
 
 
 
 
 

 
 

Talousarvion noudattamista koskevat määräykset 
 
1. Talousarvion sitovuus 
 
Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvioon otetaan tehtävien ja tavoittei-
den edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoi-
tustarve katetaan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on nouda-
tettava talousarviota. Hallintosäännön 68 §:n mukaan kaupunginval-
tuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset siitä, mi-
ten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupungin viranomaisia. Kau-
punginhallitus antaa määräykset siitä, miten toimintasuunnitelmiin kirja-
tut tavoitteet ja toimenpiteet sitovat kaupungin viranomaisia.  
 
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet 
 
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia tavoitteita ovat kaikki toiminta-
suunnitelmakirjassa olevat lausekkeet ja toimielimen tavoitteet sekä 
määrärahat ja tuloarviot, ellei alla toisin ole määrätty.  
 
Toimielinten kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ovat mu-
kana kaupunginhallituksen ja toimielimen välisissä toimintasuunnitel-
missa. Ne toimintasuunnitelman tavoitteet ja kohdat, jotka eivät ole kau-
punginvaltuustoon nähden sitovia, ovat kaupunginhallitukseen nähden 
sitovia tavoitteita tai tiedoksi annettavia tietoja. 
 
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia tavoitteita eivät ole kaupunginval-
tuuston vahvistaman talousarvion yleisperustelut, toimielimen kokonais-
kuva toimialan kehittämisen suunnasta ja palvelun tarvetta tai toimintaa 
kuvaavat tunnusluvut. 
 
Kaupunginvaltuuston, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet esitetään palvelukokonaisuus-
kohtaista toimintasuunnitelmaa suppeammassa muodossa osana kau-
pungin toimintasuunnitelmaa. Näiden toimielinten kuvaus toiminnasta ja 
sen kehittämisestä sekä toimintaympäristön muutostekijät eivät ole sito-
via tavoitteita. 
 
Kaupunginvaltuusto on päättänyt määrätä toimielimille käyttötalousosan 
määrärahat ja tuloarviot bruttositoviksi. Investoinneista kaupunginval-
tuustoon nähden sitovia ovat talousarviokirjaan merkityt investointime-
not, rahoitusosuudet ja pysyvien vastaavien luovutustulot sekä kaupun-
ginvaltuuston erikseen päättämät hankekohtaiset kustannusarviot. 
 
Toimielimen käyttötalousosan määrärahat ja investointiosan määrära-
hat ovat erikseen sitovia. Määrärahan säästöä käyttötalousosassa ei voi 
käyttää investointiosan määrärahan ylityksen katteena tai päinvastoin. 
 
Kaupungin tilahankkeiden tarveselvityksissä ja hankesuunnitelmissa 
noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännössä on mää-
rätty myös päätösvallasta investoinneissa ja muissa pitkävaikutteisissa 
menoissa. 
 
Kaupungin tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat rahoitustulot ja – menot. 
Rahoituslaskelmaosan sitova erä on lainakannan muutos.  
 
Tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustoon nähden sitovia tavoitteita ovat 
lausekkeet sekä ”Konserniyhtiön kaupunginvaltuustoon nähden sitovat 
tavoitteet” -kohtaan merkityt tavoitteet. 
 

 
 

2. Muutokset talousarvioon ilman kaupunginvaltuus-
ton päätöstä 

 
Kaupunginvaltuuston hyväksymää määrärahaa saadaan kaupunginhal-
lituksen päätöksellä ilman kaupunginvaltuuston erillistä päätöstä ylittää 
tulojen ylittymistä tai uusia tuloja vastaavalla määrällä, mikäli määrära-
haa ja tuloarviota ei ole voitu huomioida talousarvion laadinnassa ja mi-
käli samanaikaisesti toteutuvat seuraavat edellytykset: 

 
• ylittyvillä tuloilla ja menoilla on suora, perusteltu syy-yhteys, 
• tulot ovat valtionosuuksia tai -avustuksia 
• menon lisäys tulee täysin katetuksi ulkoisten tulojen lisäyk-

sellä ja tulon kertyminen on varmaa. 
 

Kaupunginvaltuuston hyväksymää määrärahaa saadaan ao. lautakun-
nan päätöksellä ilman kaupunginvaltuuston erillistä päätöstä ylittää tu-
lojen ylittymistä tai uusia tuloja vastaavalla määrällä, mikäli määrärahaa 
ja tuloarviota ei ole voitu huomioida talousarvion laadinnassa ja mikäli 
samanaikaisesti toteutuvat seuraavat edellytykset: 

 
• ylittyvillä tuloilla ja menoilla on suora, perusteltu syy-yhteys, 
• tulot ovat EU-rahoitusta, sponsorituloja, ulkopuoliseen tilauk-

seen perustuvia tuloja, kaupungin vastuulla olevan projektin 
tuloja 

• menon lisäys tulee täysin katetuksi ulkoisten tulojen lisäyk-
sellä ja tulon kertyminen on varmaa. 
 

Jos menon lisäys ei tule täysin katetuksi em. tuloilla vaaditaan aina kau-
punginhallituksen käynnistämislupa. Anomukseen on sisällytettävä 
suunnitelma rahoituksesta ja työvoiman käytöstä. 
 
Lisäksi ao. toimielimen edellytetään pitävän luetteloa edellä olevan mu-
kaisesti tehdyistä päätöksistä. 
 
Toimivaltainen viranomainen voi päättää määrärahojen siirrosta toimie-
limeltä toiselle. Tällöin siirretty määräraha lisätään kaupunginvaltuuston 
vahvistamaan määrärahaan. 
 
Kaupunginhallitus voi hallintosäännön perusteella päättää lautakuntien 
määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun kaupungin organisaatiota 
muutetaan talousarviovuoden aikana. 
 
Kaupunginhallitus voi siirtää tässä kohdassa mainittua toimivaltaansa 
lautakunnille. 

 
3. Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi 

 
Toimielinten tulee jatkuvasti arvioida oman talouden ja toiminnan toteu-
tumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta välittömästi tai 
osavuosikatsausten yhteydessä toimenpiteet talousarviossa pysy-
miseksi. 
 
  



 
 
 
 
 

 
 

4. Toiminnan ja talouden seuranta 
 
4.1. Osavuosikatsaukset ja tilinpäätös 
 
Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle 
annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä 
kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden 
toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös  
 
Osavuosikatsauksissa raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi 
vahvistamien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutumisesta tili-
kaudella.   

 
Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. – 31.3.  

 
• Osavuosikatsaus, joka annetaan viimeistään kesäkuussa si-

sältää talouden katsauksen sekä talous- ja henkilöstötavoit-
teiden toteutumisennusteen 
 

Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. - 30.6.  
 

• Osavuosikatsaus, joka annetaan viimeistään syyskuussa si-
sältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen toi-
mintasuunnitelmaan kirjattujen toiminnallisten, taloudellisten 
ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta. 
 

Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointiajalta 1.1. - 30.9. 
 

• Osavuosikatsaus, joka annetaan viimeistään marraskuussa 
sisältää talouden katsauksen sekä talous- ja henkilöstötavoit-
teiden toteutumisennusteen 
 

Tilinpäätös laaditaan tilikaudelta, joka on kalenterivuosi. 
 

• Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslas-
kelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteu-
tumisvertailu ja toimintakertomus 
 

Kaupunginhallitus laatii tilinpäätöksen tilikautta seuraavan maaliskuun 
loppuun mennessä.  
 
4.2. Pormestariohjelman seuranta 
 
Pormestariohjelman tavoitteiden toimeenpanosta raportoidaan osana 
vuoden toista osavuosikatsausta ja tilinpäätöstä.   

 
4.3 Kuukausiraportointi toiminnan ja talouden kehittymi-
sestä  
 
Palvelukokonaisuuksista vastaavat johtajat raportoivat toiminnan ja ta-
louden kehittymisestä kuukausiraportein omalle lautakunnalleen. 
 
Palvelukokonaisuudesta vastaavan johtajan tulee erikseen annettavan 
aikataulun ja ohjeen mukaisesti raportoida toiminnasta ja taloudesta 
kansliapäällikölle sekä huolehtia siitä, että kansliapäälliköllä on valvon-
taa varten riittävät tiedot toiminnasta.  
 
 
 
 
 
 

5. Projektit ja hankkeet 
 
Projektit noudattavat projektin talousarviossa ja kirjanpidossa kaupun-
gin toimivaltaisten viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.  
 
Palvelukokonaisuudesta vastaavan johtajan päätöksellä ulkopuolisella 
rahoituksella rahoitettavien hankkeiden tai uuden toiminnan aloittami-
nen ja käynnistäminen edellyttää suunnitelmaa, joka käsitellään kau-
pungin kehittämismallin sekä salkunhallinnan periaatteiden mukaisesti 
(kaupunginhallitus 29.9.2014 § 368). Suunnitelmasta on selvittävä: 

 
• Ulkopuolisen rahoituksen määrä 
• Hankkeen kaikki resurssit sekä niiden vaatimat määrärahat 

sekä näiden erotus eli kaupungin vastuulle jäävä omarahoi-
tusosuus ja miten se on tarkoitus kattaa talousarviossa 

• Välillinen ja välitön HTV –tarve ja vaikutukset henkilöstösuun-
nitelmaan.  

 
Projektit ja hankkeet, jotka aiheuttavat toimintakatteeseen muutoksen, 
raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Samalla esitetään talous-
arviomuutokset toimielimen talousarvioon. 


