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Someron kaupunginvaltuustolle

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012
1. Tarkastuslautakunta
1.1.

Tarkastuslautakunnan tehtävät

Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät
hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa toteutuneet. Jos kunnan taseessa on
kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava myös talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella. Someron kaupungin taseessa ei ole kattamatonta alijäämää,
joten tämä kuntalain säännös ei edellytä tarkastuslautakunnan toimenpiteitä.

1.2.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja tilintarkastaja

Valtuusto on valinnut toimikaudeksi 2009 – 2012 tarkastuslautakunnan, joka on arviointivuoden ajan toiminut seuraavassa kokoonpanossa:
Tuomisto Heikki, puheenjohtaja
Kujansuu Antti, varapuheenjohtaja
Alhoranta Kalle, jäsen
Kankaanpää Sirkku, jäsen (27.2.2012 asti)
Kotikoski Katariina, jäsen (27.2.2012 alkaen)
Malinen Erja, jäsen
Kuntalain 71 §:n mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Päätökset
lautakunnassa on tehty puheenjohtajan esittelystä.
Valtuusto on valinnut Someron kaupungin tilintarkastusyhtiöksi Oy Audiator Ab:n. Yhtiön
nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT -tilintarkastaja Hannu Laurila.
Tarkastukseen on käytetty vuodessa 15 tarkastuspäivää. Tilintarkastaja on osallistunut
lautakunnan kokouksiin ja raportoinut lautakunnalle työohjelman toteutumisesta ja keskeisimmistä tarkastushavainnoista.

1.3.

Arviointikertomuksen sisältö ja toteutustapa

Kunnanhallituksen on kuntalain 69 §:n perusteella esitettävä toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on laadittu toimintakertomuksessa esitettyihin tietoihin perustuen.
Arviointiin liittyen tarkastuslautakunta on pitänyt seitsemän (7) tilivuoteen kohdistunutta
kokousta. Lautakunnan työ on painottunut maaseutulautakunnan ja ympäristölautakunnan
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alaisten tehtäväalueiden sekä investointien tarkasteluun. Lisäksi on saatu kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaukset kokousten alussa.
Toimialojen / lautakuntien päätöksentekoa tarkastuslautakunta on seurannut näiden pöytäkirjoista sopimansa tehtäväjaon mukaisesti.

2. TALOUDELLISTEN TAVOITTEDIEN TOTEUTUMINEN
2.1.

Talousarvion toteutuminen (sisäiset ja ulkoiset erät)

Vuoden 2012 alkuperäisen talousarvion menot olivat 60,1 milj. euroa. Vuoden aikana hyväksyttiin 2,01 milj. euron lisämäärärahat. Lisäysten jälkeen määrärahoja oli yhteensä
62,12 milj. euroa. Tuloslaskelman toteutuneet toimintakulut olivat 60,6 milj. euroa, mikä
alittaa talousarvion 1,52 milj. euroa. Toimintatuottoja oli budjetoitu 13,84 milj. euroa. Lisämäärärahoja hyväksyttiin 355 500 euroa. Lisäysten jälkeen tuloja oli 14,2 milj. euroa. Toteutuma oli 15,13 milj. euroa. Tulojen ylitystä syntyi 0,93 milj. euroa.
Investointeihin oli talousarviossa varattu 13,24 milj. euroa. Lisämäärärahoja ei vuoden aikana anottu. Toteutuneet menot olivat 8,41 milj. euroa eli 4,83 milj. euroa arvioitua vähemmän. Rahoitusosuuksia investointimenoihin kirjattiin 0,52 milj. euroa sekä pysyvien
vastaavien hyödykkeiden luovutustuloja 0,07 milj. euroa.

Tulorahoituksen riittävyys
Toimintakate (toimintatuottojen ja –kulujen erotus) muodostui 2,44 milj. euroa paremmaksi
kuin talousarviossa. Tämä johtuu siitä, että toimintakulut alitettiin ja toimintatuottoja kertyi
arvioitua enemmän. Alkuperäisessä talousarviossa toimintakatteeksi arvioitiin 46,26 milj.
euroa, mutta lopullinen toteutuma oli 45,48 milj. euroa.
Milj. €
Toimintakate

TA 2012

Ta+muut.

TP 2012

Poikkeama

-46,26

-47,92

-45,48

2,44

Verotuloja kertyi yhteensä 23,31 milj. euroa eli noin 0,2 milj. euroa arvioitua vähemmän.
Tuloverojen tuotoksi oli arvioitu 21,4 milj. euroa, josta toteutui 21,2 milj. euroa. Edellisenä
vuonna tuloveroa kertyi 20,3 milj. euroa. Yhteisöveroa kertyi 0,87 milj. euroa ja kiinteistöveroa 1,2 milj. euroa.
Käyttötalouden tehtäväkohtaisia valtionosuuksia kertyi 24,4 milj. euroa. Vuoden aikana
valtionosuuksiin hyväksyttiin 1,3 milj. euron lisämäärärahat. Kasvua edelliseen vuoteen oli
n. 1,4 milj. euroa eli 6 %.

Milj. €
Vuosikate

TA 2012

Ta+muut.

TP 2012

Poikkeama

0,18

-0,15

2,25

2,4
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Vuosikate oli alkuperäisessä talousarviossa n. 180 500 euroa. Lisämäärärahojen jälkeen
vuosikate oli n. -150 000 euroa. Tilinpäätöksessä vuosikate oli kuitenkin 2,25 milj. euroa.
Vuosikatearvio ylitettiin selvästi.
Suunnitelman mukaisten poistojen (-1,95 milj. euroa) jälkeen tilikauden tulos muodostui n.
0,4 milj. euroa ylijäämäiseksi.

Tilikauden tulos

-1,54

-1,87

0,39

2,27

Tilikauden ylijäämäksi muodostui 392 453 euroa.

2.2.

Toiminnan rahoitus

Tulorahoituksen (vuosikate) ja investointien nettomenojen sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulojen jälkeen rahoituslaskelma osoittaa -5,53 milj. euron rahoitusalijäämää. Alkuperäisessä talousarviossa vastaava luku oli -12,36 milj. euroa ja muutetussa
talousarviossa -12,69 milj. euroa. Rahoitusalijäämään vaikuttavat investointimenojen määrä sekä vuosikatteen suuruus.
Talousarvioon oli merkitty 11 milj. euroa uutta lainaa, josta nostettiin 5 milj. euroa. Lainoja
lyhennettiin vuoden aikana 0,48 milj. euroa. Vuoden lopussa lainaa oli 782 euroa/asukas.
Kaikkiaan Someron kaupungilla oli lainaa vuoden lopussa 7,2 milj. euroa.
Rahavarat vähenivät vuoden aikana 1,4 milj. euroa.

3. TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
3.1.

Kaupunginhallitus

Henkilöstöhallinnon tehtäväalueelle talousarviossa asetetuista tavoitteista jäivät toteutumatta henkilöstösuunnitelman laatimista ja kaupungin julkikuvan parantamista hyvänä
työnantajana koskeva tavoite. Näistä jälkimmäinen ei toteutunut, koska tavoitemittariksi
asetettua henkilöstökyselyä ei tehty.

3.2.

Elinkeinolautakunta

Elinkeinojen kehittämistä koskevaksi tavoitteeksi oli asetettu laatia 30.6.2012 mennessä
suunnitelma toimenpiteistä, joilla voidaan myötävaikuttaa tiettyjen toimialojen perustamista/sijoittumista Somerolle. Tavoite ei ole täysin toteutunut, sillä mahdollisten toimialojen
valinta on jäänyt vielä miettimisen asteelle.
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Perusturvalautakunta

Perusturvan hallinnossa asetetut talousseurantaa ja tiedonkulun lisäämistä koskevat tavoitteet eivät ole toteutuneet. Perusturvajohtajalle on dokumentoidusti annettu talousraportteja tavoitetta harvemmin. Tiedonkulun kannalta tärkeitä perusturvan kuukausikatsauksia on julkaistu harvemmin kuin oli tavoitteena. Erityisesti kuukausikatsausten julkaisemiseen ovat vaikuttaneet perusturvajohtajan vaihdokset.
Kotihoidon palvelujen arviointia koskevaa raporttia ei laadittu, kuten tavoitteeksi oli asetettu.
Terveyskeskusosastolla oli tavoitteena lyhytaikaishoidon keskimääräisten hoitoaikojen lyhentäminen kotihoidon kanssa tehtävää yhteistyötä kehittämällä. Tavoite ei toteutunut,
sillä keskimääräisen hoitojakson pituus oli edelleen 16 vrk. Kuntouttavaa työotetta on sen
sijaan onnistuttu kehittämään työmenetelmiä parantamalla.
Päivähoidon organisaatiomuutoksen valmistelua koskeva tavoite, jonka mukaan päivähoidon oli tarkoitus siirtyä sivistystoimeen vuoden 2013 alusta, ei toteutunut.

3.4.

Sivistyslautakunta

Liikuntatoimen tavoitteista eivät toteutuneet latu- ja ulkoilureitistön kehittäminen.
Tavoite vahvistaa yhteistyötä yläkoulun ja lukion kanssa uusien ohjaamien saamiseksi ei
toteutunut.
Kulttuuritoimen yhtenä tavoitteena oli Kiiruun puiston valmistuminen hankesuunnitelma
toteuttamalla. Hankkeen konkreettiset toimenpiteet ovat kuitenkin siirtyneet vuodelle 2013,
joten tavoite ei toteutunut.

3.5.

Tekninen lautakunta

Tilahallinnossa oli tavoitteena tehdä siivouksesta ja ruokahuollosta palvelusopimukset tilaajien kanssa halutusta palvelutasosta. Tavoite ei vuoden 2012 aikana toteutunut. Henkilövaihdosten vuoksi siivoushenkilöstön vuorovaikutus- ja viestintävalmiuksien parantamiseen tähtäävää koulutusta ei toteutettu. Ruokahuollossa ei toteutunut kaupungilla jo olevan atk-ohjelman käyttöönotto.
Leikkivälineiden turva-alustojen parantaminen ei sääolosuhteista johtuen toteutunut tavoitteen mukaisesti.

3.6.

Ympäristölautakunta

Yhdyskuntasuunnittelun tehtäväalueella oli yhtenä tavoitteena selkeyttää kaavoitusprosessia ympäristölautakunnalle annetun esityksen pohjalta. Prosessia selkeyttävää esitystä ei
tehty, koska esityksen tekeminen edellyttää nykyistä perusteellisempaa kokemusta paikallisista olosuhteista.
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Investoinnit

Talousarviossa oli varattu investointeihin 13,2 milj. euroa. Vuoden 2012 investointimenot
olivat yhteensä 8,41 milj. euroa, mikä on 4,83 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa.
Suurin investointikohde oli uimahallin rakentamisen loppuun saattaminen 5,3 milj. euroa.
Uimahallin kokonaiskustannuksiksi tuli 11,1 milj. euroa. Rahoitusosuutta saatiin 0,9 milj.
euroa. Teollisuushallin rakentamiseen oli varattu 1 milj. euroa ja siitä käytettiin 0,67 milj.
euroa. Kaupungintalon julkisivuremonttiin oli varattu 0,55 milj. euroa ja sitä kului 0,45 milj.
euroa. Suurimmista investoinneista jäi toteutumatta vanhusten palvelukeskushanke 3 milj.
euroa.
Julkisen käyttöomaisuuden suurimpia kohteita olivat Härkätien, Härkälän ja Metsätien kevyen liikenteen väylien rakentaminen yhteensä 0,77 milj. euroa. Kiiruun koulun, Kiiruun
puiston, uimahallin sekä monitoimihallin paikoitus- ja liikennealuejärjestelyihin käytettiin
yhteensä 402 700 euroa.

4. YHTEENVETO
Tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginvaltuuston talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet lukuun ottamatta edellä todettuja poikkeuksia.

Somerolla, 14. päivänä toukokuuta 2013

Heikki Tuomisto
puheenjohtaja

Antti Kujansuu
varapuheenjohtaja

Kalle Alhoranta
jäsen

Erja Malinen
jäsen

