäminen

Kaupunginhallitus teki kevään 2009 kuluessa useita päätöksiä liittyen henkilöstömenojen
vähentämiseen, talkoovapaiden pitämiseen ja lomautuksiin (16.3.2009 § 139, 23.3.2009
§ 178, 6.4.2009 § 200 ja 27.4.2009 § 236). Kaupunginhallituksen päätökset vaikuttavat
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työvoiman käyttöön. Lomautusten ja talkoovapaiden huomioonottaminen työvoiman käytön tavoitetason määrittelyssä koettiin lähes mahdottomaksi eikä tavoitetason määrittely
enää viimeisten päätösten jälkeen olisi ehtinyt juurikaan vaikuttaa virastojen toimintaan.
Kaupunginhallitus päätti henkilöstöasioiden vastuualueen esityksestä 16.6.2009, että
vuodelle 2009 ei aseteta erillisiä virastokohtaisia työvoiman käytön tavoitetasoja. Kaupunkitasoisena tavoitteena vuodelle 2009 oli valtuustoryhmien välisessä sopimuksessa
mainittu 200 henkilötyövuoden väheneminen. Työvoiman, ostopalveluiden ja vuokratyövoiman käyttöä seurattiin keskitetysti kuukausittain.
Henkilöstösuunnittelua on käsitelty tämän raportin luvussa 3.
Kysymys:
Toiminnan ja talouden suunnittelua ohjataan useiden eri ohjausasiakirjojen (tavoitteiden), päätösten ja ohjeiden välityksellä. Onko ohjausjärjestelmä kokonaisuutena
tarpeeksi selkeä ja ohjaako se koko kaupungin toimintaa halutulla tavalla niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikajänteellä?

1.2 Kokonaismitoitukset ja ohjeluvut
Kaupungin talousjohdon mukaan vuoden 2010 talousarvion laadinta lähti liikkeelle kaupungin talousarviovuoden tulojen arvioinnilla, minkä mukaan määriteltiin kokonaismitoitukset ohjelukuineen. Ohjaavana tekijänä oli ryhmien välinen sopimus, ja painopiste oli
vahvasti talouden tasapainottamisessa. Aiemmin on käytetty talousarviolaadinnan pohjalla tilinpäätöstä, mutta siitä on luovuttu, koska se ei kannustanut hallintokuntia tehokkaaseen toimintaan ja säästämiseen. Sosiaali- ja terveystoimen johdon mukaan kaupungin
tuloarvioihin perustuvat kokonaismitoitukset ja ohjeluvut eivät ota huomioon hallintokuntien pakottavia lisäyksiä ja muun muassa peruspalvelujen tuottamisen aiheuttamia kustannuksia. Esimerkiksi peruspalvelulautakunnan vuoden 2009 talousarvion toteutumaennuste oli yli 30 miljoonaa euroa suurempi kuin hallintokunnan ohjeluku seuraavalle talousarviovuodelle 2010.
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Aikaisempina vuosina hallintokunnat ovat käyneet huhtikuussa apulaiskaupunginjohtajan ja talousjohtajan kanssa kehysneuvotteluja seuraavan vuoden talousarviosta. Vuoden 2010 talousarviolaadinnan yhteydessä neuvotteluita ei kuitenkaan käyty. Keskushallinnossa ei haastattelujen mukaan nähty siihen tarvetta, koska yhtään enempää rahaa ei
ollut jaossa. Sosiaali- ja terveystoimen johto olisi neuvotteluita taas kaivannut.
Tarkastuslautakunnan mielestä on erikoista, että kehysneuvotteluita ei käyty poikkeuksellisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, vaikka ohjeluku oli reilusti alle
sosiaali- ja terveystoimen kuluvan vuoden (2009) talousarvion toteutumaennusteen. Keskushallinnon ja hallintokunnan näkemysten ero määrärahatarpeesta oli kymmeniä miljoonia euroja. Sosiaali- ja terveystoimi oli tuolloin lisäksi voimakkaassa muutosprosessissa kahden eri hallintokunnan yhdistymisen ja sopimusohjauksen käyttöönoton takia. Toimintaympäristöön vaikuttivat myös ulkoiset tekijät kuten talouden voimakas taantuma ja kustannuksia lisänneet lainsäädäntömuutokset.
Kysymys:
Voivatko keskushallinnon asettamat hallintokuntakohtaiset ohjeluvut perustua riittävään tietoon kaupungin ja hallintokuntien toimintaympäristön muutoksesta ja vaikutuksesta palvelutuotantoon ilman talousarvion kehysneuvotteluita hallintokuntien kanssa?
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Kaupungin talouden tasapainopainottaminen on tärkeä strategian mukainen tavoite.
Samaan aikaan lakisääteisten peruspalvelujen saatavuus kuntalaisille on turvattava. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa näiden tavoitteiden yhteensovittaminen on vaikeaa.
Peruspalvelujen kysyntä kasvaa ja määrärahat pienenevät, jolloin asioita joudutaan priorisoimaan jo aikaisessa vaiheessa talousarvioprosessia. Joidenkin haastateltujen mielestä poliittisen päätöksenteon tulisikin jo keväällä olla tiiviimmin mukana talousarvion valmistelussa. Nykyisessä järjestelmässä kaupunginhallitus hyväksyy kokonaismitoitukset
ohjelukuineen toukokuussa ja kaupunginvaltuusto merkitsee ne tiedoksi kesäkuussa. Valtuusto varsinaisesti käsittelee ja päättää talousarviosta vasta marraskuussa, mikä on varsin myöhäinen ajankohta esimerkiksi toiminnan merkittävien sopeutustoimien toteuttamiseksi talousarviovuoden mittaisella lyhyellä aikavälillä.
Joidenkin haastateltujen mielestä talousarvioprosessia voitaisiin aikaistaa siten, että valtuusto päättäisi hallintokuntien seuraavan vuoden budjetista jo toukokuussa. Tällöin hallintokunnilla olisi puoli vuotta enemmän aikaa suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä talousarviotavoitteiden saavuttamiseksi. Kokonaan uudenlaiseen budjetointiprosessiin siirrytään
mahdollisesti Alfa-hankkeen* myötä, jolloin talousarvioprosessi ei lähtisi enää liikkeelle
ohjeluku- ja kokonaismitoituksen asettamisesta (ks. luku 1.5).
* Alfa-hanke on Turun kaupungin ohjausjärjestelmän toteuttava hanke, jonka tehtävänä on ensimmäisessä
vaiheessa tukea ja toteuttaa toiminnallisia muutoksia.
Näihin muutoksiin sisältyvät seuraavat toimenpiteet:
• Sisäisen laskennan ja tukitoimintojen sekä talouden ohjauksen kehittämisen tukeminen
• Hankintatoimen uuden toimintamallin tukeminen
Tietojärjestelmien osalta hankkeen ensimmäisen projektin aikana:
• Korvataan integroitu taloustietojärjestelmä (Hansa) uudella taloushallinnon ja hankintatoimen sovelluksella
• Otetaan käyttöön uusi järjestelmä budjetointiin
• Määritellään sisältö ensimmäisiin perustietoihin (masterdata) kuten organisaatioon ja tilikarttaan sekä toimittaja- ja tuoterekistereihin

Kysymys:
Millä tavoin kaupungissa varmistetaan, että niukat resurssit kohdennetaan toiminnan määritellyille ja priorisoiduille painopistealueille ja että tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiselle varataan riittävä aika?

1.3 Apulaiskaupunginjohtajan asema
3

Kaupunginhallituksen johtosäännön (Kv 9.6.2008) mukaan apulaiskaupunginjohtajat
johtavat ja valvovat toimialallaan kaupunginhallituksen päättämällä tavalla kaupungin hallintoa ja taloutta sekä toimielinten, virastojen ja laitosten ja kaupungin henkilökunnan toimintaa ja muuta kaupungin toimintaa kaupunginjohtajan suorassa alaisuudessa ja raportoivat toiminnastaan kaupunginjohtajalle. Edelleen johtosäännön mukaan keskushallinnon
tehtävänä on avustaa apulaiskaupunginjohtajia heidän toimialojensa toiminnan ja talouden johtamisessa. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 29.4.2010 hyväksyä uudistetun
1.4.2010 lukien voimaan tulevan kaupunginhallituksen johtosäännön, missä ei ole tehty
muutoksia edellä mainittuihin tehtäviin.
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Keskushallinnon toimintasäännön (Kh 2.6.2008) mukaan apulaiskaupunginjohtajan tehtävänä on kaupunginjohtajan ohjeiden mukaisesti toimialallaan mm. johtaa, kehittää ja valvoa toimialansa ja sen virastopäällikköjen toimintaa sekä vastata toimialansa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintasäännön mukaan kaupunginhallituksen ja sen jaostojen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja muissa kuin apulaiskaupunginjohtajaan kuuluvissa asioissa.
Kaupunginhallitus on päättänyt 12.4.2010 hyväksyä uuden 1.5.2010 lukien voimaan tulevan keskushallinnon toimintasäännön. Uudessa toimintasäännössä on apulaiskaupunginjohtajien tehtäviä muutettu kaupunginhallituksen ja sen jaostojen esittelyn osalta: ”Apulaiskaupunginjohtaja esittelee kuitenkin toimialansa henkilöstön käyttöä koskevat asiat
sekä toimialansa virkojen ja toimien perustamista, lakkauttamista ja nimikkeiden muutoksia koskevat asiat sekä ne asiat, jotka hän kaupunginhallituksen johtosäännön 13 §:n nojalla saattaa jaoston ratkaistavaksi. Muut henkilöstöä koskevat asiat esittelee henkilöstöjohtaja.”
Ohjeellisen talousarvioprosessikuvauksen mukaan elo-syyskuussa talousarviota valmistellaan apulaiskaupunginjohtajien johdolla. Apulaiskaupunginjohtajille on erillisillä päätöksillä vastuutettu myös esimerkiksi sektorikohtaisten talousohjelmien valmistelutehtäviä.
Haastatteluissa kävi ilmi, että talouden vastuualueen rooli korostuu talousarviovalmistelussa. Haastattelujen perusteella apulaiskaupunginjohtajan ja muiden vastuutahojen osallistamista talouden vastuualueen lisäksi talousarvion suunnitteluvaiheen linjausten valmisteluun kaivattaisiin lisää.
Vuoden 2010 talousarvion noudattamista koskevissa määräyksissä (Kv 30.11.2009) on
määrätty mm. velvoitteesta raportoida toiminnan ja talouden kehittymisestä apulaiskaupunginjohtajille. Virastopäälliköiden/liikelaitosjohtajien (toimitusjohtajat) tulee raportoida
ko. sektorin apulaiskaupunginjohtajalle talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain. Mikäli osoittautuu, että tavoitteita ei saavuteta, on siitä
määräysten mukaan raportoitava välittömästi apulaiskaupunginjohtajalle. Apulaiskaupunginjohtajan tulee puolestaan jatkuvasti arvioida oman sektorinsa talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää niiden pohjalta tarvittaessa toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Myös vuotta 2009 koskevissa talousarvion noudattamista koskevissa määräyksissä on ollut velvoitteena raportoida toiminnan ja talouden kehittymisestä apulaiskaupunginjohtajalle.
Valtuuston vuosien 2009 ja 2010 vahvistamissa talousarvioissa on kaupunginhallituksen
osalta tilivelvollisiksi viranhaltijoiksi nimetty kaupunginjohtaja sekä apulaiskaupunginjohtajat oman toimialansa osalta.
Kysymys:
Haastattelujen perusteella koetaan, että käytännössä apulaiskaupunginjohtajan vaikutuskeinot ovat mm. joko oma persoona tai otto-oikeuden käyttö. Säännöissä ja
muissa asiakirjoissa on kuitenkin määritelty apulaiskaupunginjohtajan tehtävät ja
velvollisuudet.
Miksi apulaiskaupunginjohtajan tehtävien hoidon säännösten ja määräysten mukaisella tavalla koetaan olevan hankalaa?
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1.4 Peruspalvelulautakunnan talousarvioehdotus
Peruspalvelulautakunta antoi vuoden 2010 talousarvioehdotuksensa 30.9.2009 ja hyväksyi samalla strategisen palvelusopimuksen. Lautakunnan talousarvioesityksen nettomenot olivat noin 36,5 miljoonaa euroa (7 %) suuremmat kuin ohjeluku. Talousarvioehdotus
oli laadittu ensin tulosaluekohtaisesti meno- ja tulolajeittain ja sen jälkeen jaettu ydinprosesseille arvioon perustuen. Peruspalvelulautakunnassa 21.1.2009 § 87 todettiin, että sopimusohjauksen aikataulusta on laadittu vuosikello (kuva 2.), jota ei kuitenkaan vuonna
2009 pystytty noudattamaan suunnitellusti (ks. luku 4. Sopimusohjaus osana talousarvioprosessia).

6

Sopimusohjauksen tavoitteena on erityisesti taloudellisen läpinäkyvyyden lisääminen. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan olisikin luontevaa, että konkreettisin sopimustaso eli ns. operatiivinen palvelutuotantosopimus ja peruspalvelulautakunnan talousarvioehdotus valmistuisivat samaan aikaan syyskuussa. Tällöin sopimusohjausperiaatteiden mukaisesti olisi tiedossa seuraavan vuoden määrärahatarpeen
lisäksi myös tuotettavien palvelujen määrä ja järjestämistapa.
Sopimusohjauksen vuosikellon mukaan operatiivista palvelutuotantosopimusta tarkennetaan vuoden lopulla vastaamaan valtuuston kulloinkin vahvistamaa sosiaali- ja terveystoimen talousarviota. Nykyinen talousarvioaikataulu on osoittautunut käytännössä haasteelliseksi. Tarkentavien sopimusneuvotteluiden ja määrärahajaotteluiden läpivienti joulukuun loppuun mennessä ei ole onnistunut. Sosiaali- ja terveystoimi on joutunut pyytämään tavoiteaikatauluun lisäaikaa.
Kysymys:
Ehditäänkö sosiaali- ja terveystoimen tarkentavat sopimusneuvottelut ja määrärahajaottelut viemään jatkossa läpi ennen talousarviovuoden alkua?
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Kuva 2: Sopimusohjauksen vuosikello
SPS = Strateginen palvelusopimus
SPTS = Strateginen palvelutuotantosopimus
OPTS = Operatiivinen palvelutuotantosopimus

1.5 Talousarvioprosessin kehittäminen
Talousarvioprosessin kehittämistä toteutetaan muun muassa edellä mainitussa Alfa-hankkeessa. Hankkeen alustavan ratkaisukuvauksen mukaan määrärahabudjetoinnin
lähtökohta on, että hallintokunnat laativat ensimmäisen talousarvio- ja suunnitelmaehdotuksensa ilman ohjelukuja nykyisen palvelutarpeen mukaan jo kevätkaudella. Samalla
hallintokunnat antaisivat tarvittaessa erillisen esityksen pakottavan/lakisääteisen palvelukysynnän lisäyksestä. Tämän jälkeen keskushallinto työstää hallintokuntien esitysten pohjalta koko kaupungin talousarviota ja sen tasapainottamista simuloiden (laskien) eri vaihtoehtoja sen mukaan mitä verotulo- ja valtionosuuskertymän, lainanoton sekä omaisuuden myyntien puitteissa on mahdollista. Tämän jälkeen kaupunginjohtaja voi asettaa talousarviokehykset hallintokunnille kahdella vaihtoehtoisella tavalla: nykyisellä tavalla, jolloin
menot, tulot ja netto ovat sitovia tai antamalla ohjaavia rajoitteita. Tällaisia ohjaava rajoitteita voisivat olla esimerkiksi ulkopuolisten menojen väheneminen, ulkopuolisten tulojen
lisäys tai verorahoitusosuuden vähentyminen.
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Tarkastuslautakunnan mielestä Alfa-hankkeen mukaisen talousarvioprosessin
mahdollisia etuja voisivat olla ainakin seuraavat:
•

hallintokuntien tuottamien palvelujen tarve tulee talousarviosuunnittelun pohjaksi

•

pakottavat/lakisääteiset tehtävät ja niiden kysynnässä tapahtuvat muutokset otetaan jo alkuvaiheessa paremmin huomioon

•

uusi toimintatapa lisää hallintokuntien ja talouden vastuualueen neuvottelujen
määrää, jolloin vuorovaikutus lisääntyy

•

talousarvioprosessin aikaistamisella voidaan toiminnan painopisteisiin liittyvä arvokeskustelu aloittaa nykyistä aikaisemmin

•

kiinnitetään enemmän huomiota kaupunkitasoisiin simulointimahdollisuuksiin

•

joustavampi mahdollisuus perinteiselle menot, tulot, netto -ajattelulle

Tarkastuslautakunnan mielestä pohdittavia asioita talousarvioprosessin kehittämisessä edelleen olisivat ainakin seuraavat:
•

apulaiskaupunginjohtajien rooli

•

henkilöstösuunnittelun sisältö ja merkitys
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2. Talousohjelma ja lisätalousarvio
Tässä jaksossa käsitellään Turun kaupungin talousohjelmaa** sekä 30.3.2009 valtuuston
päättämää lisätalousarviota.
**Talousohjelma on erikseen päätetty ohjelma talouden tasapainottamiseksi.

2.1 Talousohjelma
Kaupunginvaltuusto päätti 26.11.2007 § 242 talousarvion hyväksymisen yhteydessä talousohjelman valmistelusta. 5.5.2008 kaupunginhallitus päätti pyytää hallintokunnilta lausunnot kaupungin talousohjelma- ja omistajapolitiikkaluonnoksesta sekä kaupunginhallituksen iltakoulussa 12.11.2007 tarkennetuista valmistelun taustalla olleista Turun kaupungin talousohjelma 2008 - 2010 ja Turku konsernin omistajapolitiikka keskusteluasiakirjoista. Näiden pohjalta kaupunginvaltuusto päätti 16.6.2008 mm. että
•
•
•

Turun kaupungin talousohjelmaluonnos 2008 - 2010 huomioidaan sektorikohtaisessa jatkovalmistelussa
päätökset talousohjelmaan sisältyvistä toimenpiteistä tehdään erikseen
lautakuntien edellytetään konkretisoivan kaupunginhallitukselle talousohjelman
vaikutukset talouteen, henkilöstön ja toimitilojen käyttöön osana vuoden 2009
talousarvion ja vuosien 2010 - 2011 taloussuunnitelman valmistelua 19.9.2008
mennessä.

Talousohjelmaa voidaan pitää pidemmän aikavälin talouden suunnitteluna ja sen avulla
on tarkoitus toteuttaa rakenteellisia muutoksia. Talousohjelmassa 2008 - 2010 käsiteltiin
palvelutoimen, osaamis- ja elinkeinotoimen, ympäristötoimen sekä keskushallinnon palvelukeskusten talousohjelmat. Lisäksi omana osiona oli kaupungin omistajapolitiikka.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.6.2009 päivitetyn talousohjelman 2010 - 2012 päätetyin
muutoksin. Lisäksi valtuusto päätti, että valtuuston päätöksen toimeenpanon yhteydessä
kaupunginhallitus päättää kunkin kohdan aikataulutuksesta ja vastuutahosta, mitkä tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn syyskauden 2009 alussa. Valtuusto päätti, että talousohjelmatyötä jatketaan siten, että tarvittavista lisätoimenpiteistä voidaan päättää vuoden 2010 talousarvion laadinnan yhteydessä. Päivitetyssä talousohjelmassa toimenpiteet
on esitetty sektoreittain sekä erikseen tukipalvelujen osalta
Sektorikohtaisten talousohjelmien valmistelu tapahtui apulaiskaupunginjohtajavetoisesti.
Talousohjelman valmistelua ei toteutettu yhteisellä pohjalla, jolloin jokaisesta osiosta tuli
tietyllä tavalla ”tekijänsä” näköinen. Tämä osittain hankaloittaa talousohjelmaan liittyvien
asioiden ja toimenpiteiden seurantaa koko kaupungin tasolla.
Tarkastuslautakunnan haastatteluista ilmeni, että hallintokuntia ei oltu saatu sitoutettua
talousohjelmaan. Talousohjelmaan kaivattiin enemmän konkretiaa. Konkretian puute osittain hankaloitti myös sitoutumista ohjelmaan. Talousohjelman valmistelun yhteydessä
pyydettiin lautakuntien konkretisointeja ohjelman vaikutuksista talouteen sekä henkilöstön
ja toimitilojen käyttöön osana vuoden 2009 talousarviota. Toimenpiteiden ja niiden arvioitujen vaikutusten väliset yhteydet eivät avautuneet selkeästi ja paikoitellen voitiin perustellusti kysyä, mihin arvioidut säästöluvut konkreettisesti perustuivat? Arvioidut säästöt
pohjautuivat tavoitteellisiin ennusteisiin, joiden tekemistä voitiin pitää haasteellisena. Tarkastuslautakunta toteaa, että jos tavoitteelliset ennusteet muuttuvat (ymmärretään)
päätöksentekoprosessissa talousarvion faktoiksi, vääristymät ja poikkeamat todellisen toiminnan mahdollisuuksien ja tavoitteiden välillä saattavat kasvaa.

14
Suurten rakenteellisten muutosten kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen yhdistymisen tuomat todelliset säästöt ja toiminnan tehostuminen ovat tosiasiallisesti nähtävissä
vasta usean vuoden päästä. Tällöin säästöjen ja muutosvaikutusten seuraaminen liian lyhyellä tähtäimellä saattaa johtaa virhearviointeihin säästö- ja tehostamispotentiaalin todellisista mahdollisuuksista.
Kysymys:
Miksi sitoutuminen talousohjelmaan on vaikeaa?
Millä tavoin on käytännössä mahdollista sisällyttää strategian toimeenpanoohjelmien kuten talousohjelman toimenpiteet hallitusti koko kaupungin talousarvioon sekä hallintokuntakohtaisesti esimerkiksi sopimusohjauksen periaatteiden mukaisesti laadittaviin sopimuksiin?

2.2 Lisätalousarvio 2009 ja sen toimeenpano sosiaali- ja terveystoimessa
Lisätalousarviota vuodelle 2009 ja muutoksia taloussuunnitelmavuosiin 2010 ja 2011
käsiteltiin kaupunginhallituksessa 16.3. ja 23.3.2009 ja kaupunginvaltuusto päätti siitä
30.3.2009. Lisätalousarvion taustalla oli verohallinnolta ja Kuntaliitolta saadut päivitetyt
tuloarviot vuodelle 2009, joiden mukaan voimakkaan taantuman takia Turun kaupungin
verotulot alittuisivat noin 38 miljoonalla eurolla talousarvioon merkitystä. Hallintokuntien
määrärahoja vähennettiin ulkoisten bruttomenojen suhteessa yhteensä 35,9 miljoonaa
euroa ja korkomenoja 4 miljoonaa euroa. Peruspalvelulautakunnan menomäärärahoja
vuodelle 2009 vähennettiin 15 230 552 euroa. Kesäkuussa 2009 kaupunginvaltuusto (§
133) korotti peruspalvelulautakunnan määrärahaa 3,5 miljoonaa euroa palvelutason
turvaamiseksi.
Toimittiinko riittävän nopeasti?
Tilinpäätöksen 2009 mukaan peruspalvelulautakunta ylitti määrärahansa noin 11,8 miljoonalla eurolla. Yksi näkökulma talousarvion ylitykseen on lisätalousarvion valmistelun ja
toimeenpanon aikataulutus. Toisin sanoen, oliko sosiaali- ja terveystoimen johdolla riittävästi aikaa reagoida lisätalousarvioon ja viedä läpi tarvittavat sopeutustoimet loppuvuoden aikana? Sosiaali- ja terveystoimen johto on saanut tiedon tulevasta lisätalousarviosta
viimeistään helmikuun 2009 puolivälissä, jolloin hallintokunnilta pyydettiin hahmotelmia
siitä, miten kaupungin tasolla voitaisiin säästää noin 38 miljoonaa euroa. Tässä yhteydessä oli jo esillä peruspalvelulautakunnan osuus lisätalousarviosta; -15,2 miljoonaa euroa.
Peruspalvelulautakunnan kokouksessa 8.4.2009 käsiteltiin lisätalousarvion vaikutuksia.
Henkilöstömenoista esitettiin vähennettäväksi 7,1 miljoonaa euroa ja muista menoista 8,1
miljoonaa euroa. Peruspalvelulautakunnan kokouksessa 6.5.2009 hyväksyttiin yksityiskohtaisempi tulosaluetasoinen rationalisointitoimenpidelistaus (ks. taulukko 1.), minkä lisäksi kaikkien tulosalueiden määrärahoista vähennettiin henkilöstömenojen suhteessa
noin 7,1 miljoonaa euroa.
Lisätalousarvion tiedoksisaamisesta kesti noin kolme kuukautta ennen kuin tulosalueilla
oli päätös uusista määrärahoista ja yksityiskohtaisemmat tiedot rationalisointitoimenpiteistä. Se on pitkä aika, sillä 15,2 miljoonan euron sopeuttamistoimien läpivientiin oli vain
loppuvuosi aikaa. Kymmenen kuukauden ajalla säästötavoitteeseen pääseminen olisi
edellyttänyt noin 1,5 miljoonan euron kuukausitasoista vähennystä käyttötalouden menoista. Kun sopeutukseen on aikaa vain 7 kuukautta, merkitsee se kuukausitasolla jo noin
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2,2 miljoonan euron menovähennystä käyttötaloudessa. Tarkastuslautakunnan mielestä päätöksentekoprosessin nopeuttamiseen kaikilla (valtuusto - kaupunginhallitus lautakunta - viraston johto - tulosalue) tasoilla tulisikin kiinnittää erityistä huomiota.
Tarkastuslautakunnan mielestä osana normaalia riskienhallintaa pitäisi laatia etukäteen vaihtoehtoisia toimenpidesuunnitelmia toimintaympäristön tai taloustilanteen äkillisten muutosten varalta. Sopeuttamistoimenpiteiden kustannusvaikutukset ja vastuunjakokysymykset pitäisi olla etukäteen selvillä. Yleisen taloustilanteen
voimakas heikentyminen oli selvästi havaittavissa ja laajasti uutisoitu jo vuoden 2008 viimeisellä vuosineljänneksellä, joten täytenä yllätyksenä määrärahojen supistuminen ei ole
voinut tulla. Talousarvioseurannassa peruspalvelulautakunta raportoi ylitysuhkia suhteellisen yksityiskohtaisellakin tasolla, mutta raportointi on luonteeltaan toteavaa. Varsinaisia
toimenpide-ehdotuksia talousarviossa pysymiseksi on vähän.
Kysymys:
Miten sosiaali- ja terveystoimessa varaudutaan toimintaympäristön tai taloustilanteen (äkillisiin) muutoksiin?

Olivatko toimenpiteet riittäviä, realistisia ja selkeitä?
Haastateltujen sosiaali- ja terveystoimen johtohenkilöiden arvioiden perusteella toiminnasta 95 % - 98 % on lakisääteistä, subjektiivisiin oikeuksiin perustuvia tai muussa muodossa pakollista. Teoriassa siis menoista 12 - 30 miljoonaa euroa aiheutuu sellaisesta toiminnasta, jonka tuottaminen ei ole pakollista. Epäselvää on, miten tarkasti
nämä menot on käytännössä tunnistettu ja voidaanko niihin vaikuttaa riittävän nopealla aikataululla. Ei-lakisääteisen toiminnan ylläpito voi olla myös perusteltua silloin,
kun sillä pystytään ehkäisemään raskaampaa palvelutarvetta tulevaisuudessa. Toisaalta
myös pakollisten palveluiden tuottamista voidaan tehostaa.
Raportin valmistelussa ei ole ollut käytettävissä listausta tai jaottelua, mistä olisi
mahdollista todeta palvelutuotannon tai yksittäisten palvelujen osalta niiden pakollisuuden asteen mukaan ryhmitellyt kustannusvaikutukset. Jatkossa tällaisen listauksen käsittely esimerkiksi talousarviovalmistelun ja sopimusten valmistelun yhteydessä tuottaisi tietoa kulloinkin vaikutettavissa olevien kustannusten suuruusluokista.
Peruspalvelulautakunnan hyväksymät toimenpiteet (ks. taulukko 1.) ovat luonteeltaan palvelurakennetta keventäviä, kiinteitä kuluja vähentäviä, menoja lykkääviä tai toimintatapoja
tehostavia. Erityisesti palvelurakennetta muuttavien toimenpiteiden läpivienti hallitusti
kunnallisessa organisaatiossa vaatii pitkän ajan. Mahdollisesti ne ovat alkuvaiheessa jopa
kustannuksia lisääviä, joten lyhyen tähtäimen talouden tasapainotukseen ne eivät ole realistisia keinoja. Myös palvelujen kilpailutukset lyhyen aikavälin säästökohteina ovat aikaa
vieviä ja lopputulokseltaan epävarmoja.
Palkkamäärärahoja vähennettiin sosiaali- ja terveystoimen tulosalueilta alkuperäisen talousarvion henkilöstömenojen suhteessa. Tarkastuslautakunnan mielestä tällainen
karkea jako ei ota huomioon tulosalueiden erilaisia mahdollisuuksia toiminnan ja
henkilöstön sopeutuksessa. Kunnallisessa organisaatiossa ei ole irtisanomiskulttuuria,
joten henkilöstön merkittävää vähenemistä tapahtuu vasta eläköitymisen kautta. Sijaisten
käytön voimakas vähentäminen ei usein ole mahdollista ja sillä olisi vaikutuksia muun
muassa henkilöstön ikärakenteeseen ja tuottavuuteen.
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Mitkä muut seikat vaikuttivat peruspalvelulautakunnan talousarvion ylitykseen?
Peruspalvelulautakunta teki päätöksen henkilöstön lomautuksesta 20.5.2009 ja samalla
lomautuksen ulkopuolelle rajattiin eräitä henkilöstöryhmiä. Lomautusten ja vapaaehtoisten
vapaiden säästövaikutukseksi ilman tulonmenetyksiä arvioitiin tuolloin 3,6 miljoonaa euroa. Peruspalvelulautakunta kuitenkin peruutti lomautukset 19.8.2009 osana varautumista
influenssa A(H1N1) pandemiaan. Mitään muita taloudellisia sopeuttamistoimenpiteitä
peruutettujen lomautusten vaikutusten korvaamiseksi ei kuitenkaan esitetty.
Toiminnan ja talouden toteutumisraportissa (Perla 9.9.2009 § 371) todettiin, että kuntatalouden voimakas ja nopea heikkeneminen sekä yleiset yhteiskunnalliset muutokset olisivat edellyttäneet nopeampia sopeuttamistoimenpiteitä, mihin on rooliaan hakevan sopimusohjauksen avulla kyetty.
Sosiaali- ja terveystoimen ylimmässä johdossa tapahtui vuoden 2009 alussa ja sen aikana runsaasti henkilövaihdoksia. Erityisesti palvelujohtajien asema koettiin haastattelujen
perusteella epäselväksi.
Toimenpide

Tulosalue

Sijaishuollon uudelleenorganisointi
Kehitysvammahuollon asumispalveluiden kilpailutus ja
uudelleenorganisointi
Varhaiskasvatuksen ja kehitysvammahuollon
asiakaskuljetusten kilpailutus
Asunnottomuushanke ja asumis- ja tukipalveluiden
tehostaminen
Hankintojen vähentäminen (materiaalihankinnat -3 %)

Sosiaalityö

500.000 €

€

Kuntoutumispalvelut

100.000 €

Varhaiskasvatus ja
kuntoutumispalvelut

100.000 €

Sosiaalityö

100.000 €

Kaikki tulosalueet

504.000 €

Leasingvuokramenojen vähentäminen – 10%

Kaikki tulosalueet

315.000 €

Koulutusmenojen vähentäminen

Kaikki tulosalueet

100.000 €

Henkilöstön matkustus- ja kuljetusmenojen vähentäminen

Kaikki tulosalueet

100.000 €

It-menojen vähentäminen

Virastotasoiset hallintopalvelut

300.000 €

Harkinnanvaraiset yhteisöavustukset ja ostopalvelut

Kaikki tulosalueet

Kiinteistövuokrat ja ylläpitomenot

Virastotasoiset hallintopalvelut

1.050.000 €

168.000 €

Avoimien tai vapautuvien hallinnollisten vakanssien täyttämättä Tulosalueet
jättäminen tai lakkautus
Virastotasoiset hallintopalvelut

150.000 €

300.000 €

Varhemaksut

Keskitetyt henkilöstömenot

50.000 €

Sähköisen laskujenkäsittelyn laajentaminen etuuskäsittelyssä

Sosiaalityö

50.000 €

Päihdehuollon kuntoutumispalvelujen kilpailuttaminen

Sosiaalityö

100.000 €

Päihdehuollon kuntoutumispalveluissa säilytetään v. 2008 taso

Sosiaalityö

270.000 €

Kesätoiminnan supistus

Sosiaalityö

30.000 €

Toiminnalliset henkilöstöjärjestelyt

Sosiaalityö

70.000 €

Ateriapalveluiden muutokset

Vanhuspalvelut

100.000 €

Ostopalvelujen vähentäminen ympärivuorokautisessa hoidossa

Vanhuspalvelut

1.000.000 €

Omien erikoissairaanhoidon konsultaatioiden lisääminen

Erikoissairaanhoito

500.000 €

Ostopalvelujen vähentäminen / hoidon oikea porrastus

Erikoissairaanhoito

Konsultaatiokäytäntöjen muuttuminen

Perusterveydenhuolto

Tavoitettavuuden parantaminen

Perusterveydenhuolto
Perusterveydenhuolto ja
vanhustenhuolto
Erikoissairaanhoito

300.000 €
+ 200.000 €
(menon lisäys)
100.000 €

Sairaankuljetuksen rationalisointi
Sairaanhoitopiirin vähennys

Kaikki yhteensä
Taulukko 1: Lisätalousarvion johdosta suoritetut vähennykset talousarvioon (Perla 6.5.2009)

250.000 €
1.000.000 €

8.107.000 €
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3. Henkilöstösuunnittelu osana talousarvion laadintaa
Tässä luvussa käsitellään henkilöstöasioiden organisointia, henkilöstösuunnitelmien laadintaa sekä henkilöstösuunnittelun kytkentää toiminnan ja talouden suunnitteluun. Henkilöstömenot ovat yksi suurimmista kaupungin menoeristä, joten henkilöstöön liittyvien asioiden huomioimista talousarvion laadinnassa ja suunnittelussa voidaan pitää tärkeänä.
Asioita tarkastellaan sekä keskushallinnon että sosiaali- ja terveystoimen näkökulmista.

3.1 Henkilöstöasioiden organisointi Turun kaupungissa
Keskushallinnon henkilöstön vastuualue avustaa kaupungin johtoa sekä huolehtii kaupungin henkilöstöjohtamisesta ja koko kaupungille työnantajana kuuluvista keskitetysti
hoidettavista asioista. Vastuualuetta johtaa henkilöstöjohtaja. Vastuualueen tehtävänä on
tukea kaupungin johtoa ja varmistaa, että annettuja ohjeita noudatetaan. Vastuualueen
tehtävät on määritelty keskushallinnon toimintasäännössä.
Henkilöstövastuualueen tehtäviä ovat strateginen henkilöstösuunnittelu ja raportointi, henkilöstö- ja palkkahallinnon kehittäminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen, työhyvinvoinnin ja työsuojelun järjestäminen sekä yhteistoiminnan edistäminen.
Tarkastuslautakunnan tekemien haastattelujen perusteella voidaan todeta henkilöstön
vastuualueen tehtävien painottuvan eniten henkilöstö- ja palkkahallintoon sekä henkilöstöraportointiin. Erityisesti palkan määräytymisprosessi koetaan erittäin työllistävänä, koska työehtosopimuksia on useita ja sopimusten sisältö hyvin tulkinnanvaraista. Henkilöstön
osaamisen kehittämisen parissa työskentelee ainoastaan kaksi henkilöä, joista toisen
ajasta menee suuri osa keskitetyn koulutuksen järjestämiseen. Työhyvinvoinnin ja työsuojelun osilta työ painottuu enemmissä määrin työsuojelullisiin asioihin työhyvinvoinnin jäädessä vähemmille resursseille.
Henkilöstöasioiden organisointi sosiaali- ja terveystoimessa
Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöhallinta-asioihin liittyvät tehtävät ovat pääosin resurssien hallinnan vastuualueen alaisuudessa. Koko vastuualuetta johtaa resurssijohtaja,
henkilöstöasioista vastaa henkilöstöpäällikkö.
Resurssien hallinnan vastuualueen tehtävät henkilöstöhallinnon osilta ovat henkilöstövoimavarojen hallinta, henkilöstösuunnittelu ja raportointi, rekrytointi, palkka ja palvelussuhdeasiat, työhyvinvointi sekä yhteistoiminta-asiat.
Tutkimus- ja kehitysyksikön tehtävät henkilöstöhallinnon osilta
Henkilöstökoulutukseen ja henkilöstön osaamiseen liittyvät asiat ovat tutkimus- ja kehitysyksikön alaisuudessa eli henkilöstöasioita hoidetaan muuallakin kuin resurssien hallinnan vastuualueella. Sosiaali- ja terveystoimen edustajien haastattelujen mukaan ratkaisuun päädyttiin, koska resurssien hallinnan kokonaisuus oli paisumassa liian suureksi.
Järjestely koetaan osittain hankalaksi, koska koulutus ja osaaminen liittyvät olennaisesti
henkilöstöön. Kokonaisuuden jakautuminen kahden eri yksikön alle voi hankaloittaa työskentelyä. Varsinaisia ongelmia ei vielä ole syntynyt, mutta tutkimus- ja kehitysyksikön
kanssa kaivataan kiinteämpää yhteistyötä.
Kysymys:
Mikä olisi toimiva henkilöstöasioihin liittyvä työnjako keskushallinnon ja hallintokuntien välillä?

18

3.2 Henkilöstösuunnittelun kytkentä toiminnan ja talouden suunnitteluun
Henkilöstösuunnittelun tarve johtuu pääosin organisaation toiminnan ja sen toimintaan
vaikuttavien tekijöiden jatkuvista muutoksista. Henkilöstösuunnittelu on organisaation kokonaistoiminnan ja sen henkilöstön toisiinsa sopeuttamisen suunnittelua. Tavoitteena on
taata organisaatiolle ja sen yksiköille laadullisesti ja määrällisesti sellainen henkilöstö, jota
toiminta eri aikajänteillä edellyttää. Henkilöstön kannalta tavoitteena on varmistaa mahdollisuus työskentelyyn kunkin edellytyksiä ja tavoitteita vastaavissa tehtävissä sekä
mahdollistaa henkilökohtainen kehittyminen. (Hokkanen, Simo - Strömberg, Oiva: Ihmisten johtaminen (2003).)
Keskushallinnon henkilöstön vastuualue ohjeistaa hallintokuntia henkilöstösuunnitelmien
laadinnassa. RVS, henkilöstöstrategia sekä henkilöstöohjelma ovat hallintokuntien henkilöstösuunnitelmien pohjana ja runkona. Suunnitelmien varsinaiset konkretisoinnit tehdään
hallintokuntakohtaisesti. Haastatteluissa todettiin, että keskushallinnossa ei voi olla tietoa
toiminnasta tarvittavan yksityiskohtaisella tasolla, joten asioita ei voida konkretisoida ilman hallintokuntien näkemyksiä. Lopulliset päätökset henkilöstösuunnitelmista voidaan
tehdä talousarvion hyväksynnän jälkeen.
Sosiaali- ja terveystoimessa henkilöstösuunnitteluun liittyvä vakanssilistaus kulkee talousarvion laadinnan rinnalla. Varsinaista yhteistä henkilöstösuunnitelmaa sosiaali- ja terveystoimella ei ole, vaan ainoa yhteinen tekijä virastotasolla on vakanssilistaus. Tulosalueilla on omat suunnitelmansa, joiden avulla ne laativat talousarvionsa. Näitä suunnitelmia
ei ole keskitetysti käsitelty eikä niihin ole otettu viraston tasolla kantaa.
Henkilöstötoimistolla on suunnittelussa ainoastaan kokoava rooli, koska katsotaan, että
tulosalueet tietävät omat tarpeensa ja niihin liittyvät muutokset. Esimerkiksi vuoden 2010
talousarvioesitys henkilöstöasioiden osalta perustuu tulosalueiden esityksiin, jotka on
koottu yhteen. Tulosalueille on sisäisesti ohjeistettu, että henkilöstösuunnittelun on oltava
yhteneväinen talousarvioehdotuksen kanssa ja näin ollen rahat esitettyihin vakansseihin
on oltava varattu talousarvioehdotuksessa.

5

Haastattelujen perusteella keskushallinnon henkilöstön vastuualue ei ole aktiivisesti
mukana talousarvion valmistelussa. Henkilöstöä koskeva ohjeistus käsitellään konsernin
johtoryhmässä. Henkilöstön vastuualueen rooli talouden suunnittelussa liittyy lähinnä ohjeiden valmisteluun sekä tulevien henkilöstökustannusten arviointiin. Viime vuosina yhteydenpidon henkilöstön vastuualueen ja talouden vastuualueen välillä koetaan kuitenkin
lisääntyneen. Henkilöstövastuualueen sektorikohtaisella konsultoinnilla ja neuvonnalla
koettaisiin olevan enemmän tarvetta. Nyt keskitytään siihen, millä euromäärällä tultaisiin
toimeen ja vasta sen jälkeen mietitään mitä tehdään ja millä henkilöstöllä. Eli neuvotteluprosesseissa keskitytään lähinnä rahaan.
Haastatteluissa todettiin, että konsernijohdossa ollaan riippuvaisia siitä, mitä operatiivisella tasolla tehdään, koska virastoissa ovat tilivelvolliset virastopäälliköt. Työvoimapulan
uhatessa pidetään tärkeänä, että henkilöstön palkkaamiseen liittyvät asiat olisivat
lähellä toimintaa. Hallintojaoston rooli tässä yhteydessä koetaan hankalaksi, koska
esimerkiksi henkilöstön vakansseissa ja palkkauksissa vastuu ja tarve ovat kuitenkin hallintokunnissa. Lisäksi voidaan joutua tilanteisiin, jossa päätöksiä olisi pakko tehdä erittäin nopeasti.
Sosiaali- ja terveystoimen edustajien haastatteluissa nousi esiin näkemys, jonka mukaan
keskushallinnon henkilöstön vastuualueella käsitellään talousarviovuoden aikana vain sellaiset henkilöstöesitykset, jotka ovat hallintokunnan henkilöstösuunnitelmassa (talousarvion liitteenä oleva vakanssilistaus). Näin ollen tällaisen henkilöstösuunnitelman vaikutus
koetaan muuttuneen kyseenalaiseksi, koska se ohjaa listaamaan sinne kaiken mahdollisen (kaikki mahdolliset vakanssiesitykset) varmuuden vuoksi, jos vaikka niitä satuttaisiin
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tarvitsemaan. Keskushallinnon edustajien haastattelujen perusteella näin ei kuitenkaan
ole ohjeistettu hallintokuntia toimimaan. Esimerkiksi virkoja on perustettu hallintojaostossa
ohi henkilöstösuunnitelmien.
Sosiaali- ja terveystoimessa koetaan, että keskushallinnon raportit eivät tuota tietoa, jota
todella tarvittaisiin. Lisäksi tuotetut raportit koetaan vaikeiksi ja epäselviksi sekä kyseenalaistetaan, seurataanko niissä edes oikeita asioita. Väärien asioiden seuraaminen saattaa johtaa vääriin loppupäätelmiin.
Sosiaali- ja terveystoimessa on kaksi palkkajärjestelmän (Personec FK) käyttäjää, jotka
tekevät räätälöityjä raportteja. Raportit pystyttäisiin tuottamaan keskushallinnossa, mutta
siellä ei ole henkilöstöä siihen. Kuukausitasolla tarvittavat raportit vaativat tarkkaa käsityötä eivätkä tule nappia painamalla. Raportit ovat Personecin perusraportteja, mutta niiden
analysointi vaatii asiantuntemusta kuten esimerkiksi palkkamenojen nousu tai sijaistusprosentin nousu. Myös eläköitymisen ennustamista pidetään haasteellisena, koska yksilöllä on oikeus lyhyellä varoitusajalla päättää itse missä vaiheessa jää eläkkeelle.
Henkilöstön vähentämistavoitteet koetaan sosiaali- ja terveystoimessa epäselviksi.
Nykyisiin henkilöstön vähentämistavoitteisiin ei ole haastattelujen perusteella mahdollista
päästä ilman irtisanomisia tai lomautuksia. Talkoovapaat toivat vuonna 2009 2,2 miljoonan euron säästöt, mutta se vaati pitkiä sulkemisaikoja palveluille, lisäsi sairaanhoitopiirin
käyttöä ja tiukensi hoitotakuun toteutumista. Hallintokunnan ei koeta voivan tehdä esityksiä, joissa on kustannuksia lisääviä toimia, vaikka tarpeita olisikin. Vuonna 2008 ei juuri
viety esityksiä eteenpäin, koska odotettiin sosiaali- ja terveystoimen yhdistymistä. Vuonna
2009 tilannetta kiristi puolestaan taloustilanne. Paineita muutoksille kertyy myös lakimuutoksilla, jotka saattavat aiheuttaa lisäkustannuksia.
Kysymys:
Miksi sitoutua kaupunkitason henkilöstöstrategiaan tai henkilöstöohjelmaan, jos
seurannassa ollaan lähinnä kiinnostuneita henkilöstön määrästä ja siitä pysytäänkö talousarviossa vai ei?
Miksi henkilöstösuunnittelun osalta keskitytään lähinnä henkilötyövuosiin?
Miten varmistetaan henkilöstösuunnittelun riittävä kytkentä toiminnan ja talouden
suunnitteluun?
Olisiko järkevää delegoida vakansseihin liittyvä henkilöstöasioiden päätöksenteko
hallintojaostosta hallintokunnille, koska vastuu toiminnasta ja taloudesta on kuitenkin hallintokunnissa?
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4. Sopimusohjaus osana talousarvioprosessia
Peruspalvelulautakunnan toiminnan ja talouden ohjaaminen on perustunut 1.1.2009 alkaen sopimusohjausjärjestelmään. Sosiaali- ja terveystoimessa toteutetaan sopimusohjausta palveluiden tilaamisessa ja tuottamisessa. Sopimusohjauksessa sosiaali- ja terveystoimen johtavat viranhaltijat toimivat joko sisäisenä tilaajana tai tuottajana. Sopimusohjausjärjestelmä perustuu kolmiportaiseen sopimushierarkiaan.

4.1 Sopimusohjausjärjestelmä sosiaali- ja terveystoimessa

RVS/Turku-sopimus/ Ohjelmat
Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus

STRATEGINEN PALVELUSOPIMUS (SPS)

Peruspalvelulautakunta

STRATEGINEN PALVELUTUOTANTOSOPIMUS (SPTS)

SoTe-virasto
VALTUUSTO
TASON
TAVOITTEIDEN
VIEMINEN
KÄYTÄNTÖÖN

SEURANTA

tulos-

tulosalue

tulos-

OPERATIIVINEN PALVELUTUOTANTOSOPIMUS (OPTS)

Kuva 3: Strategian konkretisoituminen sopimusketjussa (peruspalvelujohtaja Markku Suokas
7.5.2009)

Strateginen palvelusopimus (SPS) on kaupunginhallituksen ja lautakunnan välillä tehtävä
sopimus, joka on osa kaupungin vuosijohtamisjärjestelmää. Strategisessa palvelusopimuksessa toimeenpannaan kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiat ja talousarvio.
Palvelusopimus sisältää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen strategista ohjausta esim.
kehittämistavoitteista ja painopisteistä. Kaupunginhallitus päättää peruspalvelulautakunnan esityksestä strategisen palvelusopimuskokonaisuuden siten, että siinä näkyvät strategiset painopisteet, strategiset kehittämistavoitteet ja resurssit.
Strateginen palvelutuotantosopimus (SPTS) on lautakunnan ja ydinprosessien välinen
sopimus. Ydinprosesseja on neljä (lasten- ja nuorten kasvun tukeminen, nuorten aikuisuuden vahvistaminen, itsenäisesti selviytyvien toimintakyvyn varmistaminen ja ikäihmisten elämänlaadun turvaaminen). Ydinprosessit ovat sisäisiä tilaajia. Strategisessa palvelutuotantosopimuksessa lautakunta ja ydinprosessit sopivat strategisessa palvelusopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden toteuttamisesta. Strategisessa palvelutuotantosopimuksessa määritellään tarkennetusti ydinprosesseille jaettavat resurssit, tavoitteet ja mit-
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tarit. Mikäli sopimusvuoden aikana on tarvetta muuttaa resurssijakoa ydinprosessien välillä, toteutetaan se samalla tavalla kuin itse sopimusta tehtäessä. Sopimuksen sisällön
valmistelevat virastopäällikkö, palvelujohtajat ja palvelutuotantojohtaja verkostomaisessa
yhteistyössä tulosaluejohtajien kanssa, ja sopimuksen esittelee virastopäällikkö.
Operatiivinen palvelutuotantosopimus (OPTS) on ydinprosessien ja tulosalueiden eli palvelutuotannon välinen sopimus, jossa sovitaan kunkin ydinprosessin väestöryhmän tarvitsemista palveluista. Tulosalueet eli palvelutuotanto on sisäinen tuottaja. Operatiivisessa
palvelutuotantosopimuksessa konkretisoituu tilaus tuotteiksi ja niiden vaatimiksi resursseiksi palvelutuotannon eri tulosalueilta. Operatiivisessa palvelutuotantosopimuksessa
sovitaan palvelujen järjestämisen edellyttämistä kilpailutuksista ja niiden toteutuksesta
sekä valvonnasta. Palvelujohtajat, palvelutuotantojohtaja ja tulosaluejohtajat valmistelevat
sopimukset. Lautakunta hyväksyy sopimukset kokonaisuutena ydinprosesseittain virastopäällikön esittelystä.

4.2 Sopimusohjaus johtamisjärjestelmänä
Peruspalvelulautakunnassa 17.2.2010 sosiaali- ja terveystoimen johtamisjärjestelmää esiteltiin seuraavasti: Sopimusohjausjärjestelmä edellyttää valmiutta asettaa prioriteetteja ja
sanoa mihin panostetaan. Haluttu ohjausvaikutus syntyy vain, mikäli määritellään haluttu
tavoitetila. Palvelun tuottajien tulee tuottaa vaikuttavasti ja laadukkaasti sitä mitä tilataan.
Tuottajille olisi annettava toimintavapautta sovitun palvelun toimittamisessa, jotta syntyy
uusia tuotantotapoja. Koska tuottajalle on määritelty tavoitteet, jotka on saavutettava, tulisi keinot tuloksen tuottamiseen olla tuottajan itse valittavissa. Näin syntyy innovaatioita
taloudellisuuden ja tuottavuuden etsinnässä.
Sopimusohjaus on johtamisjärjestelmä, jonka etuna pidetään mahdollisuutta sovittaa tuotanto vastaamaan paremmin asukkaiden palvelutarpeeseen ja kohdistaa resurssit kysynnän mukaisesti. Oletuksena on, että palvelusopimusten laatimisen kautta toiminta tulee
läpinäkyvämmäksi ja tätä kautta myös mahdollisuudet vaikuttaa toimintaan, palveluiden
kohdentumiseen ja laatuun paranevat. Läpinäkyvyys, varsinkin taloudellinen läpinäkyvyys, parantaa päätöksentekoa ja rahoituksen saamista palvelujen turvaamiseksi. Läpinäkyvyyden parantumisesta hyötyy koko päätöksentekoketju valtuustotasolta toteuttaviin yksiköihin saakka.

4.3 Sopimusohjauksen kehittämisalueet
Talousarviovalmistelussa sopimusohjausjärjestelmästä koetaan syntyvän selviä etuja
kaupunkitasoisten strategioiden, painopistealueiden ja niitä toteuttavien ohjelmien välittyessä tulosalueiden toimintaan ja määrärahoihin sekä mahdollisen tulosaluekohtaisen
osaoptimoinnin ehkäisemisessä. Haastattelujen perusteella suurimmat haasteet ovat toiminnan ja talouden yhdistävän suunnittelu-, seuranta- ja vertailutiedon puute sekä osin
puutteellinen tuotteistus.
Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2010 talousarvio on tehty ensin tulosaluetasolla menoja tulolajikohtaisesti. Tämän jälkeen talousarvio on jaettu ydinprosessien kesken lähinnä
palvelu- ja tulosaluejohtajien arvioon perustuen. Nykyiset budjetointi- ja seurantajärjestelmät eivät tue prosessinäkökulmaa, joten prosessien kustannukset joudutaan kohdentamaan rinnakkaislaskennalla pääprosesseille jälkikäteen. Tämä on ongelmallista muun
muassa siksi, että vuoden 2010 talousarvion tavoitteiden toteutumista kuvaavissa mittareissa ja arvoissa on asetettu ikäihmisten ydinprosessin maksimiosuudeksi kokonaismenoista tarkka prosenttiarvo (39 %), jonka toteutumisen seuranta luotettavasti ei liene toistaiseksi mahdollista.
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Haastattelujen mukaan nykyisin käytössä olevista tietojärjestelmistä ei saada riittävällä
tarkkuudella ajantasaista ikäkausijaottelun mukaista seuranta- ja vertailutietoa toiminnasta. Toimintatietoa on sosiaali- ja terveystoimessa useissa eri perusjärjestelmissä (esim.
Pegasos, Effica, soten kehittämä raportointiratkaisu) tai se on ulkopuolisten toimijoiden
hallussa (esim. Sairaanhoitopiiri, ostopalvelut). Toimintatiedon hankinta on työlästä ja sen
saaminen voi olla useiden eri henkilöiden takana. Tietojen yhdistäminen ja hyödyntäminen on haasteellista eikä sitä ole saatavilla riittävän kootusti ja yksinkertaisessa muodossa päätöksenteon ja talousarviovalmistelun tueksi.
Sopimusohjaus vaatii toimiakseen, että tuotteet tai palvelukokonaisuudet eli ydinprosessien sisältö on määritelty riittävällä tarkkuudella. Palvelutuotteiden tulisi myös
olla siten määriteltyjä, että tietojärjestelmistä saadaan riittävästi seuranta- ja vertailutietoa.
Tuotteistamisessa tulisi kuitenkin välttää liian yksityiskohtiin menemistä ja pysyä riittävän
ylätasolla (Perla 13.1.2010 § 15). Tuotteiden tulisi olla myös standardisoituja, jotta voidaan verrata omaa ja vierasta tuotantoa. Tuotteistamista on tehty sosiaali- ja terveystoimen tulosalueilla lähinnä ulkopuolisille myytävien palvelujen (esim. työterveys) osalta.
Tuotteistusta tehdään myös erilaisia kuntien välisiä tilastovertailuja varten (esim. Kuusikko). Tulosaluejohtajien haastattelujen perusteella on hieman epäselvää, voidaanko
jo olemassa olevaa tuotteistusta käyttää sopimusohjausprosessissa vai määritelläänkö tuotteet kutakin käyttötarkoitusta varten erikseen?
Sosiaali- ja terveystoimen johdon mukaan toiminta- ja kustannustiedon saantiongelmaan
on tulossa ratkaisu Alfa-hankkeen myötä, jossa toteutetaan Turun kaupungille uusi ohjausjärjestelmä. Tähän SAP -pohjaiseen järjestelmään on tulossa tuote- ja kustannuslaskentanäkökulman mahdollistavat piirteet. Käyttöönotto edellyttää tuotteistuksen ja palvelutuoteryhmien tekemistä sekä riittävät rajapinnat sosiaali- ja terveystoimen nykyisiin tietojärjestelmiin.
Kysymys:
Sopimusohjauksen yhtenä tavoitteena on toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen.
Miten talousarvion rakenne tukee sopimusohjausmallin toteutusta ja miten eri tasojen (SPS, SPTS, OPTS) sopimukset edistävät läpinäkyvyyttä ja välittävät tietoa siitä
mihin sopimuksissa on sitouduttu?
Alfa-hankkeen taloussuunnittelu ja -seuranta osion määrittelyvaihe päättyi helmimaaliskuussa 2010. Onko sosiaali- ja terveystoimen tuotteiden, palvelukokonaisuuksien ja prosessien sisällöt määritelty riittävällä tarkkuudella, jotta ne voidaan
rakentaa uuteen toiminnanohjausjärjestelmään?
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5. Talousarvion toteutumien seuranta ja raportointi
Tässä luvussa käsitellään lyhyesti talousarvion toteutumisen seurantaa kaupunginvaltuustossa, kaupunginhallituksessa ja peruspalvelulautakunnassa. Tavoitteena on luoda
yleiskuva raportoinnin tiheydestä ja sisällöstä.

Kuva 4: Talousarvion toteutumisseuranta

Talousarvion toteutumista seurataan kaupunginvaltuustossa, kaupunginhallituksessa sekä lauta-/johtokunnissa. Vuonna 2009 valtuusto sai kaupunginhallitukselta tiedoksi vuoden ensimmäisen toiminnan ja talouden seurantaraportin (ajalta 1.1. - 31.3.2009)
11.5.2009. Osana ensimmäistä raporttia oli laadittu myös talouden toteutumisennuste.
Ennusteet koko vuoden toteutumisesta oli laadittu hallintokunnilta ja keskushallinnolta
huhtikuussa saatuihin maaliskuun lopun tilitilanteen tietoihin perustuen. Ennusteessa oli
koko kaupungin osalta 16,3 miljoonan euron alijäämä ja epätasapaino tulojen ja menojen
välillä.
Valtuusto sai toisen toiminnan ja talouden seurantaraportin ja ennusteen koko vuodelle
(ajalta 1.1. - 31.7.2009) tiedoksi 28.9.2009. Tällöin tilikauden alijäämäksi suhteessa alkuperäiseen talousarvioon ennustettiin 26,8 miljoonaa euroa, mikä merkitsi 11,9 miljoonan euron lisääntynyttä alijäämää maaliskuun lopulla muutettuun talousarvioon verrattuna. Ennusteessa palvelujen ja hallinnon osalta ainoastaan peruspalvelulautakunta ja
ammattiopetuslautakunta ennustivat nettomenojen ylitystä talousarviomuutoksen jälkeen.
Peruspalvelulautakunnan suurimmat ylitysuhat liittyivät henkilöstömenoihin, asiakaspalveluiden ostoihin sekä avustuksiin.
Valtuusto käsitteli 30.11.2009 talouden vastuualueen laatiman selvityksen talousohjelman seurannasta. Se sisälsi tarkempia selvityksiä joidenkin talousohjelmiin sisältyvien
hankkeiden tämän hetken valmistelutilanteesta.
Valtuusto saa kaupunginhallitukselta talousarvion seurantaraportit lähinnä tiedoksi. Kaupunginhallitus käsittelee toiminnan ja talouden seurantaraporttien ja ennusteiden lisäksi
talouden vastuualueen valmistelemia talouden viikkoraportteja. Talousohjelman seurantaa toteutetaan erikseen. Kaupunginhallitus käsitteli talousohjelman seurantaa marraskuun kokouksissaan 2.11. ja 9.11.2009. Seurantaraportti meni myös valtuustolle tiedoksi.
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Peruspalvelulautakunnan talousarvioseuranta
Kuvassa 5 on esitetty peruspalvelulautakunnan nettomenoennusteen kehitys vuoden
2009 aikana. Joulukuun kohdalla ovat toteutuneet nettomenot. Talousarvion toteutumaennustetta on seurattu peruspalvelulautakunnassa 7 kertaa vuoden aikana. Kuva osoittaa sen, mikä tieto päättäjillä on ollut käytettävissä päätöksenteon tueksi sosiaalija terveystoimen nettomenoista kunakin ajankohtana vuoden 2009 aikana. Maaliskuun toteutumaennusteessa vähennettiin laskennallisesti 15,2 miljoonaa euroa säästöja talousohjelman (1) mukaisia tavoitteita. Huhti- ja toukokuun ennusteessa oli vähennetty henkilöstön lomautuksen vaikutus (2). Näiden laskennallisten vähennysten osoittautuessa epärealistisiksi ja lomautuksista luopumisen (3) takia nettomenoennuste kasvaa
vuoden loppua kohden. Lomautusten peruutuksen ja laskennallisten säästötoimenpiteiden vaikutusten eliminoinnin jälkeen voidaan todeta, että sosiaali- ja terveystoimen talousarvioseuranta on tarkkaa. Suhteellinen poikkeama tilinpäätökseen on pieni. Vertailutietoa edelliseen vuoteen ei ollut olemassa sosiaali- ja terveystoimen organisaatioiden yhdistyttyä.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että toteutumaennusteen raportoinnin yhteydessä mainitaan varsin yksityiskohtaisesti talousarvion ylitysuhat.
Varsinaisia toimenpide-ehdotuksia talousarvioon pääsemiseksi ei kuitenkaan esitetä. Myöskään peruspalvelulautakunnan 6.5.2009 päättämien lisätalousarvion johdosta
suoritettujen talousarviovähennyksien (Taulukko 1.) toteutumisesta ei raportoitu vertailukelpoisessa muodossa. Peruspalvelulautakunnan talousarvion toteutumista tullaan käsittelemään vuoden 2009 arvioinnissa.
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Kuva 5: Peruspalvelulautakunnan nettomenoennusteen kehitys 2009

Kysymys:
Onko talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen seuranta ja raportointi luotettavaa
ja onko sen perusteella mahdollisuus ryhtyä tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin?

Raportin keskeisimmät kysymykset
1. Turun kaupungin ja peruspalvelulautakunnan talousarvion valmistelu
•

Toiminnan ja talouden suunnittelua ohjataan useiden eri ohjausasiakirjojen (tavoitteiden), päätösten ja ohjeiden
välityksellä. Onko ohjausjärjestelmä kokonaisuutena tarpeeksi selkeä ja ohjaako se koko kaupungin toimintaa
halutulla tavalla niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikajänteellä?

•

Voivatko keskushallinnon asettamat hallintokuntakohtaiset ohjeluvut perustua riittävään tietoon kaupungin ja
hallintokuntien toimintaympäristön muutoksesta ja vaikutuksesta palvelutuotantoon ilman talousarvion kehysneuvotteluita hallintokuntien kanssa?

•

Millä tavoin kaupungissa varmistetaan, että niukat resurssit kohdennetaan toiminnan määritellyille ja priorisoiduille painopistealueille ja että tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiselle varataan riittävä aika?

•

Haastattelujen perusteella koetaan, että käytännössä apulaiskaupunginjohtajan vaikutuskeinot ovat mm. joko
oma persoona tai otto-oikeuden käyttö. Säännöissä ja muissa asiakirjoissa on kuitenkin määritelty apulaiskaupunginjohtajan tehtävät ja velvollisuudet. Miksi apulaiskaupunginjohtajan tehtävien hoidon säännösten ja
määräysten mukaisella tavalla koetaan olevan hankalaa?

•

Ehditäänkö sosiaali- ja terveystoimen tarkentavat sopimusneuvottelut ja määrärahajaottelut viemään jatkossa
läpi ennen talousarviovuoden alkua?

2. Talousohjelma ja lisätalousarvio
•

Miksi sitoutuminen talousohjelmaan on vaikeaa?

•

Millä tavoin on käytännössä mahdollista sisällyttää strategian toimeenpano-ohjelmien kuten talousohjelman
toimenpiteet hallitusti koko kaupungin talousarvioon sekä hallintokuntakohtaisesti esimerkiksi sopimusohjauksen periaatteiden mukaisesti laadittaviin sopimuksiin?

•

Miten sosiaali- ja terveystoimessa varaudutaan toimintaympäristön tai taloustilanteen (äkillisiin) muutoksiin?

3. Henkilöstösuunnittelu osana talousarvion laadintaa
•

Mikä olisi toimiva henkilöstöasioihin liittyvä työnjako keskushallinnon ja hallintokuntien välillä?

•

Miksi sitoutua kaupunkitason henkilöstöstrategiaan tai henkilöstöohjelmaan, jos seurannassa ollaan lähinnä
kiinnostuneita henkilöstön määrästä ja siitä pysytäänkö talousarviossa vai ei?

•

Miksi henkilöstösuunnittelun osalta keskitytään lähinnä henkilötyövuosiin?

•

Miten varmistetaan henkilöstösuunnittelun riittävä kytkentä toiminnan ja talouden suunnitteluun?

•

Olisiko järkevää delegoida vakansseihin liittyvä henkilöstöasioiden päätöksenteko hallintojaostosta hallintokunnille, koska vastuu toiminnasta ja taloudesta on kuitenkin hallintokunnissa?

4. Sopimusohjaus osana talousarvioprosessia
•

Sopimusohjauksen yhtenä tavoitteena on toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen. Miten talousarvion rakenne
tukee sopimusohjausmallin toteutusta ja miten eri tasojen (SPS, SPTS, OPTS) sopimukset edistävät läpinäkyvyyttä ja välittävät tietoa siitä mihin sopimuksissa on sitouduttu?

•

Alfa-hankkeen taloussuunnittelu ja -seuranta osion määrittelyvaihe päättyi helmi-maaliskuussa 2010. Onko
sosiaali- ja terveystoimen tuotteiden, palvelukokonaisuuksien ja prosessien sisällöt määritelty riittävällä tarkkuudella, jotta ne voidaan rakentaa uuteen toiminnanohjausjärjestelmään?

5. Talousarvion toteutumien seuranta ja raportointi
•

Onko talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen seuranta ja raportointi luotettavaa ja onko sen perusteella mahdollisuus ryhtyä tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin?

Turun kaupungin
tarkastuslautakunnan raportteja

www.turku.fi/tarkastuslautakunnanjulkaisut

