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1. Tarkastuslautakunta ja sen toiminta 
Kuntalain mukaan kaupunginvaltuusto 
asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon 
ja talouden tarkastuksen sekä arvioin-
nin järjestämistä varten. Lautakunnan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
tulee olla valtuutettuja. Kuntalain 121 
§:ssä määritellään tarkastuslautakun-
nan tehtävät. Tarkastuslautakunta antaa 
kaupunginvaltuustolle kultakin vuodelta 
arviointikertomuksen, jossa esitetään 
arvioinnin tulokset. Arviointikertomus 
käsitellään kaupunginvaltuustossa tilin-
päätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunta esittää, että kau-
punginvaltuusto pyytää kaupungin-
hallitukselta ja kaupunginhallituksen 
kautta edelleen asianomaisilta toimieli-
miltä ja viranhaltijoilta selvitykset niis-
tä toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä 
arviointikertomuksessa esitettyjen joh-
topäätösten sekä havaintojen ja suosi-
tusten perusteella.

Tarkastuslautakuntaan kuuluu kahdek-
san jäsentä ja heille henkilökohtaiset va-
rajäsenet. Tarkastuslautakunnan jäsenet 
12.6.2017 alkaen on lueteltuna taulukos-
sa 1. Tarkastuslautakunnan toimikausi 

Taulukko 1. Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2017–2021

päättyy 31.7.2021. Tarkastuslautakun-
nan asioiden valmistelijana, esittelijä-
nä ja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut 
24.4.2019 alkaen viransijainen tarkastus-
päällikkö Margit Tammelin.

Vuoden 2020 toiminnan ja talouden ar-
viointia varten lautakunta on pitänyt 11 
kokousta. Tarkastuslautakunta on nou-
dattanut työssään ohjeellisena valtuus-
tokaudeksi laadittavaa arviointisuunni-
telmaa, jota on tarkennettu vuosittaisilla 
työohjelmilla.

Tarkastuslautakunnan suorittama arvi-
ointi perustuu pääosin valtuuston aset-
tamiin tavoitteisiin, tilinpäätökseen 
2020, toimielinten ja viranhaltijoiden 
päätöksiin, arviointikohteiden antamiin 
selvityksiin sekä tilintarkastajan rapor-
tointiin. Arviointikohteille on toimitet-
tu arviointikertomukseen valmistellut 
tekstit luettaviksi tekstien oikeellisuu-
den varmistamiseksi.

Seinäjoen kaupungin tilintarkastaja oli 
vuonna 2020 BDO Audiator Oy ja vas-
tuullisena tilintarkastajana JHT, KHT  
Ari Lehto.

VARSINAINEN JÄSEN VARAJÄSEN

Wallin Harry, puheenjohtaja, 
17.6.2019 asti
Heikkilä Aarne, puheenjohtaja 
18.6.2019 alkaen
Luhtala Jesse, varapuheenjohtaja
Haapaniemi Mari
Kantokoski Jani
Lintala-Vasanko Liisa 
Manninen Anneli
Martikkala Juhani 
Nikkarikoski Päivi

Heikkilä Aarne, 
17.6.2019 asti
Wallin Harry,
18.6.2019 alkaen
Reijo Pitkäkoski
Knaapila Noora
Koivupuisto Sulo
Västi Ritva
Toivanen Maarit
Korpela Jouni
Lozovaya Mila
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2. Arviointikertomuksen 2019 havaintojen 
 jälkiseuranta
Seinäjoen kaupunginhallitus antoi 19.10.2020 selvityksen arviointi- 
kertomuksessa 2019 esitetyistä havainnoista, mikä on luettavissa 
taulukosta 2. Seuraavassa esitetään pääkohdat joistakin havainnoista 
ja niihin saaduista selvityksistä. 

Tarkastuslautakunta esitti välitöntä 
reagointia talouskehitykseen ja edel-
lytti kolmen vuoden talouden sopeutta-
misohjelman laatimista Seinäjoen kau-
pungin talouden tasapainottamiseksi. 
Vuodesta 2020 alkaen on talouskehi-
tykseen kiinnitetty erityistä huomiota 
ja tehty sopeuttamistoimia. Talouden 
tasapainottamistoimia jatketaan vuosi-
na 2021-2024. Viimeistään vuoden 2021 
aikana laaditaan erikseen investointi-
suunnitelma vuosille 2021-2024 vaikut-
tavuusarvioineen ja henkilöstösuunni-
telma vuosille 2022-2024 osana talouden 
tasapainotustoimia.

Tarkastuslautakunta on kaivannut Sei-
näjoen kaupunkistrategian selkeämpää 
linkittymistä talousarviossa asetettui-
hin tavoitteisiin. Toiminnalliset ja ta-
loudelliset tavoitteet on vuoden 2021 
talousarviossa valmisteltu uudistetulla 
rakenteella, jonka tavoitteena on sel-
keyttää tavoitteiden asettamista ja esit-
tämistä kaupunkistrategia huomioiden. 

Seinäjoen kaupunkistrategiassa on 
määritelty kaupungin omistamien tilo-
jen käyttöaste yhdeksi talouden tasapai-
non mittareista. Tarkastuslautakunta to-
tesi arvioinnissa, ettei käyttöastetta ole 
asetettu tavoitteeksi ja suositteli aset-
tamaan tilojen käyttöä ja käyttöastetta 
tehostavia tavoitteita ja mittareita. Kau-
punkiympäristön toimialan tulosalueen 
toimitilat talousarviovuoden 2021 tavoit-
teena on laatia kiinteistöstrategia, joka 
sisältää rakennusten salkutuksen. Sal-
kutuksessa kiinteistökannan hallintaan 
luodaan ohjelmallinen työkalu, jonka 

avulla kiinteistöt jaetaan tärkeisiin, ke-
hitettäviin ja täysin tarpeettomiin.

Asemanseudun hankkeen arvioinnis-
sa tarkastuslautakunta korosti huomi-
oimaan vaihtoehtoiset mallit kaupun-
gin ja kaupunkikonsernin investointien 
rahoittamisessa sekä rahoitusmallien 
merkityksen kaupungin talouteen. Sel-
vityksessä todetaan, että Asemanseu-
dun rakentumiseen on haettu ja haetaan 
kumppaneita. Kaupungin tytäryhtiöiden 
toimesta ollaan hankkeessa toteutta-
massa perhepalvelukeskus Aallokkoa ja 
pysäköintitaloa. Mahdollisena nähdään 
esimerkiksi perhepalvelukeskus Aallo-
kon myyminen myöhemmin yksityisel-
le sijoittajalle, jos tämä todetaan kannat-
tavaksi ratkaisuksi. 

Tarkastuslautakunta halusi kiinnitettä-
vän huomiota materiaalihallinnon uuden 
sähköisen hankintajärjestelmän inves-
tointitarpeeseen. Lisäksi tarkastuslauta-
kunnan näkemyksen mukaan huomiota 
tuli kiinnittää hankintasopimuskausien 
aikaiseen seurantaan ja valvontaan sekä 
sopimusten mukaisten hankintojen to-
teutumiseen. Uuden sähköisen hankin-
tajärjestelmän hankinnan selvitystyö on 
käynnistetty ja järjestelmän käyttöön-
otto olisi viimeistään vuonna 2022. Val-
tuusto on 14.12.2020 kokouksessa hyväk-
synyt Seinäjoen kaupungin hankintojen 
strategisen toimenpideohjelman vuo-
sille 2021-2025. Ohjelma pitää sisällään 
hankintojen nykytila-analyysin, vision, 
konkreettiset toiminta-askeleet tavoit-
teiden saavuttamiseksi sekä työnjako- ja 
prosessikuvaukset.
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Taulukko 2. Kaupunginhallituksen selvitys arviointikertomuksen 2019 havaintoihin 

Arviointikertomus 2019 Kaupunginhallitus

Seinäjoen kaupunkistrategia

Kaupunkistrategian 2018–2025 ta-
loudelliset tavoitteet koskien vuo-
sikatetavoitetta ja velkaantumisen 
pysäyttämistä eivät ole toteutuneet 
vuonna 2019. Talousarvion 2020 ja ta-
loussuunnitelman 2021–2023 mukaan 
strategian vuosikatetavoite 30 milj. € 
ei toteudu myöskään taloussuunnitel-
makaudella 2020–2021 ja velkaantumi-
nen jatkuu taloussuunnitelmakaudelle 
2021 asti. Tarkastuslautakunnan nä-
kemyksen mukaan kaupunkistrategia 
sisältää ristiriidan taloudellisten ja toi-
minnallisten tavoitteiden välillä. Talou-
den kehityksen suunta vaatii välitöntä 
reagointia.
 
Tarkastuslautakunta toivoo toiminta-
kertomuksen sisältävän kaupunkistra-
tegian valintojen toteutumisen analy-
sointia talouden tasapainon kehitystä 
kuvaavien mittareiden lisäksi. Tarkas-
tuslautakunta toivoo myös sisällyttä-
mään talouden tasapainon seurantaan 
strategiassa määritellyt mittarit palve-
lujen tuottamiskustannusten vertai-
lusta verrokkikaupunkeihin ja kaupun-
gin omistamien tilojen käyttöasteen. 

Kuntalain mukaan talousarvio ja  
–suunnitelma on laadittava siten, et-
tä ne toteuttavat kuntastrategiaa. Ta-
lousarviossa asetettujen tavoitteiden 
linkittyminen Seinäjoen kaupunkistra-
tegiaan tulisi olla esitettynä selkeäm-
min. Kaupunginhallituksen antaman 
selvityksen mukaan tavoitteena on, 
että vuoden 2021 talousarviossa stra-
tegialähtöisyys näkyy mahdollisim-
man vahvasti.

Taloudellisen kehityksen kääntämi-
seksi kaupunkistrategian mukaisesti 
kestävälle tasolle on reagoitu vuonna 
2020 taloutta sopeuttamalla. Lisäk-
si em. tavoite on huomioitu kaupun-
ginjohtajan talousarvioehdotuksessa 
vuodelle 2021.

Strategian tavoite tasapainoisesta ta-
loudesta viedään käytäntöön erikseen 
määriteltyinä konkreettisina toimina 
kaikilla toimialoilla ja siten osaltaan 
vahvistetaan kasvukaupungin mahdol-
lisuuksia sekä panostaa laadukkaisiin 
ja vaikuttaviin palveluihin että toisaalta 
vaikuttavaan investoimiseen. Tarkas-
tellaan myös kaupungin organisaati-
ota, miten se vastaa tulevaisuuden 
kehitysnäkymiin ja miten toiminta on 
vaikuttavaa ja kustannustehokasta 
sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. 
Talouden tasapainottamisohjelma on 
osana talousarvioehdotusta omana 
kappaleena. Tasapainottamistoimet 
toteutetaan talousarviovuonna 2021 ja 
ne jatkuvat taloussuunnitelmavuosina 
2022–2024.

Kaupunkistrategian muiden kuin 
taloudellisten tavoitteiden toteutu-
mista myös seurataan ja raportoidaan 
erikseen.

Todetaan, että Seinäjoen tavoitteeksi 
osana talouden tasapainottamistoi-
mia on asetettu yhdeksi tavoitteeksi 
verrokkikaupunkeihin nähden olla par-
haassa kolmannessa toimintakatever-
tailussa euroa/asukas. Voidaan tehdä 
lisäksi kaupungin omistamista tilojen 
käyttöasteesta vertailua myös verrok-
kikaupunkeihin.
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Arviointikertomus 2019 Kaupunginhallitus

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoit-
teet on valmisteltu vuonna 2021 uu-
distetulla rakenteella. Tavoitteena on 
selkeyttää tavoitteiden asettamista ja 
esittämistä kaupungin strategia huo-
mioiden. Myös riskiarviointia on otettu 
mukaan toiminnallisten tavoitteiden 
tuloskorttiin.

Taloudellinen tilanne

Tuloslaskelman negatiivinen vuosika-
te osoittaa kaupungin tulorahoituk-
sen olevan heikko. Rahoituslaskelma 
kertoo, että Seinäjoen talous ei ole 
tasapainossa. Investoinnit rahoitettiin 
vieraalla pääomalla, käyttötalouteen-
kin tarvittiin velkarahoitusta ja vieraan 
pääoman lyhentämiseen on jouduttu 
ottamaan lisälainaa. Tase on heiken-
tynyt oman pääoman pienentyessä 
ja vieraan pääoman kasvaessa. Vuo-
den 2019 tulos on alijäämäinen kuten 
vuonna 2018. Edellisiltä vuosilta kerty-
nyttä ylijäämää on kaupungin tasees-
sa 13,5 milj. €.

Seinäjoen kaupungin ja kaupunki-
konsernin lainakannan kasvu on jat-
kunut voimakkaana usean vuoden 
ajan. Merkittävin syys velkaantumisen 
kasvuun on korkea investointitaso.  
Myös kaupungin toimintamenot ovat 
kasvaneet tulokehitystä nopeammin. 
Kaupungin rahoitustuottojen osalta 
on huomioitava, että korkotuotoista, 
osingoista ja takausprovisioista 95 % 
muodostuu konserniyhteisöiltä. Kau-
pungin talous ei kestäisi takausvastui-
den realisoitumista. 

Tarkastuslautakunta edellyttää kol-
men vuoden talouden sopeuttamisoh-
jelman laatimista Seinäjoen kaupungin 
talouden tasapainottamiseksi.

Vuoden 2021 talousarvio on laadittu 
siten, että vuosikate 22,7 milj. euroa 
kattaa poistot, tilikauden tulos on posi-
tiivinen +149 900 euroa, ja että nettoin-
vestoinnit ovat 28,3 milj. euroa. Vuoden 
2021 nettoinvestoinnit sisältävät myös 
vuodelta 2020 siirtyvät, tiedossa olevat 
investoinnit. Käytännössä tämä kään-
tää talouden kurssia kestävämpään 
suuntaan.  Kaupungin velkakehitys jat- 
kuu kasvavana myös vuonna 2020, 
mutta taittuu hienoisesti jo vuonna 
2021, jolloin ensi kertaa vuoden 2010 
jälkeen ennakoitu velkamäärä/asukas 
kääntyy hienoiseen laskuun. Vuosi 2021 
on kuitenkin ainoastaan torjuntavoitto 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka 
tuovat talouden toteutumiseen suurta 
epävarmuutta (korona, taantuma).

Käytännössä vuoden 2021 talousarvio 
on jatkumoa vuodelle 2020 ja kään-
tää talouden kurssia kestävämpään  
suuntaan. Avainasemassa ovat kuiten-
kin pidemmän tähtäimen rakenteelliset 
uudistukset ja niiden vieminen käytän-
töön. 

Tarvitaan hyvää tavoiteasetantaa, mää- 
rätietoista rakenteellista uudistamista, 
digitalisaationkin hyödyntämistä sys- 
temaattisesti sekä vaikuttavuutta ja 
kustannustehokkuutta palveluissa 
(toimintakatteelle on asetettu tuotta-
vuustavoite), osin myös palvelutason 
laskemista väliaikaisesti sekä hyvää 
johtamista.
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Arviointikertomus 2019 Kaupunginhallitus

Sama taloudellisuusvaatimus on myös 
sairaanhoitopiirin kustannuskehityk-
selle. Lisäksi tarvitaan emokaupungin 
tulopohjan vahvistumista ja investoin-
tien tason laskemista tulopohjan mah-
dollistamalle tasolle.

Läpimurtoon eli taloudellisen kehityk-
sen kääntämiseksi kaupunkistrategian-
kin mukaisesti kestävälle tasolle tarvi-
taan noin +10 miljoonan euron tilikauden 
tuloksia vuodesta toiseen talousarvion 
suunnitelmakaudella, mikä tarkoittaa 
toteutuessaan myös velkaantumisen 
kääntymistä positiiviseen suuntaan. 
Samalla varmistetaan, että kuntalaisille 
palvelut kyetään tuottamaan strategian 
mukaisesti mahdollisimman taloudel-
lisesti, mutta laadukkaina ja vaikuttavi-
na, sekä investoimaankin. Vuosikatteen 
tulee samanaikaisesti olla noin 33-35 
milj. euroa/vuosi ja nettoinvestoinnit 
enintään samaa tasoa. Investointien 
osalta tavoitteena on keskittyä vain vai-
kuttavimpiin investointehin.

Tämän hetkisen talousanalyytikoiden 
näkemyksen mukaan pitkien ja lyhyi-
den korkojen taso pysyy pitkään nykyi-
sellä erittäin matalalla tasolla. Kaupunki 
pystyy hyödyntämään lainasalkkunsa 
rakenteessa tätä matalaa korkotasoa. 
Myös kuntatodistusten korko on ne-
gatiivinen ja rahoitusta saa hyvin raha-
laitoksilta, mikä mahdollistaa kassan 
kulujen pitämisen pienenä. Kaupungin 
koko lainasalkusta on suojattuna noin 
49 %, mikä on hyvällä tasolla. Rahoi-
tustuottojen lähteellä ei ole erityistä 
merkitystä, tulevatko ne kaupungin 
omilta yhtiöiltä vai kaupunkikonsernin 
ulkopuolelta. Takauksissa kaupungilla 
on tiedossa taattavien yhtiöiden ta-
loudellinen tilanne, minkä lisäksi vaa-
ditaan myös riittävät vastavakuudet.
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Talouden tasapainottaminen

Vuoden 2021 talousarvioehdotukses-
sa on esitetty kolme skenaariota Seinä-
joen kaupungin talouden kehityksestä 
vuoteen 2024 saakka. Skenaariot ovat 
nykykehitys jatkuu, nykytilanne heik-
kenee merkittävästi ja paras skenaario, 
jossa nykytilanne paranee ja talouden 
tasapaino saavutetaan. Talouden ta-
sapainottamisohjelma vuosille 2021-
2024 on osana talousarvioehdotusta 
omana kappaleenaan.

Investoinneista on laadittu osana 
talousarviovalmistelua suunnitelma 
talousarviovuodelle 2021 ja talousar-
vion suunnitelmavuosille 2022-2024. 
Erikseen laaditaan viimeistään vuo-
den 2021 aikana investointisuunnitel-
ma 2021-2024 vaikuttavuusarvioineen 
osana tasapainotustoimia. 

Erikseen laaditaan viimeistään vuoden 
2021 aikana henkilöstösuunnitelma 
2022-2024 osana talouden tasapainot-
tamistoimia. Henkilöstösuunnitelmaa 
hyödyntäen haetaan optimitaso koko 
kaupungin henkilöstömäärän kehitty-
miselle siten, että kokonaishenkilöstö-
määrä henkilötyövuosina voi myös vä-
hentyä vuoden 2021 tasosta vuosina 
2022-2024.
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Arviointikertomus 2019 Kaupunginhallitus

Toiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden toimialakohtainen 
toteutuminen

Tavoitteiden tulee Kuntaliiton suosi-
tusten mukaan olla määrällisesti ja laa-
dullisesti mitattavissa. Tilinpäätöksen 
2019 toteutumisvertailuun sisältyy 
tavoitteita, jotka eivät ole mitattavissa 
olevia ja siten toteutumisen, vertailu-
kelpoisuuden ja kilpailukykyisyyden 
tunnistaminen ja arviointi on haas-
tavaa. Tarkastuslautakunta edelleen 
suosittelee, että 

• operatiiviset tavoitteet rajataan 
olennaisempiin toimintoihin 

• tavoitteet asetetaan siitä 
näkökulmasta, että niillä haetaan 
selkeitä vaikutuksia 

• tavoitteelle asetetaan selkeä 
mittari ja tavoitearvo, johon 
tavoitteen toteutumista verrataan 
ja jota myös mitataan 

• hyvä mittari kertoo, ollaanko 
tavoite saavuttamassa, ovatko 
asiakkaat tyytyväisiä, ovatko 
prosessit hallinnassa ja missä on 
parannettavaa 

• tavoitteissa käytetään termejä, 
jotka ovat kaikille tunnettuja ja 
ellei näin ole tulee termi ”avata” 

Lisäksi tarkastuslautakunta kaipaa 
analyysiä, mikäli asetettua tavoitetta 
ei ole saavutettu, jotta tunnistetaan 
mahdolliset kehityskohteet ja paran-
nustoimenpiteet – mikä edesauttoi 
tavoitteen saavuttamista ja toisaalta 
mitä voitaisiin tehdä paremmin.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoit-
teet on valmisteltu vuonna 2021 uu-
distetulla rakenteella. Tavoitteena on 
jatkuvan parantamisen periaatteella 
selkeyttää tavoitteiden asettamista ja 
esittämistä kaupungin strategia huo-
mioiden. Tämä mahdollistaa nykyistä 
paremmin myös analyysin toteutu-
masta. Mm. liikennevalot tavoitteiden 
seurannassa ovat käytössä.
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Arviointikertomus 2019 Kaupunginhallitus

Asemanseudun hanke

Kaupungin ja kaupunkikonsernin kor-
kea lainakanta huomioiden tarkastus-
lautakunta korostaa huomioimaan 
vaihtoehtoiset mallit kaupungin ja 
kaupunkikonsernin investointien ra-
hoittamiseen sekä rahoitusmallien 
merkityksen kaupungin talouteen. Tar-
kastuslautakunnan näkemyksen mu-
kaan Asemanseudun hankkeeseen 
tulisi saada mukaan muitakin kumppa-
neita sekä julkista rahoitusta. 

Tarkastuslautakunta suosittelee, että 
perhepalvelukeskus Aallokon rakenta-
minen saataisiin pikaisesti käyntiin.

Asemanseudun rakentumiseen on 
haettu ja haetaan kumppaneita. Varsin-
kin toimistotaloon on ollut kiinnostusta 
yksityissektorilla. Perhepalvelukeskus 
ja pysäköintitalo ollaan toteuttamas-
sa kaupungin tytäryhtiöiden toimesta. 
Myöhemmin on mahdollista myydä 
esim. perhepalvelukeskus yksityiselle 
sijoittajalle, mikäli se nähdään kannat-
tavaksi ratkaisuksi. Aseman alikulkuun, 
liityntäpysäköintiin ja ratapihan ratkai-
suihin on haettu julkista rahoitusta. 
Alikulun alustavan yleissuunnitelman 
laadinta on aloitettu yhteistyössä Väy-
lä-viraston ja Senaatin Asema-alueet 
Oy:n kanssa. 

Asemanalueen 1. vaiheen kaava pyri-
tään valmistelemaan valtuuston pää-
tettäväksi kuluvan vuoden aikana, jon-
ka jälkeen perhepalvelukeskus Aallokon 
tarkempi suunnittelu ja rakentaminen 
voidaan aloittaa.

Kaupunkiympäristön toimialan 
tulosalue toimitilat

Tilojen käytölle ei ole asetettu yhtä-
kään tavoitetta vuoden 2019 ja 2020 
talousarviossa. Seinäjoen kaupun-
kistrategiassa on talouden tavoitteena 
talouden tasapaino, jonka kehityksen 
seuraamiseksi on yhdeksi mittariksi 
määritelty kaupungin taseen hallinta 
ja erityisesti kaupungin omistamien ti-
lojen käyttöaste. Tarkastuslautakunta 
suosittelee asettamaan tilojen käyttöä 
ja käyttöastetta tehostavia tavoitteita 
ja mittareita.

Talousarviossa asetettujen tavoittei-
den osalta tarkastuslautakunta pyytää 
lisäksi kiinnittämään huomiota siihen, 
että asetettuja tavoitteita mitataan ja 
että käytetty mittari mittaa tavoitetta. 

Kaupunkiympäristön toimialalla on 
kiinnitetty huomiota tavoiteasetantaan 
vuodelle 2021. Tavoitteita ja niiden mi-
tattavuutta on pyritty selkeyttämään. 
Toimitilojen ensi vuoden tavoitteeksi 
on otettu kiinteistöstrategian laadinta, 
jossa otetaan kantaa rakennusten tule-
vaisuuteen. Osana kiinteistöstrategiaa 
rakennukset salkutetaan. Salkutuksen 
tavoitteena on luoda kiinteistömas-
san hallintaan ohjelmallinen työkalu, 
jolla kiinteistöt jaotellaan tärkeisiin, 
kehitettäviin ja täysin tarpeettomiin. 
Ylimääräinen tuottamaton ja käyttä-
mätön kiinteistömassa on rasitteena 
kuntataloudelle.

Rakennuksien sisäilmaongelmat tuo-
vat lisähaastetta tilatehokkuudelle. 
Vaikka ongelmat saataisiinkin ratkais-
tua, jää rakennukselle huono maine ja 
siihen on vaikea saada käyttäjiä.
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Laatutavoitteeksi on muun muassa 
määritelty, että toiminnassa noudate-
taan vallitsevaa lainsäädäntöä, hyvää 
rakennustapaa sekä alan ohjeistusta ja 
että, rakennuskannan tuotantoratkai-
sujen valinnassa huomioidaan suunnit-
telun ja toteutuksen laatu. Näiden to-
teumaa ei ole esitetty tilinpäätöksessä.

Seipark Oy

Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittä-
mään huomiota palveluiden aktiivi-
seen tiedottamiseen ja markkinointiin 
sekä Toriparkin liikenneopasteiden ai-
kaansaamiseen.

Seinäjoen keskustan pysäköintikehäs-
tä sekä reaaliaikaisesta opastuksesta 
keskeisiin pysäköintilaitoksiin on laadit-
tu yleissuunnitelma, jossa opastuksien 
laadinta on jaettu kahteen vaiheeseen. 
Vaiheessa 1. ohjaus rakennetaan ny-
kyisiin laitoksiin, sekä valmius asemal-
le valmistuvaan uuteen laitokseen. Vai-
heeseen 2. on havainnollistettu kaikki 
muut tulevaisuudessa rakennettavaksi 
suunnitellut pysäköintilaitokset.

Seiparkin hallinnoimista pysäköinti-
vaihtoehtoja pyritään markkinoimaan 
säännöllisesti ja kun reaaliaikainen 
opastus saadaan rakennettua, tietoi-
suus lisääntyy automaattisesti.

Seinäjoen kaupungin erikois- 
sairaanhoidon menot: tehdyt 
toimenpiteet ja tulokset

Tarkastuslautakunta suosittelee asuk-
kaiden tietoisuuden lisäämistä Sei-
näjoen kaupungin kiirevastaanoton 
vastaanottotoiminnasta tiedottami-
sella ja markkinointitoimenpiteillä. 
Tulisiko kiirevastaanotolle rakentaa 
oma brändi sinne hakeutumisen ja 
ohjautumisen tueksi? Tarkastuslauta-
kunta suosittelee myös harkitsemaan 
kiirevastaanoton ajanvarauksen auki-
oloajan pidentämistä.

Asukkaiden tietoisuutta on lisätty 
kaupungin uudistuneiden nettisivu-
jen avulla. Toiminnan muutoksista on 
myös lähetetty tiedotteita medialle.

Kiirevastaanotto on ajanvarauksellista 
toimintaa. Kiirevastaanotolla hoide-
taan sellaiset sairaudet, jotka  hoidon-
tarpeen arvioin perusteella tulee hoitaa 
1-3 vrk:n sisällä.  Tilanteet, jotka tulee 
hoitaa heti tai saman päivän aikana, 
hoidetaan yhteispäivystyksessä. Poti-
laan hakeutuessa yhteispäivystykseen 
ei-päivystyksellisissä asioissa, hänel-
le  kerrotaan henkilökohtaisesti kiire-
vastaanoton toiminnasta ja annetaan 
kiirevastaanoton ajanvarauksen tiedot.
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Terveyskeskuksen ajanvarauksen au-
kioloajan pidentäminen edellyttäisi 
henkilöstölisäyksiä, mikä ei ole mah-
dollista talousraamien puitteissa. Päi-
vystysapupuhelin palvelee jo nyt 24/7 ja 
sieltä ohjataan apua tarvitsevia oikeaan 
paikkaan.   Terveyskeskuksessa panos-
tetaan sähköisiin palveluihin. Yhteyden-
otto terveyskeskukseen on mahdollista 
jo nyt 24/7 Klinik palvelun kautta. Säh-
köinen ajanvaraus hoitajalle on jo ollut 
mahdollista (koronasta johtuen ei tällä 
hetkellä ole tilapäisesti käytössä).

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan 
tulosalue varhaiskasvatus

Tarkastuslautakunta pyytää kiinnit- 
tämään huomiota palvelusetelin käy-
tön toimintaperiaatteisiin tulkintaon-
gelmien välttämiseksi.

Palvelusetelin sääntökirjaa on kasva-
tus- ja opetuslautakunnan päätöksellä 
muutettu 1.8.2020 alkaen siten, että 
siinä on huomioitu varhaiskasvatusta 
koskevissa säädöksissä tapahtuneet 
muutokset.  Samassa yhteydessä sään-
tökirjaan tehtiin epäselvyyttä aiheutta-
neisiin kohtiin tarvittavat muutokset ja 
tarkennukset.   Näin toimintaperiaat-
teet ja säännöt on yhtenäistetty mah-
dollisimman samanlaisiksi riippumatta 
siitä, käyttääkö perhe kaupungin vai yk-
sityisen palvelusetelillä toimivan tuot-
tajan varhaiskasvatuspalveluita. Käy-
tännössä merkittävin ero on siinä, että 
kaupungin varhaiskasvatuspalvelut 
ovat subjektiivinen oikeus, mutta pal-
velusetelin myöntämisessä kaupunkia 
edustavalla viranhaltijalla on kasvatus- 
ja opetuslautakunnan päätösten ja pal-
velusetelin sääntökirjan asettamissa 
rajoissa harkintavalta.

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen: hyvinvointikertomus 
2017-2020 ja hyvinvointiraportti 2018

Tarkastuslautakunta suosittelee ikäih-
misten ikäryhmän huomioon ottamista 
monipuolisemmin laajassa hyvinvointi-
kertomuksessa. 

Vuonna 2021 valmistellaan uusi laaja 
hyvinvointikertomus valtuustokau-
delle 2021–2024. Tässä tulevassa hy-
vinvointikertomuksessa määritellään 
uudet tavoitteet niin ikäihmisten kuin 
muidenkin ikäryhmien osalta. 
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Tarkastuslautakunta kaipaa täyden-
nystä hyvinvointiraportin eri toimialo-
jen toimenpiteiden vaikuttavuuden si-
sältöön, mittareihin ja arviointiin sekä 
suosittelemme laatimaan hyvinvoin-
tiraporttiin yhteenvedon, josta on tii-
vistetysti todettavissa keskeinen tieto 
indikaattoreista ja toimenpiteistä.

Hyvinvointitavoitteiden ja toimialoil-
la tehtyjen toimenpiteiden välille on 
tarpeen luoda selkeämpi yhteys, siksi 
on tärkeää löytää oikeat mittarit, joil-
la pystymme seuraamaan tavoittei-
den toteutumista ja toimenpiteiden 
vaikuttavuutta. Vuoden 2019 hyvin-
vointiraporttiin on koottu yhteenveto 
ikäryhmittäin. Tämä on osoittautunut 
hyväksi tavaksi, jota on syytä jatkaa tu-
levaisuudessakin.

Seinäjoki Areena Oy

Taloudellisuustavoite toiminnan käyt-
tökulujen kattamisesta tulorahoituk-
sella ei toteutunut. 

Tarkastuslautakunta suosittelee ar-
vioimaan yhtiön toiminnan kriisi- 
herkkyyden.

Yhtiön liiketoiminnan tulosta n. 80 % 
perustuu tilojen vuokraukseen erilaisiin 
tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä vuok-
rauksen kautta syntyvään muuhun lii-
ketoiminnan tuloon. Yhtiön liikevaihto 
tilikaudella 2019 oli n. 1 miljoona euroa. 
Vuosi 2019 oli ensimmäinen, jolloin Sei-
näjoen kaupunki joutui osallistumaan 
käyttömenojen kattamiseen maksa-
malla hoitovastiketta 91 229 euroa + 
alv. Yhtiön hallitus on reagoinut tilan-
teeseen korottamalla hintoja vuodelle 
2020, korotuksia tulee myös vuodelle 
2021. Muita toimenpiteitä, joilla yhtiö on 
reagoinut tilanteeseen ovat mm. myyn-
nin ja markkinoinnin kohdentaminen ja 
tehostaminen, A-hallin kokoustilojen 
uusiminen, A- hallin lattian ja pelialus-
tan pinnoitteiden uusiminen, B-hallin 
investointi kilpailukykyä parantavana, 
tapahtumatuotannon kehitystyö sekä 
suunnitellut investoinnit, joilla pienen-
netään käyttötalouskustannuksia.

Vuoden 2020 osalta koronavirusepi-
demian aiheuttamat tapahtumien pe-
ruuntumiset merkitsevät yhtiölle ajalla 
18.3 - 31.10.2020 yhteensä 292 300 eu-
ron + alv. tappiota. Mahdollista on, että 
koronavirusepidemia jatkuessa tappio-
ta tulee vielä lisää. Yhtiön on vaikea va-
rautua koronavirusepidemian tyyppisiin 
tilanteisiin, joihin liittyy viranomaisten 
päättämiä tapahtumien järjestämistä 
koskevia rajoituksia muulla tavoin kuin 
noudattamalla viranomaismääräyksiä.
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Yhtiön voimassaolevan yhtiöjärjestyk-
sen mukaan Seinäjoen kaupunki vastaa 
yhtiön rahoitusvastikkeista ja hoito-
vastikkeista, lukuun ottamatta B-osa-
kesarjan osakkeenomistajien hallitse-
mia toimisto- ja näyttelytiloja, mikäli 
yhtiön tulot eivät riitä kattamaan yh-
tiön vuosittaisia kustannuksia. Tämän 
yhtiöjärjestyksen kohdan perusteella 
kaupunginvaltuusto on päättänyt v. 
2020 hyväksyä ylimääräisen hoito-
vastikkeen 292 300 euroa + alv maksa-
misen yhtiölle.

Materiaalihallinto: hankintojen  
kilpailutukset ja sopimukset

Tarkastuslautakunta suosittelee huo-
lehtimaan materiaalihallinnon riittä- 
vistä hankintaresursseista sekä han-
kintaosaamisen ylläpidosta ja vahvis-
tamisesta.

Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää 
huomiota materiaalihallinnon uuden 
sähköisen hankintajärjestelmän in-
vestointitarpeeseen. Vuodesta 2004 
lähtien käytössä olleen TK-Matha-jär-
jestelmän elinkaari on päättynyt eikä 
täytä työvälineenä strategisesti tär-
keän hankintatoiminnan tarpeita.
 
Lisäksi tarkastuslautakunta haluaa 
kiinnitettävän huomiota hankintapro-
sessissa hankintasopimuskausien ai-
kaiseen seurantaan ja valvontaan sekä 
sopimusten mukaisten hankintojen 
toteutumiseen, mistä vastaa hankin-
nan tehnyt yksikkö hankintatoimen 
tukemana.

Hankintatoimi suosittelee varmuusva-
rastojen lakisääteisen tason varmista-
mista säännöllisin väliajoin.

Hankintojen strategista toimenpide-
ohjelmaa vuosille 2021-2025 on val-
misteltu vuoden 2020 aikana ja se tuo-
daan päätöksentekoon loppuvuonna 
2020. Sähköisen hankintajärjestelmä 
Tk-Mathan korvaavan järjestelmän 
selvitystyö on käynnistetty ja uusi on 
tarkoitus saada käyttöön viimeistään 
vuonna 2022. Uuden järjestelmätyö-
kalun avulla ja toimintatapojen muu-
toksella tullaan keskittymään nykyistä 
aiempaa enemmän myös sopimuskau-
den aikaiseen toimintaan, hallintaan 
ja seurantaan yhteistyössä eri palve-
lualueita tukien.
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3. Seinäjoen kaupunkistrategia 
Kaupunkistrategia on keskeinen osa kau-
punkiorganisaation johtamisjärjestel-
mää. Strategian hyväksymisen jälkeen 
kaupunginhallitus laatii hallitusohjel-
man ja kaupungin lautakunnat strate-
giaa ja hallitusohjelmaa toteuttavat lau-
takuntaohjelmat. Kaupunkistrategia ja 
ohjelmat ohjaavat vuosittaisen talousar-
vion laadintaa. Seinäjoen kaupunginval-
tuusto on hyväksynyt helmikuussa 2018 
kaupunkistrategian vuosille 2018-2025. 
Kesäkuussa 2019 kaupunginvaltuusto on 
merkinnyt tiedoksi kaupunkistrategian 
väliarvioinnin ja tarkistamisen, minkä 
mukaan strategian taloudellisista tavoit-
teista tulee pitää kiinni ja tavoitteet tulee 
strategiakaudella saavuttaa. Kaupun-
kistrategiassa ei myöskään todettu yksit-
täisiä tavoitteita, joista olisi tullut luopua.

Seinäjoen kaupunkistrategia sisältää 
viisi strategista valintaa, joista ensim-
mäinen on yrittäjyys. Strategiavalinta 
asettaa tavoitteeksi olla Suomen paras 
paikka yrittää. Vuonna 2020 Seinäjoki 
menestyi jälleen erinomaisesti yrittä-
jyyteen liittyvissä valtakunnallisissa  
tutkimuksissa. Seinäjoen kaupunki   
nousi kolmatta kertaa ykköseksi yli 

50 000 asukkaan kaupungeista Suomen 
Yrittäjien Kuntabarometrissa. Taloustut-
kimuksen toteuttamassa Kuntien imago 
2020-tutkimuksessa Seinäjoen kaupun-
ki sijoittui kolmanneksi. Lisäksi Seinä-
joen seutukunta arvioitiin jo viidettä 
kertaa peräkkäin Suomen vetovoimai-
simmaksi paikaksi yritystoiminnalle, 
ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton 
Kuntaranking-tutkimuksesta.

Kaupunkiympäristö on toinen strate-
ginen valinta. Seinäjoella on tahto olla 
uudistuva ja luova kaupunki sekä vas-
tata asukkaiden ja yritysten odotuksiin 
paremmasta kaupunkiympäristöstä. Ke- 
hitämme liikkumisen palveluita ja ra-
kennamme kestävän kehityksen Seinä-
jokea. Ympäristöministeriön rahoittama 
Kuntalaisten ilmastotoimien vauhdit-
tamisen toimintamallit-hanke (KIVAT) 
on käynnistynyt vuoden 2020 alussa ja 
Seinäjoen kaupunki on lähtenyt pilotoi-
maan kahta eri asumisen energiatehok-
kuuden parantamiseen ja hiilijalanjäljen 
pienentämiseen tähtäävää toimintamal-
lia ”Öljystä uusiutuviin” ja ”Energiare-
montit”. Keväällä 2020 Seinäjoen katuku-
vaan saapuivat kaupunkipyöräkokeilun 
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polkupyörät, mikä on osa kaupungin 
pyöräilyn edistämisohjelmaa ja kestä-
vän liikkumisen toimenpideohjelmaa. 
Seinäjoen asema-alueen kehittäminen 
ja uudistamien sai avauksen, kun alueen 
ensimmäisen vaiheen asemakaava hy-
väksyttiin kaupunginvaltuustossa joulu-
kuussa. 

Kolmas strateginen valinta on hyvät pal-
velut, jotka ovat Seinäjoen kaupungin ve-
tovoimatekijä ja joilla on mahdollista pa-
rantaa elämisen laatua ja hyvinvointia.
Seinäjoen kaupunki on jatkanut panos-
tusta palveluihin palvelujen toiminnal-
lisella kehittämisellä ja investoinneilla. 
Kaupungin kulttuuripalvelut muuttivat 
Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navet-
taan, joka avasi ovensa yleisölle kevääl-
lä 2020. Seinäjoen kansalaisopiston uu-
det tilat Tammikampuksella avautuivat 
syksyllä. Kansalaiskampukselle kehitet-
tiin kaikille avoimia Hyvinvoinnin tiloja 
huomioiden ihmisten tukemista niin yk-
silöllisesti kuin yhteisöllisesti. 

Elämäni Seinäjoki on neljäs strateginen 
valinta, jossa tavoitteena on olla avoin 
ja helposti lähestyttävä kaupunki sekä 
Suomen paras kaupunki asukkaille ja 
yhteisöille. Seinäjoen kaupungin kasvu 
on jatkunut edelleen myönteisenä. Vuo-
den 2020 lopussa kaupungin asukasluku 
on 64  154, jossa on kasvua vertailuvuo-
teen 0,6 % ja 373 asukasta. Menestys val-
takunnallisissa yrittäjyyteen liittyvissä 
tutkimuksissa osoittaa, että yritysten 
luottamus Seinäjokeen toimintaympä-
ristönä on vankkumaton. Palautteen 
saamiseksi kaupungin toiminnasta on 
Seinäjoen kaupungin jokaisella toimi-
alalla otettu käyttöön sähköinen palau-
tepalvelujärjestelmä.

Viides strateginen valinta on hyvän joh-
tamisen Seinäjoki, joka tukee kaupungin 
uudistumista, henkilöstön hyvinvointia 
ja työssäjaksamista sekä kaupungin ta-
loutta. Talouden tavoitteena Seinäjoen 

kaupunkistrategiassa on talouden tasa-
paino, joka saavutetaan tulopohjaa vah-
vistamalla, toimintamenojen kasvua 
hallitsemalla, palvelujen tuottavuutta 
parantamalla ja mitoittamalla investoin-
titaso tulorahoituksen mukaiseksi. Ta-
louden tasapainon kehitystä mitataan 
neljällä mittarilla, joista kaksi on arvioi-
tavissa tilinpäätösluvuilla.

Talouden tavoitteena on kaupungin 
vuosikatteen saattaminen nettoinves-
tointien tasolle, vuosikatteen ollessa vä-
hintään 30 milj. €. Tilinpäätöksen 2020 
mukaan toteutunut vuosikate oli posi-
tiivinen 38,1 milj. € ja nettoinvestoinnit 
olivat 34,7 milj. €. Vuosikate kattoi net-
toinvestoinnit 110 %:sti. Talousarvion 
2021 ja taloussuunnitelman 2022-2024 
mukaan vuosikate tulee saavuttamaan 
talousarviovuotta lukuun ottamatta vä-
himmäistavoitetason 30 milj. €, mutta 
ei nettoinvestointien tasoa. Nettoinves-
tointien taso tulee vuosittain olemaan 
vaihteluvälillä 28,3-39,8 milj. €. 

Toinen mitattava talouden tavoite on 
lainamäärän kasvun pysäyttäminen ja 
kaupungin lainamäärän jääminen alle 
4  000 € asukasta kohden ja kaupunki-
konsernin osalta alle 8  000 € asukasta 
kohden. Tilinpäätöksen 2020 mukaan 
kaupungin lainakanta kasvoi edelliseen 
vuoteen verrattuna 0,9 milj. € ja oli yh-
teensä 332,6 milj. €. Verrattuna vuoteen 
2019 on lainakannan kasvu 37,5 milj. € 
vähemmän. Konsernin lainakanta vähe-
ni 9,8 milj. € vertailuvuodesta ollen 623,4 
milj. €. Asukasta kohden laskettu kau-
pungin lainamäärä oli 5 185 € ja kaupun-
kikonsernin 9  717 €.  Asukaskohtainen 
lainamäärän kehitys kääntyi kymme-
nen vuoden jälkeen laskuun sekä kau-
pungin että kaupunkikonsernin osalta. 
Kaupungin ja kaupunkikonsernin lai-
namäärän ja asukaslukuun suhteutetun 
lainamäärän kehitys vuosina 2010-2020 
on nähtävissä kuviosta 1 ja 2.
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Kuvio 1. Kaupungin ja kaupunkikonsernin lainamäärä vuoden lopussa vuosina 2011-2020 

Kuvio 2. Kaupungin ja kaupunkikonsernin lainamäärä asukasta kohden vuoden lopussa 
vuosina 2011-2020 
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Tilinpäätöksen 2020 toimintakertomukseen sisältyi aikaisempaa laa-
jemmin kaupunkistrategian toteutumisen analysointia, mikä tukee tar-
kastuslautakunnan arvioinnin suorittamista.

Seinäjoen kaupungissa on strategisiin valintoihin sisältyviä tavoitteita 
saavutettu ja tehty toimenpiteistä tahtotilan ylläpitämiseksi ja vielä to-
teutumattomien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Talouden tasapainon kehitystä mittaavista tilinpäätöksen tunnuslu-
vuista kaupungin vuosikate 38,1 milj. € ylitti vähimmäistavoitetason 
30,0 milj. € ja kattoi nettoinvestoinnit 34,7 milj. €, kaupungin lainakan-
nan voimakas kasvu taittui (+0,3 %) ja kaupunkikonsernin lainakanta 
kääntyi laskuun (-1,6 %). Asukaslukuun suhteutettu kaupungin (-14 
€) ja kaupunkikonsernin (-206 €) lainamäärä laski ensimmäisen kerran 
kymmeneen vuoteen.

Kaupunkistrategiaan 2018-2025 kirjattujen strategisten valintojen voi-
daan katsoa pääosin ohjanneen kaupungin toimintaa vuonna 2020.

Seinäjoen kaupunkistrategian mukaista vuosittaista väestönkasvun  
1,5 %:n tavoitetta ei ole saavutettu.

Kaupunkistrategiassa on tavoitteeksi asetettu kaupungin lainamäärän 
jääminen alle 4  000 € asukasta kohden ja kaupunkikonsernin osalta 
8  000 € asukasta kohden. Asukaslukuun suhteutettu lainamäärä oli 
kaupungin osalta 5 185 € ja kaupunkikonsernin 9 717 € vuoden 2020 
lopussa. Kaupungin lainamäärä ylittää selvästi myös kuntien tilinpäätö-
sarviotietojen vuoden 2020 keskimääräisen lainamäärän 3 478 €. 

Omavaraisuusaste, joka kuvaa vakavaraisuutta, vahvistui sekä kau-
pungilla että kaupunkikonsernilla, mutta kertoo edelleen merkittävän 
suuresta velkarasitteesta taseessa. Velkakehityksen taittamiseksi ja 
kääntämiseksi laskuun on vuosikatteen vastattava nettoinvestointeja. 
Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2024 mukaan vuosi-
kate (22,7 - 34,5 milj. €) tulee saavuttamaan talousarviovuotta lukuun 
ottamatta vuosikatteelle asetetun vähimmäistason, mutta ei saavuta 
nettoinvestointien tasoa (28,3 - 39,8 milj. €). Osana vuoden 2021 ta-
lousarviota on hyväksytty talouden tasapainottamisohjelma vuosille 
2021-2024, minkä mukaan mm. nettoinvestoinnit ovat noin 28,0-35,0 
milj. € ja vuoden 2021 aikana laaditaan erikseen investointisuunnitelma 
2021-2024 vaikuttavuusarviointeineen sekä henkilöstösuunnitelma 
2021-2024. Kaupungin ennakoitu lainakanta asukasta kohden laskee 
taloussuunnitelmavuosien aikana ollen vuoden 2024 lopussa 5 135 €.
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4. Taloudellinen tilanne
Keväällä 2020 ympäri maailmaa levin-
nyt koronapandemia on vaikuttanut 
voimakkaasti kuntien ja kuntayhtymien 
talouteen. Tilastokeskuksen helmikuus-
sa 2021 julkaisemien Manner-Suomen 
kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2020 
tilinpäätösarviotietojen mukaan kunta-
talous vahvistui erittäin heikolta tasolta 
poikkeuksellisen hyvään tilaan. Vuoden 
2019 tilinpäätöksiin verrattuna kunti-
en ulkoisten toimintakulujen arvioitiin 
kasvavan 1,7 %. Maltillinen kulukehitys 
kertoo, että koronavuoden vaikutuksesta 
on myös syntynyt säätöjä. Toimintatuot-
tojen arvioitiin vähenevän kunnissa 3,8 
%, mikä on seurausta mm. rajoitustoi-
mien vaikutuksesta palveluiden käyttä-
jämääriin. Kuntien vuosikate vahvistui 
ja nousi parista viime vuodesta poiketen 
selvästi yli poistotason ja nettoinves-
tointien. Vuoteen 2019 verrattuna kunti-
en yhteenlasketut investointimenot kas-
voivat 4,6 %.

Vuonna 2020 kunnat saivat omien arvi-
oidensa mukaan valtionosuuksia 27,2 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna ja vero-
tulot kasvoivat 4,0 %:lla. Valtionosuuksia 
kasvattivat erityisesti valtion lisätalous-
arvioissa kunnille myönnetyt koronatuet, 
mutta myös valtionosuuksien lakisäätei-
set tarkistukset, kuntien laajeneviin teh-
täviin myönnetyt valtionosuuspäätökset 
ja kiky-sopimuksen lomarahasäästöön 
pohjautuneen valtionosuusleikkauksen 
päättyminen. Verokertymään vaikutti 
vuositulorajaan perustuva verokortti-
uudistuksen käyttöönotto vuonna 2019 
ja kuntien koronatukena päätetty 10 %:n 
yhteisöveron korotus.  

Tilinpäätösarvioiden mukaan ainoas-
taan kahden kunnan vuosikate on nega-
tiivinen, kun vuonna 2019 näiden kun-
tien määrä oli 65. Kuntien syöksykierre 

olisi jatkunut ilman valtion koronatukia. 
Kriisikuntamenettelyyn päättyvien uu-
sien kuntien lukumääräksi valtiovarain-
ministeriö on ennakoinut 2-3 kappaletta 
vuonna 2020.

Talouden tasapainotus
Seinäjoen kaupungin vuoden 2020 tili-
kauden tulos oli 13,2 milj. € ylijäämäi-
nen. Kaupunkikonsernin tulos oli 24,8 
milj. €. Tilinpäätöksen 2020 osoittama 
kaupungin taseen kertynyt ylijäämä on 
26,7 milj. € ja kaupunkikonsernin 115,7 
milj. €. Kaupungin ja kaupunkikonser-
nin talous vahvistui merkittävästi kah-
den heikon vuoden jälkeen. 

Seinäjoen kaupungin talouden terveh-
dyttämiseen liittyvä työ on aloitettu 
vuoden 2019 alussa, kun talouden tilan-
ne heikentyi merkittävästi vuonna 2018. 
Vuoden 2019 säästötavoitteesta 9,0 milj. 
€ jäi toteutumatta 3,1 milj. €. Viimeksi 
päättyneen tilikauden säätötavoite 10 
milj. € toteutui muodostuen mm. sääs-
töistä henkilöstökuluissa ja palveluos-
toissa. Palveluostojen vähentymiseen 
sisältyy koronapandemian vaikutus kii-
reettömän hoidon siirtymisestä kulu-
valle vuodelle ja sen myötä vuoden 2021 
jäsenlaskutukseen Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiriltä. Seinäjoen kaupun-
gin saamat kertaluonteiset koronatuet 
15,8 milj. € ja harkinnanvarainen val-
tionosuuskorotus 2,8 milj. € kattoivat yli 
75 % kaupungin yli 20 milj. €:n korona-
tappioista.

Voimassa olevan talousarvion 2021 ja 
taloussuunnitelman 2022-2024 mukaan 
taloussuunnitelmakauden ylijäämä on 
yhteensä 32,3 milj. € (vuonna 2021: 0,2 
milj. €, vuonna 2022: 10,1 milj. €, vuonna 
2023: 10,1 milj. € ja vuonna 2024: 12,0 milj. 
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€). Kaupunginvaltuusto on 9.11.2020 ko-
kouksessaan hyväksynyt vuoden 2021 
talousarvioehdotuksen ja taloussuun-
nitelman vuosille 2022-2024 sisältä-
en talouden tasapainottamisohjelman. 
Ohjelmaan sisältyy useita talouden ta-
sapainottamistoimenpiteitä kuten tulo-
pohjan vahvistamista, palveluiden kus-
tannustehokkuuden ja vaikuttavuuden 
parantamista, digitalisaation hyödyntä-
mistä palveluissa ja palveluprosesseissa 
sekä rakenteellista uudistamista. Lisäk-
si tavoitteena talouden tasapainotuksel-
le on priorisoida vaikuttavimmat inves-
toinnit ja, että nettoinvestointitaso on 
vuosien 2021-2024 tarkennetun inves-
tointisuunnitelman mukaan enintään 
35 milj. € vuodessa.  

Kuntalain 13. luvun 118 §:n mukaan erityi-
sen vaikeassa taloudellisessa asemassa 
olevan kunnan arviointimenettely voi-
daan käynnistää niin sanottujen krii-
sikuntakriteerien täyttyessä. Kunnan 
arviointimenettelyjen käynnistämisen 
edellytyksiä on uudistettu vuonna 2019 
(8.2.2019/175) ja uusia raja-arvoja sovel-
letaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 
vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tun-
nuslukujen perusteella. Seinäjoen kau-
pungin ja kaupunkikonsernin vuoden 
2020 tilinpäätösluvuista täyttyivät krii-
sikuntakriteerien nykytilanteen kaksi  
tunnuslukua, jotka on esitetty su-
luissa seuraavan sivun taulukossa 3. 
Kriisikuntakriteerien osalta on huo-
mioitava, ettei arviointikertomuksen 
2020 laadintahetkellä ollut käytet-
tävissä kuntakonsernien keskimää-
räistä lainamäärä eikä kuntakonser-
nien lainojen ja vuokravastuiden 
keskimääräistä määrää vuodelta 
2020.
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Taulukko 3. Kriisikuntakriteerit nykytilanne ja vuodesta 2022 lähtien vuoden 2020 ja 
2021 tunnusluvuista

KRIISIKUNTAKRITEERIT

NYKYTILANNE 2022 LÄHTIEN VUODEN 2020  
JA 2021 TUNNUSLUVUT

Jos vähintään toinen alla olevista 
täyttyy

• jos kunta ei ole kattanut kunnan  
taseeseen kertynyttä alijäämää  
110 §:n 3 momentissa säädetyssä 
määräajassa eli viimeistään neljän 
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vah-
vistamista seuraavan vuoden alusta

• jos asukasta kohden laskettu ker-
tynyt alijäämä on kuntakonsernin 
viimeisessä tilinpäätöksessä vähin-
tään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä 
tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa

Jos vähintään toinen alla olevista 
täyttyy

• jos kunta ei ole kattanut kunnan 
taseeseen kertynyttä alijäämää 110 
§:n 3 momentissa säädetyssä määrä-
ajassa eli viimeistään neljän vuoden 
kuluessa tilinpäätöksen vahvistamis-
ta seuraavan vuoden alusta

• jos asukasta kohden laskettu ker-
tynyt alijäämä on kuntakonsernin 
viimeisessä tilinpäätöksessä vähin-
tään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä 
tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa

TAI TAI

Rahoituksen riittävyyttä tai vakavarai-
suutta kuvaavat talouden tunnusluvut 
ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttä-
neet seuraavat raja-arvot:

1. Kuntakonsernin vuosikate on ilman 
kunnan peruspalvelujen valtionosuu-
desta annetun lain 30 §:n mukaan 
myönnettyä harkinnanvaraisen val-
tionosuuden korotusta negatiivinen.

2. Kunnan tuloveroprosentti on vähin-
tään 1,0 %-yksikköä korkeampi kuin 
kaikkien kuntien painotettu keski-
määräinen tuloveroprosentti.  
(Seinäjoki 2020: 21,00 %, 1,04 %- 
yksikköä korkeampi kuin 19,96 %).

3. Kuntakonsernin lainamäärä asukasta 
kohden ylittää kaikkien kuntakon-
sernien keskimääräisen lainamäärän 
vähintään 50 %.

4. Kuntakonsernin suhteellinen vel-
kaantuminen on vähintään 50 %. 
(Seinäjoki 2020: 112,0 %).

Rahoituksen riittävyyttä tai vakavarai-
suutta kuvaavat talouden tunnusluvut 
ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttä-
neet seuraavat raja-arvot:

1. Kuntakonsernin vuosikatteen ja 
poistojen suhde on alle 80 %.

2. Kunnan tuloveroprosentti on vähin-
tään 2,0 %-yksikköä korkeampi kuin 
kaikkien kuntien painotettu keski-
määräinen tuloveroprosentti.

3. Kuntakonsernin lainojen ja vuokra-
vastuiden määrä asukasta kohden 
ylittää kaikkien kuntakonsernien 
lainojen ja vuokravastuiden keski-
määräisen määrän vähintään 50 %.

4. Kuntakonsernin laskennallinen lai-
nanhoitokate on alle 0,8.
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Tuloslaskelman tarkastelu

Toimintakate on toimintatuottojen ja  
-kulujen erotus, joka osoittaa paljonko 
käyttötalouden kuluista jää katettavaksi 
verotuloilla ja valtionosuuksilla. Seinä-
joen kaupungin toimintakate -364,4 milj. 
€ heikkeni 0,8 milj. € (0,2 %) edelliseen 
tilikauteen verrattuna. Toimintakatteen 
heikentymistä selittää toimintakulujen 
suurempi euromääräinen kasvu toimin-
tatuottoihin verrattuna. Toimintakulut 
kasvoivat 2,9 milj. € (0,7 %) ja toiminta-
tuotot 2,1 milj. € (3,1 %) vertailuvuodesta. 
Toimintakulujen vähäinen kasvu johtui 
erityisesti henkilöstökulujen maltillises-
ta 0,9 %:n kasvusta ja palveluostojen 0,8 
%:n vähentymisestä edelliseen vuoteen 
verrattuna. Kaupungin merkittävimmät 
kuluerät toimintakuluista ovat henkilös-
tökulut 44 % ja palvelujen ostot 40 %. Kau-
punkikonsernin toimintakate -355,7 milj. 
€ vahvistui 7,8 milj. € (2,1 %) edelliseen 
tilikauteen verrattuna. Toimintakatteen 
vahvistumista selittää toimintakulujen 
euromäärinen vähentyminen 5,6 milj. € 
(0,9 %) ja toimintatuottojen euromäärinen 
kasvu 2,2 milj. € (0,9 %) vertailuvuodesta.

Verotuloja kertyi yhteensä 266,6 milj. €. 
Edelliseen vuoteen verrattuna verotulo-
kertymä oli 9,5 milj. € (3,7 %) suurempi. To-
teutuneet verotulot alittivat alkuperäisen 
talousarvion 11,3 milj. €:lla. Verotuloista 

suhteellisesti eniten kasvoivat yhteisö-
verot 9,6 % (1,4 milj. €).  Kunnallisveroja 
kertyi 10,0 milj. € (4,6 %) vertailuvuotta 
enemmän. Kiinteistöverot vähenivät 2,0 
milj. € (7,7 %) edellisestä vuodesta. Vero-
kertymään vaikuttivat poikkeustekijöinä 
vuoden 2019 verokorttiuudistus, minkä 
johdosta kunnallisveroa siirtyi vuodelta 
2019 vuodelle 2020 ja kuntien verotuke-
na päätetty yhteisöveron jako-osuuden 
korotus. Kiinteistöverouudistuksen val-
takunnallisten teknisten haasteiden joh-
dosta osa kiinteistöverosta siirtyi vuodel-
le 2021. Valtionosuudet olivat 127,1 milj. €. 
Edellisvuodesta valtionosuudet kasvoi-
vat 29,3 milj. € (29,9 %) sisältäen kerta-
luonteiset koronatuet 15,8 milj. € ja har-
kinnanvaraisen valtionosuuskorotuksen 
2,8 milj. €. Verotuloihin perustuva val-
tionosuuden tasaus oli 17,9 milj. € (2019: 
16,3 milj. €). Toteutuneet valtionosuudet 
olivat 20,7 milj. € alkuperäistä talousarvi-
ota suuremmat.

Seinäjoen kaupungin rahoitustuotot ja 
kulut yhteensä +8,8 milj. € kasvoivat 0,4 
milj. € vertailuvuodesta. Rahoitustuotot 
10,7 milj. € olivat 1,9 % tuloslaskelman ko-
konaistuotoista (2019: 10,3 milj. €, 2,0 %).  
Tarkastuslautakunta haluaa nostaa 
huomiona esiin, että kaupungin rahoi-
tustuotoista noin 9,9 milj. € (92 %) muo-

1 000 € KAUPUNKI KONSERNI
2020 2019 2020 2019

Toimintakate -364 379 -363 553 -355 657 -363 467
Vuosikate 38 104 -249 85 634 36 776
Tilikauden tulos 13 170 -22 447 24 750 -19 652
Tilikauden 
yli-/alijäämä 13 208 -22 397 22 275 -21 585

Toimintatuotot/
toimintakulut 15,9 % 15,5 % 41,5 % 40,7 %

Vuosikate/poistot 152,8 % -1,1 % 141 % 65 %
Vuosikate/asukas 594 -4 1 335 576
Asukasmäärä 31.12. 64 154 63 806 64 154 63 806
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dostuu konserniyhtiöiltä perittävistä 
korkotuotoista, osingoista ja takauspro-
visioista. Ilman tätä erää kaupungin vuo-
sikate vuonna 2020 olisi ollut 28,2 milj. €. 
Kaupungin rahoituskulut 1,9 milj. € olivat 
0,4 % tuloslaskelman kokonaiskuluista 
(2019: 1,9 milj. €, 0,4 %). Kaupunkikonser-
nin vastaavat luvut vuonna 2020 olivat 
5,4 milj. € ja 0,9 % (2019: 5,6 milj. €, 0,9 %). 
Historiallisen matalalla oleva korkotaso 
on auttanut pitämään korkokulut kuris-
sa. Kaupungin lainasalkun keskikorko oli 
0,16 % 31.12.2020. Lainasalkusta on kunta-
todistukset huomioiden suojattu 54,4 %. 

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka 
jää käytettäväksi investointeihin, sijoi-
tuksiin ja lainan lyhennyksiin. Kaupun-
gin vuosikate oli 38,1 milj. € ja vahvis-
tui merkittävästi edellisvuodesta (+38,4 
milj. €). Kaupungin vuosikate kattoi 
poistot 24,9 milj. € 153 %:sti ja nettoinves-
toinnit (investointimenot vähennettynä 
rahoitusosuuksilla) 34,7 milj. € 110 %:sti. 
Tunnusluvat kertovat, että tilikauden 
tuotot ovat kattaneet kulut ja kaupungin 
tulorahoitus on riittävä perusoletuksen 
mukaan, että mikäli vuosikate on sii-
tä vähennettävien poistojen suuruinen, 
kunnan tulorahoitus on riittävä.

Rahoituslaskelman tarkastelu

1 000 € KAUPUNKI KONSERNI
2020 2019 2020 2019

Toiminnan ja 
investointien rahavirta 5 365 -42 300 4 503 -46 877

Rahoituksen rahavirta 1 596 45 932 -9 971 58 031
Rahavarojen muutos 6 961 3 632 -5 468 11 154
Rahavarat 31.12. 12 981 6 020 69 586 74 992
Toiminnan ja investointien 
rahavirran kertymä 5 v. -132 655 -120 796 -371 000 -375 000

Investointien tulorahoitus 109,8 % -0,6 % 105,7 % 41,9 %

Laskennallinen 
lainanhoitokate 0,95 0,84 1,15 0,09

Kassan riittävyys 9 pv 4 pv 32 pv 36 pv

Toiminnan ja investointien rahavirran positiivinen saldo ilmaisee, kuinka paljon ra-
havirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. 
Toiminnan ja investointien rahavirran tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden 
kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pidem-
mällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä on viimeksi päättyneenä 
tilinpäätösvuonna positiivinen. Kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. 
Tunnusluku toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta on mer-
kittävän negatiivinen sekä kaupungilla 132,7 milj. € että kaupunkikonsernilla 371,0 
milj. €. Kaupungin ja kaupunkikonsernin korkea nettoinvestointitaso on vaikuttanut 
olennaisesti tunnusluvun negatiivisuuteen.
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Rahoituksen positiivinen rahavirta 
osoittaa, että kaupungin lainanotto on 
lisääntynyt. Kaupunkikonsernin lainan-
otto on sen sijaan vähentynyt. Investoin-
tien tulorahoitus kertoo, kuinka paljon 
investointien omahankintamenoista on 
rahoitettu tulorahoituksella. Kaupungin 
tunnusluvun arvo 109,8 % osoittaa, että 
investointien omahankintameno vuon-
na 2020 on rahoitettu kokonaisuudes-
saan tulorahoituksella kuten kaupun-
kikonsernissa (105,7 %). Tunnusluvun 
ollessa miinusmerkkinen ei tulorahoitus 
ole riittänyt investointeihin lainkaan. 

Laskennallinen lainanhoitokate kuvaa 
lainanhoitoon käytettävissä olevan tu-
lorahoituksen ja laskennallisten lainan-
lyhennysten sekä korkojen suhdetta eli 
kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia vel-
voitteita. Tulorahoitus riittää lainojen 
hoitoon, jos tunnusluvun arvon on yksi 

tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on 
alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoi-
toon ottamaan lisälainaa, realisoimaan 
omaisuutta tai vähentämään kassavaro-
ja. Luotettavan kuvan kunnan lainanhoi-
tokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslu-
kua useamman vuoden jaksolla. Kunnan 
lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnuslu-
vun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnus-
luku on 1–2 ja heikko kun tunnusluvun 
arvo jää alle yhden. Kaupungin lainahoi-
tokyky on tunnusluvun arvon 0,95 mu-
kaan heikko (2019: 0,84).  

Kaupungin rahavarojen muutos oli + 7,0 
milj. € ja rahavarat 13,0 milj. € 31.12.2020. 
Maksuvalmius parani viisi päivää ollen 
yhdeksän päivää, joka kuvaa monen-
ko päivän maksut voidaan kattaa raha-
varoilla. Kaupungin maksuvalmius on 
edelleen kireä. Riittävä rahoitus turva-
taan kuntatodistuksin.
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Taseen tarkastelu

Omavaraisuusaste mittaa vakavaraisuut-
ta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviy-
tyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. 
Koska kaupungin omavaraisuusaste on 
alle 50 % merkitsee se merkittävän suurta 
velkarasitetta. Kaupunkikonsernin oma- 
varaisuusaste on noin 5 %-yksikköä hei-
kompi kuin kaupungin, tarkoittaen et-
tä myös konsernitasolla velkarasite on 
merkittävä. Suhteellinen velkaantunei-
suus kertoo, kuinka paljon käyttötuloista 
tarvittaisiin vieraan pääoman takaisin-
maksuun. Mitä pienempi velkaantunei-
suuden tunnusluvun arvo on, sitä parem-
mat mahdollisuudet ovat selviytyä velan 
takaisinmaksusta tulorahoituksella. Kon-
sernitasolla suhteellisen velkaantunei-
suuden tunnusluvun arvo ylittää jopa 100 
%:n rajan. Edelliseen tilinpäätökseen ver-
rattuna ovat edellä mainitut tunnusluvut 
vahvistuneet. 

Kaupungin lainakanta oli tilinpäätök-
sessä 332,6 milj. €, joka on 5 185 € asu-
kasta kohden (2019: 5  199 €/asukas). 

Tilastokeskuksen vuoden 2020 tilinpää-
tösarvioiden mukaan kuntien lainakan-
ta asukasta kohden oli 3 478 €. Vuonna 
2020 kaupunki otti pitkäaikaista lainaa 
79,1 milj. € ja maksoi pois vanhoja lainoja 
72,2 milj. €:lla. Kaupungin lainakanta on 
kasvanut 0,9 milj. € edelliseen vuoteen 
verrattuna, mikä on 37,5 milj. € vähem-
män kuin lainakannan kasvu vuonna 
2019. Kaupunkikonsernin lainakanta on 
vähentynyt 9,8 milj. € ja oli tilinpäätök-
sessä 623,4 milj. € eli 9  717 € asukasta 
kohden (2019: 9 923 €/asukas). Niin kau-
pungin kuin kaupunkikonsernin laina-
kanta asukasta kohden on laskenut ver-
tailuvuodesta. Kun lainakantaan otetaan 
myös vastuut huomioon, määrä nousee 
kaupungin osalta 5  296 €:oon asukasta 
kohden (2019: 5  246 €) ja kaupunkikon-
sernin osalta 9 942 €:oon asukasta koh-
den (2019: 10  972 €). Investointien to-
teuttamiseen käytetään lainojen lisäksi 
leasing-rahoitusta, minkä johdosta huo-
mioon tulee ottaa kaikki velvoitteet, joi-
hin on sitouduttu.

1 000 € KAUPUNKI KONSERNI
2020 2019 2020 2019

Taseen loppusumma 634 642 621 879 1 162 513 1 149 847

Oma pääoma 242 733 229 528 361 484 340 046

Omavaraisuusaste 38,4 % 37,1 % 33,0 % 31,0 %

Suhteellinen 
velkaantuneisuus 84,0 % 92,3 % 112,0 % 120,3 %

Kertynyt ylijäämä 26 749 13 541 115 678 93 123

Lainakanta 332 644 331 738 623 372 633 146

Lainakanta/asukas € 5 185 5 199 9 717 9 923

Lainat ja vastuut 339 734 334 735 638 000 700 000

Lainat ja vastuut/asukas € 5 296  5 246 9 942 10 814

Lainasaamiset 105 257 108 895 210 000 231 000
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Investointien tarkastelu

Kaupungin, sisältäen liikelaitoksen, 
vuoden 2020 alkuperäisessä talousarvi-
ossa nettoinvestointeihin oli varattu 35,3 
milj. €. Talousarviomuutoksen jälkeen 
nettoinvestointien talousarviomäärära-
ha oli 38,3 milj. €. Toteuma tilinpäätök-
sessä oli 34,7 milj. €, mistä merkittävin 
osa kohdistui rakennuksiin 12,3 milj. € ja 
kadunrakentamiseen 7,9 milj. €. Tilikau-
della 2019 nettoinvestoinnit olivat 45,1 
milj. €. Kaupunkikonsernin nettoinves-
toinnit laskivat 6,8 milj. € vertailuvuo-
desta 2019 ollen 81,0 milj. € tilikaudella 
2020. Nettoinvestoinnit ovat investointi-
menot vähennettynä rahoitusosuuksilla.

Tilikaudella 2020 merkittävimpiä 
yksittäisiä rakennusinvestointi-
projekteja ovat olleet:

• Keskuskatu 32:n (Tammikampuk-
sen) muutostyöt 4,2 milj. €

• Kertunlaakson koulu 3,2 milj. €

• Teatterin ja teatteritekniikan  
peruskorjaus 1,5 milj. €

• Seinäjoen leirintäalueen uusi  
huoltorakennus 0,7 milj. €

• Västinkartanon palvelukeskuksen 
peruskorjaus 0,6 milj. €

Konserniyhtiöiden merkittävimpiä 
investointiprojekteja ovat olleet:

• Seinäjoen Energia-konsernin val-
mistuneet investoinnit olivat 37 
milj. €. Suurimmat yksittäiset in-
vestoinnit olivat Hanneksenrinteen 
vara- ja huippulämpölaitos 17,5 milj. 
€ sekä Itikan ja Myllykosken uudet 
sähköasemat 4,4 milj. €. Konsernilla 
oli keskeneräisiä investointeja yh-
teensä 9,6 milj. €, josta lähes 8 milj. 
€ muodostui KAPK6-lämpökattilan-
hankkeen valmisteluista.

• Kiinteistö Oy Seinäjoen Palveluta-
lon investointi 3,8 milj. € on Kärjen 
kaupunginosaan rakenteilla oleva 
Päiväkoti Tähti, joka valmistuu elo-
kuussa 2021.
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• Lakeuden Vesi Oy:n investointi 3,7 
milj. € kohdistui vedenhankintajär-
jestelmän laajentamiseen Kauha-
joki-Karvia alueella. Vuonna 2020 
valmistui runkovesijohtojen raken-
nustyöt uusille vedenottamoille.

• Sevas Kodit Oy:n Koulukatu 35:n pe-
ruskorjaus 1,3 milj. €, joka on valmis-
tunut kesäkuussa 2020. 

Tarkastuslautakunta haluaa nostaa 
huomiona esiin, että kaupungin tytä-
ryhtiöiden investoinneista 3,8 milj. € 
kohdistuu kaupungin palveluja tuotta-
vaan toimintaan. Investoinnit sisältyvät 
konsernitilinpäätöksen tunnuslukuihin, 
mutta investointeja koskeva päätöspro-
sessi kaupungin ja tytäryhtiöiden hal-
linnossa eroaa toisistaan.

1 000 € KAUPUNKI KONSERNI

2020 2019 2020 2019
Omasta puolesta      
annetut vakuudet 22 22 22 22

Vuokravastuut 5 217 1 888 9 298 5 910

Leasingvastuut 896 757 5 135 4 160
Takaukset samaan 
konserniin kuuluvien 
yhteisöjen puolesta

195 695 199 961 205 381 211 972

Takaukset muiden 
puolesta 25 493 27 374 25 493 27 374

Sairaanhoitopiirin 
alijäämä omistus-
suhteessa

680 799 0 0

Osuus kuntien
takauskeskuksen 
takausvastuista

425 459 381 012 0 0

Vastuusitoumusten tarkastelu

Seinäjoen kaupungin vuokra- ja leasingvastuiden määrä on yhteensä 6,1 milj. €. Vuon-
na 2019 kaupungin vuokra- ja leasingvastuut olivat 2,6 milj. €. Konsernin vuokra- ja 
leasingvastuiden määrä on kasvanut 4,4 milj. € vuodesta 2019 ollen tilinpäätöksessä 
yhteensä 14,4 milj. €. Kaupungin takausvastuut ovat yhteensä 221,2 milj. €. Takausvas-
tuiden määrä on laskenut 6,1 milj. € edelliseen vuoteen verrattuna. Kaupunginhalli-
tuksen näkemyksen mukaan takausvastuisiin liittyä riski on hallinnassa. Takauk-
sissa taattavien yhtiöiden taloudellinen tilanne on tiedossa ja riittävät vastavakuudet 
vaaditaan. Tarkastuslautakunta haluaa nostaa esiin, että kaupungin talous ei kestäisi 
takausvastuiden mahdollista realisoitumista.
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Seinäjoen kaupungin talous kääntyi myönteisempään suuntaan poik-
keuksellisesta ja epävarmasta vuodesta huolimatta mm. tasapainot-
tamistoimenpiteiden ja valtion koronatukien myötä. Tuloslaskelman 
mukaan kaupungin talous on tasapainossa vuositasolla. Kaupungin 
vuosikate oli 38,1 milj. € ja vahvistui 38,4 milj. € edellisvuodesta. Vuosi- 
kate kattoi poistot ja myös nettoinvestoinnit. Tilikauden ylijäämäksi 
muodostui 13,2 milj. €.

Rahoituslaskelman mukaan kaupungin talouden tilanne ei ole rahoituk-
sellisesti tasapainossa pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Tunnuslu-
ku toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta on 
merkittävän negatiivinen 132,7 milj. € ja on heikentynyt viimevuodes-
ta. Negatiivinen tunnusluku kertoo, että investointeja on rahoitettu 
pääosin lainarahalla. Kaupungin lainanhoitokyky on vahvistunut hie-
man vertailuvuodesta ollen edelleen tyydyttävä. Positiivista on, että 
kaupungin lainakannan kasvu hiipui voimakkaasti. Lainakanta on kas-
vanut 0,9 milj. € edelliseen vuoteen verrattuna, mikä on 37,5 milj. € 
vähemmän kuin lainakannan kasvu vuonna 2019. Niin kaupungin kuin 
kaupunkikonsernin asukaskohtaisen lainamäärän kehitys kääntyi las-
kuun kymmenen vuoden jälkeen. Sekä kaupungin että kaupunkikon-
srnin omavaraisuusaste vahvistui edellisestä vuodesta, mutta kertoo 
edelleen merkittävän suuresta velkarasitteesta.

Koronapandemia ei ole vielä ohi vaikuttaen kuntatalouteen nyt sekä 
viiveellä. Valtio on tukenut kuntia huomattavasti vuonna 2020. Syksyn 
budjettiriihen päätöksin kuntia tuetaan myös kuluvana vuotena, mut-
ta näin merkittäviin tukiin ei jatkossa ole syytä tuudittautua. Kaupun-
gin tulo- ja menokehityksen epäsuhta ei ole poistunut eikä myöskään  
väestön ikääntyminen kestävyysvajeineen. Talouden hallinta edellyttää 
edelleen toimia vuosikatteen tason nostamiseksi sekä vuosikatteen ja 
investointien keskinäisen tasapainon ylläpitämiseksi. Tasapainotus-
työtä tulee jatkaa, mikä vaatii yhä päätöksentekijöiltä sitoutumista.
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5. Toiminnallisten ja taloudellisten 
 tavoitteiden toimialakohtainen toteutuminen
Tarkastuslautakunnan yhtenä tehtävänä 
on arvioida ovatko valtuuston asettamat 
toiminnan ja talouden tavoitteet kaupun-
gissa ja kaupunkikonsernissa toteutu-
neet ja onko toiminta järjestetty tuloksel-
lisella ja tarkoituksen mukaisella tavalla. 

Tarkastuslautakunta on korostanut aikaisemmissa arviointikertomuk-
sissa, että tavoitteiden tulee olla mitattavissa olevia ja että tavoitteiden 
toteutuminen, vertailukelpoisuus ja kilpailukykyisyys tulee olla tunnis-
tettavissa sekä arvioitavissa. 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on valmisteltu vuoden 2021 
talousarviossa uudistetulla rakenteella, minkä tarkoituksena on ollut 
selkeyttää tavoitteiden asettamista ja esittämistä Seinäjoen kaupun-
gin strategia huomioiden. Tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen ja 
mittareihin on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota. Uudiste-
tussa rakenteessa on mainittuna myös tavoitteeseen liittyvät merkit-
tävimmät riskit. Tilinpäätöksessä 2021 tavoitteiden toteutumissa on 
tilannekuvaus ja riskiarvio kehityskohteiden ja parannustoimenpiteiden 
tunnistamiseksi.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
kaupunginvaltuusto hyväksyy talousar-
viossa ja taloussuunnitelmassa. Tavoittei-
den toteutumista on arvioitu tilinpäätök- 
sessä esitetyn toteutumisvertailun ja ko-
kouksissa käsitellyn tiedon perusteella.
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Yleishallinnon tulosalue sisältää val-
tuuston, kaupunginhallituksen, toimi-
kuntien ja muun yleishallinnon määrä-
rahat. Avustukset 3,1 milj. € on maksettu 
talousarvion sisältämien määrärahojen 
mukaisesti.

Hallintopalveluiden tulosalueen tehtä-
vänä on valtuuston ja kaupunginhalli-
tuksen asioiden valmistelu sekä päätös-
ten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano. 
Tulosalue tarjoaa kaupunkikonsernille 
yleishallinnon ja lakiasiain palveluja se-
kä toimistopalveluja. Lisäksi tulosalue 
huolehtii omistajapolitiikan- ja ohjauk-
sen tehtävistä. Laki julkisen hallinnon 
tiedonhallinnasta on tullut voimaan 
vuoden 2020 alusta sisältäen siirtymä-
aikoja eri velvollisuuksien täyttämiseen. 
Seinäjoen kaupungin tiedonhallintamal-
lia on valmisteltu kaupunginjohtajan 
nimeämässä työryhmässä ja valmiste-
lutyö jatkuu. Alkuvuodesta 2021 julkais-
taan asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka 
tarkoituksena on helpottaa tietopyyntö-
jen tekemistä kaupungille. Kaupungin-
valtuusto on hyväksynyt 14.12.2020 Sei-
näjoen kaupungin sopimusohjauksen 
toimintaperiaatteet, joilla varmistetaan 
kaupungin strategisten tavoitteiden ja 
riskienhallinnan toteutuminen sekä toi-
minnan taloudellisuus. Sopimushallin-
taohjeet ovat valmistelussa. 

Tulosalueen henkilöstöpalvelut tehtä-
vänä on henkilöstöjaoston asioiden val-
mistelu ja päätösten täytäntöönpano, 
tarjota kaupunkikonsernille keskitetty-
jä henkilöstöhallinnon palveluja sekä 
huolehtia kaupungin ja tulosalueiden 
sisäisten hankkeiden kehittämisestä 
ja koordinoinnista. Henkilöstöpalvelun 
määrätavoitteet ovat toteutuneet pää-
osin. Henkilöstöjaoston päätöksistä ei 
ole tehty ainoatakaan oikaisuvaatimusta 
vuonna 2020. Henkilöstöjohtajan ja hen-

1 000 € TA 2020 MUUTETTU
TA 2020

TP 2020 POIKKEAMA POIKKEAMA- %

Tarkastustoimi -152 -152 -133 18 12 %

Yleishallinto -8 085 -8 328 -7 961 367 4 %

Hallintopalvelut -927 -927 -801 127 14 %

Henkilöstöpalvelut -2 540 -2 540 -2 417 123 5 %

Talouspalvelut -6 939 -6 789 -6 000 790 12 %

5.1  Konsernipalvelut

Laki julkisen hallinnon 
tiedonhallinnasta 
on tullut voimaan 

vuoden 2020 alusta 
sisältäen siirtymäaikoja 

eri velvollisuuksien 
täyttämiseen.

kilöstöjaoston toimivaltaan kuuluvien 
asioiden käsittelyajat ovat toteutuneet 
määriteltyjen tavoiteaikojen mukaisesti. 
Työkyvyttömyyseläkkeiden osuus pysy-
vistä eläkkeistä oli tavoitteen mukainen 
ollen alle 5 %. Keskimääräinen sairaus-
poissaolo työntekijää kohti oli noin 14 
päivää, kun asetettu tavoite oli 13 päivää. 
Henkilöstöpalveluiden taloudellisuus-
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tavoitteeksi on määritelty, että sairaus-
poissaolojen kustannukset ja työkyvyt-
tömyyseläkemaksut ovat alle kunta-alan 
keskiarvon, mikä on toteutunut. Työhy-
vinvointikyselyä ei vuonna 2020 toteu-
tettu poikkeuksellisen vuoden johdosta. 

Talouspalvelut tulosalueeseen sisälty-
vät tulosyksiköt talous-, tieto- ja mate-
riaalihallinto. Taloushallinnossa muun 
muassa rahoitukseen liittyvä tavoite 
saavutettiin, kun vieraan pääoman kes-
kimäärinen korko jäi alle 1 %:n ollen 
vuoden viimeisenä päivänä 0,16 %. Li-
säksi lainasalkun suojausaste 54 % ylit-
ti vähimmäistavoitteen 50 %. Talouden 
seurantaa on kehitetty selkeämmäksi 
ja mitattavammaksi sekä talousarvio-
tavoitteita uudistettu. Tietohallinnossa 
digitalisaatiota edistävät tehtävät ja pi-
lotoinnit ovat toteutuneet yhteistyössä 
hallintokuntien kanssa. Tietojärjestel-
mien jatkuva ja häiriötön toiminta on 

turvattu sekä järjestelmien saatavuus 
on toteutunut ilman merkittäviä käyt-
tökatkoksia. Hankintatoimessa ovat tar-
jousten määrät pysyneet aikaisempien 
vuosien tasolla. Hankintojen kiinnos-
tavuutta on lisätty viestinnän tehosta-
misella. Kaupunginvaltuusto on hyväk-
synyt 14.12.2020 Seinäjoen kaupungin 
hankintojen strategisen toimenpideoh-
jelman 2021-2025. 

Osana vuoden 2020 toiminnan ja talou-
den arviointityötä tarkastuslautakunta 
pyysi hallintopalveluiden tulosalueelta 
selvityksen, miten Seinäjoen kaupunki 
on valmistautunut sote-uudistukseen. 
Selvityksen arviointi on esitetty luvussa 
6.6. Talouspalveluiden tietohallinnon tu-
losyksiköltä tarkastuslautakunta pyysi 
tilannekatsauksen Seinäjoen kaupungin 
digitalisaation edistämisestä ja digipal-
veluista. Tilannekatsauksen arviointi on 
esitetty luvussa 6.3.

5.2 Sosiaali- ja terveystoimiala

1 000 € TA 2020 MUUTETTU
TA 2020

TP 2020 POIKKEAMA POIKKEMA- %

Soten hallinto -1 566 -1 549 -1 478 72 5 %

Sosiaalityö -45 261 -46 587 -49 008 -2 421 -5 %

Ikäihmisten 
palvelut -33 178 -34 523 -34 079 444 1 %

Terveydenhuolto -134 809 -133 870 -133 467 403 0 %

Ympäristö- 
terveydenhuolto -886 -872 -579 293 34 %

Soten hallinto tulosalue muodostuu hallinto- ja talouspalveluista, lakipalveluista ja 
rikos- ja riita-asioiden sovittelutoiminnasta. Lakipalvelut avustavat viranhaltijoita 
eri viranomaisille laadittavissa valituksissa ja lausumissa sekä asiakastapauksissa. 
Monet valitusviranomaisten päätökset ovat olleet kaupungille myönteisiä. Sovitte-
lutoiminnassa osapuolet saavat mahdollisuuden käsitellä tapahtunutta rikos- tai rii-
ta-asiaa puolueettomien sovittelijoiden läsnä ollessa. Sovittelualoitteiden lukumää-
rä 451 kpl vuonna 2020 kasvoi 62 % vuodesta 2019. Johtuen aloitteiden lukumäärän 
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merkittävästä kasvusta, sovittelijoiden 
määrästä ja koronapandemiasta on so-
vittelualoitteiden ohjaus sovittelijoille 
sujunut hitaammin. Sovittelijakoulutuk-
sen on aloittanut kymmenen uutta va-
paaehtoissovittelijaa. 

Sosiaalityön päihdetyön eri palveluiden 
toiminta-ajatuksena on vastata päih-
deriippuvuuksista sekä toiminnallisis-
ta riippuvuuksista kärsivien ihmisten 
palveluiden kartoittamisesta, hoitami-
sesta ja kuntouttamisesta. Matalan kyn-
nyksen palvelut ovat päihdetyössä to-
teutuneet. Koronapandemian johdosta 
asiakasmäärät vähenivät vuoden 2020 
alkupuolella, mutta loppuvuoden aika-
na on palveluihin hakeutuminen kasva-
nut. Laitoshoidon määrä vähentyi ver-
tailuvuodesta. Korvaushoidossa olevan 
asiakasmäärän merkittävä kasvu on li-
sännyt lääkekustannuksia ja haastanut 
resursseja. Hoiva- ja kuntoutuskodin toi-
minta on siirtynyt Seinäjoen kaupungil-
le. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden 
tavoitteena on vastata sille esitettyyn 
tarpeeseen, olla mukana monitoimijai-
sessa yhteistyössä vaikuttamassa en-
nalta ehkäisevästi lapsiperheiden hy-
vinvointiin ja olla valmiina reagoimaan 
todettuun tarpeeseen. Koronapandemia 
näkyi laitossijoitusten kysynnän lasku-
na kesällä 2020, mutta palautui loppu-
vuodesta tavanomaiselle tasolle. Oman 
laitoshoidon ja perhehoidon osuutta 
kasvatettiin. Koronapandemiavuosi vai-
keutti lainsäädännön asettamissa mää-
räajoissa pysymistä lastensuojeluilmoi-
tuksissa ja palvelutarpeenarvioinneissa. 
Vammaispalveluissa tuotetaan vaikea-
vammaisille ja kehitysvammaisille hen-
kilöille, neuropsykiatrisille asiakkaille 
ja alle 65-vuotiaille omaishoidon tuen 
saajille vammaispalvelu-, erityshuolto- 
sekä/tai sosiaalihuoltolain mukaisia pal-
veluja vastaten lisäksi sosiaalihuollon 
tarpeeseen kaupungissa. Vammaispal-

Sovittelijakoulutuksen 
on aloittanut 

kymmenen uutta 
vapaaehtoissovittelijaa.

veluun tulleet hakemukset on käsitelty 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
kolmen kuukauden määräajassa. Palve-
lutarpeen arvioinnissa on moniamma-
tillista yhteistyötä parannettu. Viranhal-
tijapäätöksiä on tarkennettu entisestään 
ja oikaisuvaatimukset ovat vähentyneet. 
Sosiaalityöntekijän rekrytointi ei ole 
tuottanut tulosta vuonna 2020 ja kol-
matta sosiaalityöntekijää on ”paikan-
nut” sosiaaliohjaaja. Vammaispalvelun 
ostopalveluiden määrä on kasvanut sii-
tä huolimatta, että Eskoon tuki- ja osaa-
miskeskuksen Risuviidan ja Kaarisillan 
palvelutuotanto on siirtynyt Seinäjoen 
kaupungille syksyllä 2020. Ostopalvelui-

den tarvetta on nostanut suuri palvelun-
tarvitsijoiden määrä. Aikuissosiaalityön 
eri palvelujen toiminta-ajatus on vastata 
toimeentulon, työllistymisen edistämi-
sen, kotona asumisen ja muun sosiaali-
huollon yleisiin palvelutarpeisiin, jotka 
koskevat työikäistä väestöä. Toimeentu-
lotukihakemusten lukumäärän laskusta 
huolimatta hakemuksista 2,2 % eli 48 kpl 
ei ole käsitelty seitsemän päivän mää-
räajassa. Toimeentulomenot ylittivät 
talousarvion noin 70 000 €:lla eikä sää-
tötavoite toteutunut. Sosiaalihuoltolain 
mukaisten ilmoitusten lukumäärä vä-
heni ja käsittelyajat ovat pysyneet koh-
tuullisina. Koronapandemian johdosta 
aikuissosiaalityön sosiaalisen kuntou-
tuksen palveluja eikä ryhmätoiminto-
ja pystytty järjestämään suunnitellusti. 
Asunnottomuutta esiintyi lähinnä lyhy-
taikaisesti ja asumisneuvonnan on todet-
tu tavoittaneen kuntalaisia paremmin.  



SEINÄJOKI Arviontikertomus 2020 33

Ikäihmisten palvelujen toiminta-ajatuk-
sena on tukea asiakkaan itsenäistä asu-
mista ja toimintakykyä kunkin omassa 
kodissaan yhteistyössä lähteisten kans-
sa. Ikäihmisten palvelujen määrätavoit-
teet ylittyivät pääosin. Koronapande-
mian johdosta ikäihmisten palvelujen 
kuntouttava päivätoiminta oli suljettuna 
16.3.-26.8.2020, minkä johdosta tavoite  
6 400 päivätoimintapäivästä alittui ollen 
3  857 päivätoimintapäivää. Myös lyhy-
taikaishoitopaikkojen täyttöaste 87 % jäi 
koronapandemian johdosta tavoittees-
ta 98 %. Ikäkeskuksen asiakasohjaus-
yksikössä lokakuussa 2020 toteutetun 
asiakaspalvelukyselyn tulosten mukaan 
tyytyväisyys palveluun oli 9 arvosa-
na-asteikolla 4-10. 

–ajat. Suun terveydenhuollossa määrä-
tavoitteet ovat ylittyneet hammashoito-
lakäynneissä. Laatutavoitteet toteutui-
vat pääosin kaikissa palveluissa lukuun 
ottamatta hoidon oikeaa porrastusta. 
Etenkin kaupunginsairaalan psykoge-
riatrisella osastolla M3 oli vuoden 2020 
aikana useita klinikkavalmiita potilaita.

Valtuustokauden arviointihavaintojen ja 
–suositusten jälkiseurantana tarkastus-
lautakunta pyysi sosiaalityön ja ikäih-
misten palvelujen tulosalueelta tilanne-
katsauksen, minkä arviointi on esitetty 
luvussa 6.7.

Ikäkeskuksen 
asiakasohjausyksikössä 

lokakuussa 2020 
toteutetun asiakas-

palvelukyselyn tulosten 
mukaan tyytyväisyys 

palveluun oli 
9 arvosana-

asteikolla 4-10.

Terveydenhuolto järjestää terveyden-
huollon palvelut Seinäjoen kaupungin 
ja Isonkyrön kunnan asukkaille. Ter-
veydenhuollon toiminta käsittää avo-
terveydenhoidon, kaupunginsairaalan 
palvelut, suun terveydenhuollon ja kun-
toutuspalvelut. Avohoidon hoitotakuu 
toteutui. Koronapandemian johdosta 
lääkäri- ja hoitajakäynnit sekä tervey-
denhoitajakäynnit neuvoloissa ja kou-
lu- ja opiskeluterveydenhuollossa ovat 
jääneet alle määrätavoitteen. Sitä vas-
toin kaupunginsairaalan toteutuneet 
hoitopäivät ja keskimääräiset hoitoajat 
ovat pääosin ylittäneet tavoitepäivät ja 
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1 000 € TA 2020 MUUTETTU
TA 2020

TP 2020 POIKKEAMA POIKKEAMA- %

Sivistyksen ja 
hyvinvoinnin 
toimialan hallinto

-544 -454 -1 279 -826 -182 %

Perusopetus -53 557 -53 002 -50 732 2 270 4 %

Erityispalvelut -5 685 -5 654 -4 849 804 14 %

Varhaiskasvatus -44 056 -43 766 -40 869 2 896 7 %

Lukiokoulutus -9 151 -9 099 -9 028 71 1 %

Kansalaisopisto -2 260 -2 243 -2 271 -28 -1 %

Ammatillinen 
koulutus -470 -470 -471 -1 0 %

Kirjastopalvelut -4 570 -4 532 -4 239 293 7 %

Kulttuuripalvelut -1 403 -1 388 -1 196 192 14 %

Museopalvelut -1 047 -1 040 -1 007 33 3 %

Liikuntapalvelut -6 505 -6 415 -6 709 -294 -5 %

Nuorisopalvelut -1 899 -1 883 -1 718 165 9 %

5.3 Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan 
hallinnon tehtävänä on toimialan pal-
veluiden kokonaisuudesta huolehtimi-
nen, tavoitteiden saavuttamisen ja ta-
louden seuranta sekä tulosalueiden ja 
erityisesti opetuspalveluiden yhteisten 
asioiden hoito. Hallinnon talousarvio 
sisältää myös opetuspalveluiden hank-
keet ja kaupungin ruokapalvelut, joka on 
siirtynyt 1.1.2021 alkaen kaupunkiympä-
ristön toimialan toimitilat tulosalueelle. 
Tulosalueen nettotoimintamenot ylit-
tivät talousarvion 0,8 milj. €:lla (182 %). 
Ylitys muodostuu ruokapalvelut tulos-
yksikön myyntitulojen toteutumisesta 
talousarviota pienempänä koronapan-
demian johdosta. 

Perusopetuksen toiminta-ajatuksena 
on huolehtia kasvavien lasten ja nuor-
ten perustietojen ja –taitojen opettami-
sesta ja henkisen kasvun mahdollisuu-
desta sekä siitä, että näillä nuorilla on 
mahdollisuus jatko-opintoihin. Perus-
opetuksen määrätavoitteet toteutuivat 
pääosin. Säätötoimenpiteiden johdosta 
alkuopetuksessa, alkuopetuksen ja vuo-
siluokkien 3-6 yhdysluokissa oli korote-
tut oppilasryhmärajat, minkä johdosta 
luokkakoot ylittyivät. Laatutavoitteet 
ovat toteutuneet ja toimintaa on kehitet-
ty laatutavoitteiden suuntaisesti. Kehit-
tämiskohteena nähdään yhteistyön sy-
ventäminen koulusaneerauksissa. 
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Erityispalveluiden tavoitteena on jär-
jestää laadukkaasti ja taloudellisesti 
kaupungissa toteutettava erityisopetus, 
oppilas- ja opiskelijahuolto, oppilaiden 
avustajapalvelut, koulukuljetukset ja pe-
rusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimin-
ta. Erityisluokkien täyttöaste on ollut 

teutunut kustannushinta hoitomuodoit-
tain alitti asetetun tavoitteen.

Kansalaisopisto vahvistaa kaupungin 
strategisten painopisteiden mukais-
ta kehitystä mm. tarjoamalla mahdol-
lisuuksia kuntalaisten omaehtoiseen 
elinikäiseen oppimiseen, terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseen, monipuo-
liseen kulttuurin ja taiteen harrastami-
seen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen. 
Määrätavoitteista noin puolet toteutui. 
Koronapandemian johdosta toiminnas-
sa korostui erilaiset etätoteutukset. Kan-
salaisopisto kursseille osallistui 8  764 
netto-opiskelijaa (tavoite: 10 000) ja ope-
tuksen kokonaistuntimäärä oli 28  905 
(tavoite: 35 000). Opetusta järjestettiin ta-
voitteen mukaisesti 13:lla eri opetusalalla 
ja pitkien kurssien rinnalle on tuotu yhä 
enemmän lyhytkursseja. Asiakaspalaut-
teiden mukaan 95 % vastaajista (2020: 
948 vastaajaa) on ollut tyytyväisiä kurs-
sin sisältöön ja ilmapiiriin. Kurssimak-
suissa on toteutettu korotus lukuvuodel-
le 2020-2021 ja opintosetelirahoitusta on 
hyödynnetty eri kursseille työttömien 
aktivoimiseksi. 

Erityisluokkien 
täyttöaste on ollut 

pääsääntöisesti 100 %.

Varhaiskasvatukseen 
osallistui 80 % 

ja esiopetukseen 
99 % ikäluokasta.

pääsääntöisesti 100 %. Keväällä 2020 ko-
ronapandemia sekä etäopetus vaikeut-
tivat oppilaiden kuraattoripalveluihin 
pääsyä lakimääräisten aikojen puitteis-
sa. Syksyllä tavoitteet määräajoissa ovat 
toteutuneet. Pätevien eritysopettajien 
saatavuudessa on ollut haastetta. Kaikki 
1. ja 2. luokan oppilaat ovat saaneet ilta-
päivätoimintapaikan.

Varhaiskasvatuspalvelu tuottaa varhais-
kasvatusta sen kaikissa toimintamuo-
doissa, esiopetusta ja avointa varhais-
kasvatustoimintaa. Varhaiskasvatuksen 
määrätavoitteena on, että varhaiskasva-
tuksen toimintaan osallistuu palvelui-
hin oikeutetusta ikäluokasta vähintään 
85 % ja esiopetukseen osallistuu ikäluo-
kan lapsista kaikki. Varhaiskasvatuk-
seen osallistui 80 % ja esiopetukseen 
99 % ikäluokasta. Laatutavoitteet ovat 
toteutuneet. Varhaiskasvatuksen vaki-
tuinen henkilökunta täyttää ammatilli-
sen pätevyyden kriteerit. Haasteita on 
aiheuttanut pula varhaiskasvatuksen 
opettajista ja sijaisuuksien täyttäminen. 
Varhaiskasvatuslain mukainen arviointi 
on toteutettu kaikkiin kaupungin omiin 
yksiköihin ja toimintamuotoihin sekä 
yksityisen varhaiskasvatuksen päiväko-
teihin. Arvioinnissa kehittämiskohteek-
si on todettu tarve lisätä lasten kuormit-
tavaa liikkumista ja liikkumisen määrää, 
jotta lasten liikkumiselle asetetut tavoit-
teet saavutettaisiin. Toimintapäivän to-

Kirjastokäyntejä toteutui vuonna 2020 
yhteensä 348  406. Käyntimäärät las-
kivat merkittävästi koronapandemian 
johdosta vertailuvuodesta, kun kirjas-
topalvelut olivat suljettuina keväällä ja 
avoinna vain lainaustoimintaa varten 
joulukuussa. Täten tavoite kävijämää-
rästä 512 000 ei toteutunut.  Lokakuussa 
2020 kaikissa toimipisteissä toteutettiin 
asiakaskysely. Asiakaskyselyn mukaan 
kirjaston palveluihin oli tyytyväisiä tai 
erittäin tyytyväisiä 94 % vastaajista ja 
aukioloaikoihin 88 % vastaajista. Kirjas-
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topalveluiden taloudellisuuden tunnus-
luku oli 1,76 (2019:1,42), mitä heikentää 
koronapandemian vaikutukset fyysisiin 
käynteihin ja kokonaislainaukseen. Val-
takunnalliset vertailutilastot julkaistaan 
huhtikuussa 2021.

Liikuntapalveluiden tulosalueen tavoit-
teena on luoda edellytyksiä asukkaiden 
liikuntatoiminnalle, lisätä liikunta-ak-
tiivisuutta ja hyvinvointiin tähtäävää 
toimintaa. Liikuntapalveluiden määrä-
tavoitteet eivät kaikilta osin toteutuneet 
koronapandemian johdosta. Liikuntati-
lojen kävijämäärätavoite toteutui noin 
40 %:sti ja ohjausryhmien osallistuja-
määrätavoite noin 50 %:sti. Ohjaustoi-
mintaa toteutettiin myös sosiaalisen 

median kanavien kautta.  Kesällä lasten 
uimakoulut toteutettiin rajoitetun henki-
lömäärän mukaisesti. Liikuntapaikkojen 
laatutasoa on pidetty yllä suunnitellusti 
ja on keskitytty lajien vaatimusten mu-
kaiseen vuorojakoon kentillä ja saleissa.

Kesällä lasten 
uimakoulut 
toteutettiin 
rajoitetun 

henkilömäärän 
mukaisesti. 
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Toimitilat tulosalue suunnittelee, tuot-
taa, hallinnoi ja ylläpitää kaupungin 
palvelurakenteeseen tarvittavia tiloja 
sekä muuta kaupungin omistukseen 
kuuluvaa rakennuskantaa. Tulosalueen 
rakennuttamis- ja suunnittelutehtävät 
on saatu pääosin toteutettua tavoiteai-
kataulujen mukaisesti ja rakennusten 
ylläpidon vuosiohjelmaa on noudatet-
tu. Vuonna 2020 on käsitelty sähköisen 
huoltokirjan työtilauksia ja palautteita 
yli 19  000 kpl. Avoimia palvelupyyntöjä 
oli noin 100 kpl vuodenvaihteessa. Pa-
lautteenkäsittelyn aloittamisen vasteai-
ka oli keskimäärin alle vuorokauden. 
Suunnittelussa ja rakennuttamisessa on 
painotettu ratkaisujen elinkaarikustan-
nuksia. Rakennuskannan laskennalli-
nen korjausvelka kasvoi noin 0,8 milj. € 
eli noin 2 % vuonna 2020. 

Kiinteistö- ja paikkatietopalvelu tuottaa 
ja ylläpitää ajantasaista paikkatietoai-
neistoa. Hoitaa viiveettömän kiinteis-
tönmuodostuksen yrityksille ja asuk-
kaille tonttien myynnin ja rakentamisen 
tarpeisiin. Vuoden 2020 määrätavoitteis-
ta yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin 
hankittavan raakamaan määrätavoite 
40 ha ylittyi ollen noin 131 ha. Tonttien 
myynti ja vuokraus asumiseen sekä 

elinkeino- ja liike-elämän tarpeisiin 
jäi alle määrätavoitteen. Laatutavoit-
teiksi on asetettu Lean-johtamismal-
lin käyttöönotto tonttijakoprosessis-
sa ja kiinteistönvaihdannan palvelun 
(KPV) käyttöönotto kiinteistökaupoissa 
ja vuokrasopimuksissa. Lean-johtamis-
mallin tonttijakoprosessi on kuvattu ja 
sähköinen allekirjoitus on otettu käyt-
töön tonttijakokartassa. Mallin kehittä-
minen vielä jatkuu. Kiinteistönvaihdan-
nan palvelun käyttöönotto on siirtynyt 
vuodelle 2021. Kiinteistöverotietojen 
tarkistamisen-projekti on edennyt ja ra-
kennustiedoista on 92 % tarkistettu. 
 
Yhdyskuntatekniikan tulosalue tuot-
taa eri tulosyksiköille asetetut tehtävät 
nykyaikaisia toimintatapoja käyttäen 
taloudellisesti ja ympäristöystävälli-
sesti yhteistyössä kaupungin muun or-
ganisaation sekä vuorovaikutuksessa 
kaupunkilaisten kanssa. Vuonna 2020 
tulosalueen tavoitteet ovat toteutuneet. 
Investoinnit toteutuivat hyväksyttyjen 
määrärahojen puitteissa ja suunnitellut 
investointihakkeet toteutuivat pääosin 
kokonaisuudessaan. Omaa henkilöstöä 
ja ostopalveluja on käytetty rakentami-
sessa ja kunnossapidossa edellisvuo-
sien tapaan. Vähäiset reklamaatiot ja 

5.4 Kaupunkiympäristön toimiala

1 000 € TA 2020 MUUTETTU
TA 2020

TP 
2020

POIKKEAMA POIKKEMA- %

Kaupunkiympäristön 
toimialan hallinto -1 129 -1 123 -1 206 -83 -7 %

Toimitilat 13 887 13 654 14 329 675 5 %

Kiinteistö- ja
paikkatietopalvelu 8 630 6 137 7 027 890 15 %

Yhdyskuntatekniikka -13 039 -12 620 -9 150 3 470 28 %

Kaupunki suunnittelu
ja kaavoitus -892 -889 -681 209 23 %

Rakennusvalvonta -183 -180 -265 -85 -48 %

Ympäristönsuojelu -322 -320 -235 84 26 %
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5.5 Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimiala

1 000 € TA 2020 MUUTETTU
TA 2020

TP 2020 POIKKEAMA POIKKEMA- %

Elinvoima ja 
kilpailukyky -7 945 -8 629 -8 983 -354 -4 %

Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimiala ja tulosalue toteuttavat kaupunkistrategiaa edis-
tämällä osaamista, kaupungin asukkaiden osallisuutta, työllisyyttä sekä terveyttä ja 
hyvinvointia. Toimiala tukee kaupungin kilpailukykyä ja vetovoimaa edistämällä kau-
pungin strategista ja innovatiivista toimintaa, kaupungin edunvalvontaa, kaupunki-
markkinointia, tapahtumakaupunkina kehittymistä sekä kansainvälistymistä.

Seinäjoen kaupungin vuoden 2020 työttömyysaste oli 10,2 % ja tavoite Suomen 21:n 
(C21-kaupungit) suurimman kaupungin alhaisimmasta työttömyysasteesta toteutui. 
Valtakunnallisesti tarkasteltuna ja erityisesti muihin keskuskaupunkeihin verrattuna 
on Seinäjoen kaupungin työttömyysaste pysynyt maltillisena. Aktiivinen työllisyyden-
hoito pysähtyi väliaikaisesti koronaan liittyvien valtakunnallisten päätösten johdosta, 
mikä vaikutti työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuun. Työmarkkinatuen kuntaosuus 
oli 4,1 milj. €, joka ylitti 1,7 milj. €:lla tavoitteen 2,4 milj. €. Kunta maksaa työmarkkinatu-
esta sitä suuremman osan, mitä kauemmin henkilö on ollut työttömänä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö jatkui valtuustokaudelle asetettujen tavoit-
teiden mukaisesti. Valtuusto hyväksyi elokuussa 2020 Hyvinvointiraportin 2019, johon 
on päivitetty seurattavien indikaattorien tiedot niiltä osin, kuin ne ovat olleet saata-
villa. Toimialoilta on lisäksi kerätty raporttiin tieto toimenpiteistä, joita tavoitteiden 

takuukorjaukset osoittivat, että laadulli-
set tavoitteet ovat onnistuneet. Yhdys-
kuntatekniikan tulosalueen nettomenot 
alittivat talousarvion 3,5 milj. € (28 %) 
muodostuen mm. sääolosuhteiden ja al-
haisen sähköhinnan vaikutuksesta kun-
nossapitokuluihin sekä henkilöstökulu-
jen säästöistä.

Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen 
toiminta-ajatuksena on ohjata kaupun-
gin kehitystä kaupunkistrategian ja kes-
tävän kehityksen mukaisesti sekä mah-
dollistaa työpaikkojen ja väestönkasvun 
edellytykset. Määrätavoitteena on, että 
kaavoilla ja muilla toimenpiteillä osoi-
tetaan riittävä määrä tonttimaata. Ai-
kataulussa on pystytty valmistelemaan 

kaupungin tärkeimmät ja yksityisten 
välittömästi toteutettavat hankkeet. 
Henkilöstön vähyyden vuoksi muissa 
hankkeissa on viivästymistä jopa yhdes-
tä kahteen vuoteen. 

Osana vuoden 2020 toiminnan ja talou-
den arviointityötä tarkastuslautakunta 
pyysi toimialalta selvityksen Alasen-
puiston tapahtumakentän päätösproses-
sista ja sen vaikutuksista. Selvityksen 
arviointi on esitetty luvussa 6.5. Valtuus-
tokauden arviointihavaintojen ja –suo-
situsten jälkiseurantana tarkastuslau-
takunta pyysi toimitilat tulosalueelta 
tilannekatsauksen investointien toteu-
tumisesta, minkä arviointi on esitetty 
luvussa 6.7.
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saavuttamiseksi on tehty. Healthy Kids 
of Seinäjoki (HKS) oppimis- ja kehit-
tämisalustan pilotointi on käynnissä 
ja toiminnan kansainvälistyminen on 
edistynyt tavoitteen mukaisesti. Etäyh-
teyksien avulla ovat tieteellisen toimi-
kunnan tapaamiset sekä kansainväliset 
asiantuntijatapaamiset toteutuneet ko-
ronapandemiasta huolimatta.

Seinäjoen kaupunki sijoittui Suomen 21:n 
(C21) suurimman kaupungin elinvoima-
vertailussa neljänneksi. Tavoite sijoit-
tumisesta kolmen parhaan joukkoon jäi 
saavuttamatta. Kuntien elinvoiman mit-
tareina ovat mm. väestö- ja työpaikka-
kehitys, väestön tulotaso, huoltosuhde, 
koulutustaso ja asuntotuotanto. Useilla 
mittareilla tarkasteltuna Seinäjoki kuu-
luu Suomen menestyneimpiin ja elinvoi-
maisimpiin keskuskaupunkeihin.

Kaupungin markkinoinnissa on paino-
pisteenä ollut mm. työ- ja etätyöperus-
taista tulomuuttoa edistävä kampanjoin-
ti ja asukasnäkökulmien esiintuominen. 
Tavoite kahdesta valtakunnallisesta 
markkinointikampanjasta toteutui. Sei-
näjoen kaupungilla oli sosiaalisessa 
mediassa 26 181 seuraajaa, mikä ylitti 
25  000 seuraajan tavoitteen. Viestin-
nässä tärkeään rooliin nousi kaupunki-
laisille kohdistettu koronapandemian 
viranomaisviestintä. Yksinyrittäjille 
avautui keväällä 2020 kunnilta haettava 
koronatukihaku. Seinäjoen kaupungin 
osalta nämä avustukset valmisteltiin 
kaupungin tytäryhtiö Into Seinäjoki Oy:n 
toimesta ja päätökset on tehnyt elinvoi-
majohtaja perustuen Työvoima- ja elin-
keinoministeriön (TEM) ohjeistukseen.

5.6 Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos –liikelaitos

1 000 € TA 2020 TP 2020 POIKKEAMA POIKKEAMA- %

Liikevaihto 19 358 18 011 -1 347 -7 %

Liikevoitto/ -tappio 282 187 -95 -34 %

Tilikauden voitto/tappio 313 206 -108 -34 %

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos -liikelaitos tuottaa Etelä-Pohjanmaan maakunnan 
alueen kuntien pelastus- ja turvallisuuspalvelut. Pelastuslaitos toimii Seinäjoen kau-
pungin liikelaitoksena. Vuonna 2020 liikelaitoksen palveluorganisaatio on päivitetty 
vastaamaan sisäministeriön asettamaa hanketta pelastustoimen hallinnon uudista-
miseksi. Liikelaitoksen palveluorganisaatiossa on neljä toimialaa: resurssienhallinta, 
riskienhallinta, pelastustoiminta ja TKI/ensihoito.

Liikelaitoksen vuoden 2020 talousarviossa on otettu huomioon Seinäjoen kaupungin 
talouden tasapainottamisohjelma. Tuottavuutta ja tehokkuutta on parannettu päivittä-
mällä tukitoimintoja ja huoltosuunnitelmaa, tarkentamalla hälytysvasteita ja hallitulla 
valmiuden nostosuunnitelmalla erityisesti ruuhkatilanteissa. Lisäksi johtamistoimin-
nassa on painotettu taloudellisen vastuun huomioon ottamista onnettomuustilan-
teissa. Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi pelastuslaitoksen toimintaym-
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päristöön, toimintaan ja talouteen. 
Valvontatoiminta, turvallisuusviestintä, 
koulutus-, harjoitus- ja huoltotoiminnot 
ovat olleet keskeytyneinä 16.3.-1.6.2020 
välisen ajan ja toiminnoissa on ollut 
rajoituksia tämän jälkeenkin. Maalis-
kuussa 2020 pelastuslaitos on laatinut 
henkilöstön jatkuvuudenhallintasuun-
nitelman kiireellisen pelastustoiminnan 
turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa. 

Vuonna 2020 
pelastusyksikkö/-yksiköt 

lähtivät 4 348 
hälytystehtävään, 
kun vuonna 2019 
hälytystehtäviä 

oli 5 032.

Tehtävämäärät ovat lähes kaikissa 
onnettomuustyypeissä vähentyneet. 
Vuonna 2020 pelastusyksikkö/-yksiköt 
lähtivät 4  348 hälytystehtävään, kun 
vuonna 2019 hälytystehtäviä oli 5  032. 
Merkittävimmät muutokset tehtävissä 
olivat rakennuspaloissa vähennystä 28 
% (- 35 kpl), ensivastetehtävissä vähen-
nystä 44 % (- 718 kpl) ja vahingontor-
juntatehtävissä kasvua 72 % (+ 260 kpl). 
Ensivastetehtäviä vähensi koronapan-
demian johdosta tehty vastemuutos ja 
vahingontorjuntatehtäviä kasvatti neljä 
laajaa myrskyä. Suuronnettomuuksia, 
joiksi luokitellaan yli 0,5 milj. € vahingot, 
oli yhteensä kaksi.

Tilikauden 2020 kirjanpidon mukainen 
ylijäämä oli 0,2 milj. €. Tilikauden inves-
toinnit olivat 1,1 milj. € ja alittuivat 0,1 
milj. € talousarvioon nähden. Toiminnan 
ja investointien rahavirtojen nettovaiku-
tus oli 0 €. Ennakkolaskelman mukaan 
kunnille palautettava määrä tulee ole-
maan yhteensä noin 1 milj. €. Taloudelli-
nen suoriutuminen on ollut erittäin hyvä.
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6. Vuoden 2020 arviointikohteet

6.1 Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopiston Kannatusosakeyhtiö

1 000 € TA 2020 TP 2020 POIKKEAMA POIKKEAMA- %

Liikevaihto 2 030 2 082 52 3 %

Liikevoitto/-tappio -58 45 103 177 %

Tilikauden voitto/tappio -57 46 103 180 %

Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopiston Kan-
natusosakeyhtiö on Seinäjoen kaupun-
gin 66,3 %:sti omistama tytäryhtiö. Yhtiön 
muut osakkeenomistajat ovat Alavuden 
ja Kurikan kaupunki, Vimpelin kunta 
sekä joukko yksityisiä osakkeenomista-
jia. Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston 
tehtävänä on antaa ensisijaisesti lapsil-

le ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista 
ja tasolta toiselle etenevää opetusta se-
kä mahdollisuutta opiskella musiikkia 
pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja 
omien kiinnostuksen kohteiden suun-
taisesti. Opetus antaa valmiuksia ha-
keutua musiikin ammatilliseen ja kor-
kea-asteen koulutukseen. 
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ja verkostoituminen muiden toimijoiden 
kanssa. Musiikkiopisto toimii aktiivises-
ti vuorovaikutuksessa kulttuuri- ja ope-
tustyötä tekevien tahojen kanssa paikal-
lisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti.

Taloudellisuustavoitteisiin on määritel-
ty, että tilikauden tappio on korkeintaan 
60 000 € ja oma pääoma on vähintään 
50 000 €. Tilinpäätöksen 2020 mukaan 
tilikauden tulos on 45 978 € voitollinen 
ja oma pääoma 177 433 €, joten tavoite 
näiden osalta on täyttynyt. Tulosta pa-
ransivat opetus- ja kulttuuriministeriön 
korona-avustus 47 000 € ja kulujen vä-
hentyminen etäopetuksen myötä sekä 
yli- ja lisätuntien karsimisen johdosta.

Musiikkiopisto on lakisääteistä valtiona-
pua saava alueellinen musiikkioppilaitos. 
Käyttökustannuksiin myönnettävä val-
tionosuus on opetustuntikohtainen. Mu-
siikkiopiston valtionosuustuntimäärä on 
23 875 tuntia. Vuonna 2020 valtionosuus 
oli 1  108 433 € muodostaen 55 % yhtiön 
liikevaihdosta (2019: 1  068  879 €, 53 %). 
Kuntien avustukset olivat 671 840 € eli 32 
% liikevaihdosta vuonna 2020. Seinäjoen 
kaupungin avustus oli 550 000 €, mikä on 
saman verran kuin vuonna 2019. Loppu-
osuuden liikevaihdosta muodostavat op-
pilasmaksut, joiden suhteellinen osuus 13 
% sijoittuu valtakunnalliseen 10-15 %:iin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 
2019 teettämässä selvityksessä esite-
tään, että musiikkiopistojen ylläpitäjät 
hakevat taiteen perusopetuksen järjes-
tämisluvan uudelleen. Tämä voisi an-
taa mahdollisuuden muodostaa Etelä- 
Pohjanmaan alueelle suuremman, ehkä 
jopa koko maakunnan käsittävän  
musiikkioppilaitoksen. Tällä hetkellä 
oppilaitosrakenne Etelä-Pohjanmaalla 
on hyvin pirstaleinen.

Seinäjoen kaupungin tavoite yhtiön 
omistukselle on, että musiikki on Sei-
näjoen kaupungissa merkittävässä ase-
massa. Musiikkiopisto järjestää ope-
tusta Seinäjoella kaupunkipisteessä, 
Hyllykalliolla, Tanelinrannassa ja Perä-
seinäjoella. Lisäksi Alavudella ja Vim-
pelissä on musiikkiopiston opetuspiste. 
Musiikkileikkikoulussa opinnot etene-
vät ikäryhmän mukaan tavoitteellisesti 
kuten opisto-opinnoissa musiikinpe-
rusteista pääaineeseen. Kun oppilaalla 
on riittävät valmiudet saa hän aloittaa 
yhteismusisoinnin pienryhmissä, or-
kesterissa tai kuorossa. Nuori musiikin-
harrastaja pääsee näin osaksi suurem-
paa kokonaisuutta.

Erityisesti koronarajoitusten takia ase-
tetut määrätavoitteet alittuivat. Tavoit-
teeksi on asetettu 860 oppilasta, jois-
ta varhaiskasvatuksen oppilaita on 
310. Syyskuun 2020 tilastoinnin mu-
kaan oppilasmäärä on 738 (2019: 836 
oppilasta), joista varhaiskasvatuksen 
oppilaita on 175 (2019: 281 oppilasta). 
Koronapandemian rajoitukset ovat vai-
kuttaneet erityisesti varhaiskasvatuk-
sen oppilasmääriin, kuten myös ke-
väällä 2020 aloitetun Päiväkotimuskari 
-pilotoinnin keskeytyminen syksyllä.  
Vuoden 2020 tuntikehykseksi on määri-
telty 24 500 tuntia, joka jäi saavuttamatta 
100 tunnilla. Ajanjaksolla 20.3.-10.5.2020 
opetusta annettiin etäopetuksena. 

Koronapandemian rajoitusten vaikutuk-
sesta kaikki laadulle määritellyt tavoit-
teet eivät toteutuneet. Näyttösuoritusten 
suunniteltu määrä toteutui etäyhteyk-
sien ja videotallenteiden avulla. Näyt-
tösuorituksia tehtiin 172. Konsertteja 
jouduttiin perumaan 32 tai siirtämään 
toiseen ajankohtaan, minkä johdosta sa-
dan konsertin tavoitemäärä jäi saavut-
tamatta. Konsertteja oli 71 ja osa niistä 
toteutettiin striimattuna. Lisäksi musiik-
kiopiston laatutavoitteena on yhteistyö 



SEINÄJOKI Arviontikertomus 2020 43

Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopiston Kannatusosakeyhtiö saavutti talou-
delliset tavoitteet. Tulosta paransivat opetus- ja kulttuuriministeriön 
korona-avustus sekä kulujen vähentyminen. 

Koronapandemian rajoituksista huolimatta Musiikkiopisto ylitti val-
tionosuustuntimäärän ja jäi ainoastaan 100 h vuoden 2020 tuntikehyk-
sestä. Ajanjaksolla 20.3.-10.5.2020 opetusta annettiin etäopetuksena.

Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota, että opetus- ja kult-
tuuriministeriön vuonna 2019 teettämässä selvityksessä esitetään 
musiikkiopistojen ylläpitäjien taiteen perusopetuksen järjestämisluvan 
uudelleen hakemista. Tämä voisi antaa mahdollisuuden muodostaa 
Etelä-Pohjanmaalle suuremman, ehkä jopa koko maakunnan käsittävän 
musiikkioppilaitoksen. Tarkastuslautakunta suosittelee rakenneselvi-
tyksen tekemistä yhteistyössä maakunnan musiikkiopistojen kanssa.
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6.2 Seinäjoen Orkesteriyhdistys ry

1 000 € TA 2020 TP 2020 POIKKEAMA POIKKEAMA- %

Liikevaihto 793 767 -26 -33 %

Liikevoitto/-tappio -70 43 113 162 %

Tilikauden voitto/tappio -67 43 111 165 %

Seinäjoen kaupunginorkesteri on yhdis-
tyspohjainen. Yhdistyksen jäsenmäärä 
oli vuoden 2020 lopussa 70, joista kaksi 
oli yhteisöjäseniä. Yhdistyksen yhdek-
sän jäseniseen johtokuntaan Seinäjo-
en kaupunki nimittää valtuustokausit-
tain kuusi jäsentä ja orkesteriyhdistys  
kolmejäsentä varajäsenineen. Kaupun-
gin omistajapoliittisen linjauksen mu-
kaan yhdistyksessä keskitytään ydintoi-
mintaan ja panostetaan operatiiviseen 
toimintaan.

Kaupunkiorkesterin toiminnan paino-
pistealueena on kamarimusiikki. Myös 
sinfoniamusiikkia kaupunginorkesteri 
esittää säännöllisesti, jolloin runkosoit-
tajistoa täydennetään muilla ammatti-
muusikoilla. Oopperaorkesterina kau-
punginorkesteri on toiminut Seinäjoen 

kaupunginteatterin ja oopperayhdistyk-
sen oopperaproduktioissa, sekä Ilmajo-
en musiikkijuhlilla. Vuosittain kaupun-
ginorkesteri esiintyy myös Seinäjoen 
Tangomarkkinoilla. Kamarimusiikki-
kokoonpanot ovat konsertoineet koti-
paikkakuntansa lisäksi myös muualla 
kotimaassa ja ulkomailla. Suomessa yh-
teiskonsertit kaupunginorkestereiden 
kanssa ovat harvinaisia, mihin poikke-
uksen tekee Seinäjoen kaupunginor-
kesterin ja Vaasan kaupunginorkesterin 
vuosittaiset yhteiset konsertit. Kaupun-
ginorkesteri toimii tiiviissä yhteistyös-
sä Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopiston 
kanssa ja muusikoilla on velvollisuus 
antaa opistossa opetusta kolme viik-
kotuntia. Kaupunginorkesterilla ei ole 
omaa soitinkalustoa vaan käytössä on 
musiikkiopiston soittimet.
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Määrätavoitteeksi on asetettu mm. neljä 
sinfoniakonserttia yhteistyössä Vaasan 
kaupunginorkesterin kanssa, yhdeksän 
konserttia kamarimusiikki- tai sinfo-
niettakokoonpanolla, kirkkokonsertti 
liittyen Seinäjoen kaupungin, Lakeu-
den Ristin kirkon ja Lakeuden Ristin 
urkujen 60-vuotisjuhlaan, Vapunpäivän 
viihdekonsertti ja Festifaaliesiintymi-
nen Korsholman musiikkijuhlilla. Pan-
demiarajoitukset aiheuttivat suuria 
muutoksia orkesterin ohjelmistoon eikä 
määrätavoitetta kaikilta osin saavutet-
tu. Konserttitoimintaa ei ollut ajanjak-
solla 13.4.-16.6.2020 ja muusikot olivat 
lomautettuna. Konserttitoiminnan kes-
keytyksen jälkeen osa konserteista on 
toteutettu striimattuna. Kokonaisuute-
na esiintymisiä oli yhteensä 28 vuonna 
2020 kun keskimäärin esiintymisiä on 
vuosittain 50-80.

tavat hyvän pohjan yleisömäärään nor-
maaliolosuhteissa.

Taloudellisuustavoitteisiin on määri-
telty, että tilikauden tappio on korkein-
taan 60 000 €, oma pääoma on vähintään 
100 000 € ja opetus- ja kulttuuriministe-
riön valtionavustuksen henkilötyövuo-
det säilyvät 13:ssa henkilötyövuodessa. 
Tilinpäätöksen 2020 mukaan tilikauden 
tulos on 43 482 € voitollinen ja oma pää-
oma 245 886 €, joten tavoite on näiden 
osalta täyttynyt. Sen sijaan opetus- ja 
kulttuuriministeriön valtionavustuksen 
henkilötyövuodet jäivät alle tavoitteen 
ollen 12. Saadun selvityksen mukaan 
poikkeuksellisen koronapandemiavuo-
den henkilöstötyövuosien ei pitäisi vai-
kuttaa jatkossa valtionavustukseen. Or-
kestereiden valtionosuusjärjestelmässä 
rahoitus määräytyy kullekin laitokselle 
ennalta rahoituksen perusteeksi vahvis-
tettujen toiminnan laajuutta kuvaavien 
laskennallisten henkilötyövuosien mää-
ränä ja henkilötyövuotta kohden mää-
rättyjen yksikköhintojen perusteella.

Vuonna 2020 valtionosuus oli 257 407 
€ muodostaen 34 % yhtiön liikevaih-
dosta (2019: 244 853 €, 29 %). Seinäjoen 
kaupungin avustus oli 425 000 € eli 55 
% liikevaihdosta vuonna 2020 ollen sa-
man verran kuin vuonna 2019. Oman 
toiminnat tuotot olivat 64 451 € (2019: 
144 192 €) muodostuen konserttitulois-
ta eli pääsylipputuloista, opetustulois-
ta ja tilausesiintymistuloista. Esittävän 
taiteen, teattereiden ja orkestereiden 
valtionosuusjärjestelmä uudistuu 2022 
alkaen. Uutena asiana rahoitusjärjestel-
mässä on 3- ja 6-vuotiset rahoitussuun-
nitelmat. Mikäli valtionosuus on tiedos-
sa vain kolmeksi vuodeksi eteenpäin, se 
nähdään Seinäjoen orkesteriyhdistyk-
sessä merkittävänä ongelmana orkes-
terien rahoitusrakenteessa ja pitkäntäh-
täimen ohjelmistosuunnittelussa.

Kaupunginorkesteri toimii 
tiiviissä yhteistyössä 

Etelä-Pohjanmaan 
Musiikkiopiston 

kanssa ja muusikoilla 
on velvollisuus antaa 
opistossa opetusta 
kolme viikkotuntia.

Laadussa tavoitteeksi on asetettu kausi-
korttilaisten ja muiden kuulijoiden sekä 
koulu-, työpaikka- ja laitoskonserttien 
määrä ilman tavoiteltua lukumäärää.  
Koronapandemia on vaikuttanut kau-
punginorkesterin ohjelmistoon ja sen 
myötä yleisömäärään. Toteutunut ylei-
sömäärä oli 6 609 kuulijaa ollen noin 
50 % normaalivuoden yleisömäärästä 
16 000 - 11 000 kuulijaa. ”Kausikorttilai-
set”, joita on noin sata henkilöä, muodos-
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Seinäjoen Orkesteriyhdistyksen taloudellisten tavoitteiden voidaan kat-
soa toteutuneen lukuun ottamatta laskennallisten henkilötyövuosien 
määrää, jonka mukaan orkestereiden rahoitus määräytyy valtionosuus-
järjestelmässä. Poikkeuksellisen koronapandemiavuoden henkilöstö-
työvuosien ei pitäisi saadun selvityksen mukaan vaikuttaa jatkossa yh-
distyksen valtionavustukseen.

Koronapandemiarajoitukset aiheuttivat suuria muutoksia kaupunginor-
kesterin ohjelmistoon eikä konserttitoimintaa ollut kevään ja kesän vaih-
teessa, minkä jälkeen osa konserteista on toteutettu verkkokonsertteina. 

Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomioita esittävän taiteen, 
teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmän uudistukseen 
2022 alkaen. Uutena asiana rahoitusjärjestelmässä on 3- ja 6-vuotiset 
rahoitussuunnitelmat.  Mikäli valtionosuus on tiedossa vain kolmeksi 
vuodeksi eteenpäin, Seinäjoen orkesteriyhdistys näkee sen merkittä-
vänä ongelmana yhdistyksen rahoitusrakenteessa ja pitkäntähtäimen 
ohjelmistosuunnittelussa. Tarkastuslautakunta suosittelee Seinäjoen 
Orkesteriyhdistyksen rahoituksen pitkän tähtäimen suunnittelua.
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6.3 Digitalisaation edistämisen ja digipalvelujen tilannekatsaus

tukevat kohteet täsmentyvät kaupungin 
tietohallinnon ja toimialojen yhteistyö-
nä. Sähköisten palvelujen kehittämi-
sessä huomioidaan asiakasnäkökulma. 
Tietohallinnon näkemyksen mukaan 
kaupungin digitalisaation hyödyntämi-
sen taso prosesseissa voi vaihdella eri 
toimialoilla ja toimialojen valmiudet se-
kä resurssit voivat olla hyvinkin erilai-
sia. Toisilla toimialoilla on edetty hyvin-
kin pitkälle. Kehittämisen pääpaino on 
kokonaisprosessien digitalisaatiossa, ja 
tehostamista edistetään hyödyntämällä 
valtakunnan tason ratkaisuja. Yleisellä 
tasolla digitalisaatiotaso on hyvä. 

Toimialoilta edellytetään uusista järjes-
telmäkehityskohteista vaikuttavuusar-
viointia talousarvioesityksessä. Lakien 
ja asetusten edellyttämät muutos- ja ke-
hittämistarpeet tiedonhallinnassa ja tie-
tojärjestelmissä on lisäksi huomioitava. 

Seinäjoen kaupunkistrategian viidestä 
strategiavalinnasta yksi on hyvät palve-
lut sisältäen digitalisaation hyödyntämi-
sen ajasta ja paikasta riippumattomien 
palveluiden kehittämiseksi. Digitalisaa-
tiota edistetään kaupungin kaikissa toi-
minnoissa vuorovaikutteisesti asukkai-
den kanssa. Kaupunki vaikuttaa omilla 
toimillaan siihen, että kaupunkilaisilla 
on tasa-arvoiset mahdollisuudet digitali-
saation hyödyntämiseen. Osana vuoden 
2020 toiminnan ja talouden arviointityö-
tä tarkastuslautakunta pyysi tilannekat-
sauksen Seinäjoen kaupungin digitali-
saation edistämisestä ja digipalveluista.

Seinäjoen kaupungin tietohallinnon 
mukaan digitalisaatio tarkoittaa tässä 
yhteydessä sekä nykyteknologian hyö-
dyntämistä palvelujen sähköistämises-
sä, että erityisesti se pitää sisällään toi-
mintatapojen uudistamista ja prosessien 
tehostamista. Digitalisaation toimintaa 
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Tiedon määrän kasvaessa ja varastoi-
tuessa eri tietojärjestelmiin eri tarkoi-
tusta varten vaatii henkilöresursseja 
sekä osaamisen korkeaa tasoa tietohal-
linnossa. Tietoturvallisuus on äärim-
mäisen tärkeä ja sitä painotetaan.

Esimerkkejä vuoden 2020 digikehit-
tämisestä ovat Seinäjoen kaupungin 
verkkosivujen uudistaminen, erilaisten 
sähköisten etätyöratkaisujen käyttöön-
otto, digiarkistointiratkaisut, sähköisen 
palautepalvelun laajentuminen kaik-
kien kaupungin toimialojen käyttöön ja 
digitaalisen tiedonhallintamallin raken-
taminen. Saadussa tilannekatsauksessa 
nostettiin edellä mainittujen lisäksi kau-
punkistrategiaa tukevina seuraavat: 

• Innovatiiviset ratkaisut palveluiden 
uudistamiseksi: Perusterveyden-
huollon käytössä olevan yhteisen 
alueellisen potilastietojärjestelmän 
käytön tukeminen ja kehittäminen 
esim. UNA-pilotoinnissa mukana 
sosiaalisektorin ohjelmistoilla, asia-
kasohjauksen järjestelmäkehitys ja 
varhaiskasvatuksen päätöksente-
koprosessin digitalisointi hakemuk-
sesta päätöksen tiedoksisaantiin. 
Seinäjoki on mukana maakuntien 
ja julkisten sote-toimijoiden sosiaa-
li- ja terveydenhuollon UNA-yhteis-
työssä. Tämän yhteistyön puitteissa 
kaupunki on mm. mukana tilanne-
kuvapilotoinnissa, jossa Seinäjoella 
käytössä olevien Abilita-sosiaa-
lihuollon ja Raisoft-järjestelmien 
(RAI-mittaristo) tietoja näytetään 
yhteisesti valtakunnallisesti so-
vittujen rajapintojen kautta esim. 
sairaalan osastolla. Näin saadaan 
muodostettua kokonaiskuva poti-
laan tilanteesta. 

• Yhteinen kaupunki: Kuntalaisvai-
kuttamisen ratkaisujen sekä henki-
lökunnan ja luottamushenkilöiden 
käyttämien intranet- ja ekstra-
net-ympäristöjen kehittäminen. 

• Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö: 
Ajantasaisen, paikasta riippumat-
toman tiedon käsittelyn ja tiedolla 
johtamisen tukeminen erilaisin 
tietojärjestelmä- ja laiteratkaisuin. 
Henkilöstön tukeminen järjestelmä-
koulutuksilla. 

• Hyvän johtamisen kaupunki: Ikäih-
misten asiakasohjausyksikön toi-
minnan tukeminen digiratkaisuin. 
Laajan oppilashallinnon järjestel-
mäkokonaisuuden yhdenmukais-
taminen ja kehittäminen. Sähköi-
nen kiinteistönvaihdantapalvelu 
tehostamaan kaupunkiympäristön 
toimintaa. 
 

• Talous: Taloudenohjauksen kunta-
mallin kehittäminen ja kuntatilas-
tointivaatimuksien mukaiset muu-
tokset järjestelmiin.

Kuntien digitalisaation 
kannustinjärjestelmän 
tavoitteena on edistää 

digitalisaatiota, 
joka tukee kuntien 

toimintatapojen 
uudistamista, 

asiakaslähtöisyyttä 
ja jonka avulla on 

mahdollista saavuttaa 
kustannussäästöjä.
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Valtionvarainministeriö on asettanut 
helmikuussa 2020 Digitalisaation edis-
tämisen ohjelman, jonka toteuttamisen 
myötä julkiset palvelut ovat kansalais-
ten ja yritysten saatavilla digitaalisesti 
vuoteen 2023 mennessä. Kuntien digita-
lisaation kannustinjärjestelmän tavoit-
teena on edistää digitalisaatiota, joka 
tukee kuntien toimintatapojen uudis-
tamista, asiakaslähtöisyyttä ja jonka 
avulla on mahdollista saavuttaa kus-
tannussäästöjä. Valtion vuoden 2019 
talousarviossa oli määräraha kuntien 
digitalisaation kannustinjärjestelmään. 
Avustusta saattoi hakea kunnan tie-
dolla johtamisen parantamiseen, datan 
hyödyntämiseen sekä näihin liittyvän 
tietojohtamisen ja toimintaprosessien 
kehittämiseen. Haettavana oli myös 
avustusta kuntien yhteishankkeisiin. 
Seinäjoen kaupungin hankkeiden tu-
lee tukea kaupunkistrategiaa ja niiden 
merkitys tulee ulottua pitkälle ajanjak-
solle. Vuoden 2020 avustusta kuntien 
digitalisaation edistämiseen Seinäjoen 
kaupunki haki osana Oulun kaupungin 
hallinnoimaa hanketta ”Verkkopalvelui-
den saavutettavuuden toimintakeskus”. 
Tähän hankkeeseen rahoitusta ei saatu. 
Kuntien digitalisaation kannustinjärjes-
telmästä (2019) rahoitettuja hankkeita 
on Seinäjoella käynnissä kaksi: 

• Asiakkuuden hallinnan digitali-
sointi asiakasohjausyksikössä    
Hankkeen tavoitteena on asiak-
kuuteen ja siihen liittyviin toimen-
piteisiin sisältyvän tietoaineiston 
digitalisointi. Tavoitteena on luoda 
ratkaisuja omaishoidon, lyhyt- ja 
pitkäaikaishoidon, tehostetun pal-
veluasumisen ja vuorohoidon asi-
akkuuden hallintaan. Hankkeeseen 
myönnetty avustus on enintään 
130 000 €. Hanke on toteutettava 
vuoden 2021 marraskuun loppuun 
mennessä. 

• Saavutettavien asiointiprosessien 
kehittäminen ja Suomi.fi palvelui-
den tehokas ja helppo käyttöönotto 
Hankkeen tarkoituksena on toteut-
taa kuntien välisenä yhteistyönä 
uusia saavutettavia asiakaslähtöisiä 
sähköisiä asiointipalveluja, uudis-
taa niihin liittyviä prosesseja sekä 
edistää Suomi.fi-tukipalvelujen 
käyttöönottoa. Hankkeeseen myön-
netty avustus on enintään 87 300 €. 
Hanke on toteutettava vuoden 2021 
marraskuun loppuun mennessä.

Helmikuussa 2021 on asetettu työryh-
mä, joka tulee laatimaan vuoden 2021 
aikana konkreettisista kaupunkistrate-
giaa tukevista toimenpiteistä rakentu-
van Seinäjoen kaupungin digiohjelman 
vuosille 2021-2025. Viisivuotisen digioh-
jelman tavoitteena on luoda yhä asia-
kaslähtöisempiä ja helppokäyttöisempiä 
palveluita. Työryhmään kuuluu konser-
nipalvelujen, toimialojen ja Into Seinä-
joki Oy:n edustajia. Tietohallinto toimii 
digiohjelman valmistelijana.
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Tarkastuslautakunta on tyytyväinen tietohallinnon tekemiin toimenpi-
teisiin, joiden avulla etätyöratkaisut olivat käyttöönotettavissa nopeas-
ti koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Digitalisaation edistämisen toteuttaminen asiakasnäkökulma huomioi-
den jatkuu.  Seinäjoen kaupungissa on asetettu työryhmä, joka tulee 
laatimaan viisivuotisen digiohjelman tavoitteena yhä asiakaslähtöi-
sempien ja helppokäyttöisempien palvelujen luominen.

Tietohallinto tukee organisaatiota yhä nopeutuvassa toimintaympäris-
töjen ja teknologiamuutosten muodostamassa kokonaisuudessa. Tar-
kastuslautakunnan mielestä tulee varmistaa, että tietohallinnossa on 
riittävät resurssit sekä olemassa olevan käyttöympäristön ylläpitoon 
että turvaamiseen ja uusien ratkaisujen kehittämiseen. Tarkastuslau-
takunta on huolissaan tietohallinnon henkilöstön työkuormituksesta.

Sähköisten palvelujen kehittämistyössä tulisi hyödyntää olemassa ole-
via onnistuneita malleja, minkä johdosta tarkastuslautakunta suositte-
lee pitämään yllä ja syventämään kuntien välistä yhteistyötä.

Kaupungin digitalisaation kehittämisen perustaksi tarkastuslautakunta 
suosittelee kartoituksen tekemistä ulkopuolisella asiantuntijalla, jonka 
avulla tunnistettaisiin kuinka hyvin kaupunki hyödyntää markkinoilla 
olevia digitaalisia ratkaisuja palveluiden tuotannossa, mikä on näke-
mys kaupungin digitalisaatioasteesta eri palveluprosesseissa ja mistä 
kaupungin palveluiden ja prosessien digitalisoimisesta on saavutetta-
vissa kustannussäästöä.
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6.4 Into Seinäjoki Oy

1 000 € TA 2020 TP 2020 POIKKEAMA POIKKEAMA- %

Liikevaihto 8 800 8 711 -89 -1 %

Liikevoitto/-tappio 100 448 348 348 %

Tilikauden voitto/tappio 75 364 289 386 %

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 ar-
viointiohjelmaan kuului kehitysyhtiö 
Into Seinäjoki Oy:n, jäljempänä Into, toi-
minnan ja talouden arviointi. Inton mis-
siona on toimia yritysten menestystä 
varten. Visionsa mukaisesti Into haluaa 
kehittää Suomen parasta liiketoimin-
taympäristöä ja olla yritysten arvostama 
kumppani. Inton toiminta-ajatuksena on 
yritystoiminnan ja sen edellytysten vah-
vistaminen. Toiminta-ajatustaan yhtiö 
toteuttaa palveluillaan alkaville, toimi-
ville ja kaupunkiin sijoittuville yrityksil-
le sekä kehittämällä kaupunkia yritys-
ten toimintaympäristönä. Inton vuoden 

2020 strategiset painopisteet ovat osaa-
van työvoiman saatavuus, yritysten kan-
sainvälistymisen edistäminen ja asema-
hankkeen käynnistyminen. Intossa oli 
henkilöstöä vuonna 2020 yhteensä 29.

Seinäjoen kaupungin omistusosuus yh-
tiöstä on 89,2 % ja Into luokitellaan siten 
kaupungin tytäryhtiöksi. Into Seinäjoki 
–konserniin kuuluu Kiinteistöosakeyh-
tiö Frami D (100 %), Kiinteistöosakeyhtiö 
Frami E (100 %), Kiinteistöyhtiö STIK Oy 
(19 %), Rytmikorjaamo Oy (56,6 %), Sei-
näjoki Congress Oy (100 %) ja Seinäjoen 
Yrityskiinteistöt Oy (100 %). Kiinteistö-
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osakeyhtiöt Frami D ja E tarjoavat yri-
tyksille toimitiloja. Rytmikorjaamo Oy 
tarjoaa toimitiloja yrityksille ja tapahtu-
mille. Seinäjoki Congress Oy markkinoi 
Seinäjokea kokousten ja tapahtumien 
järjestämispaikkana. Seinäjoen Yritys-
kiinteistöt Oy hallinnoi ja vuokraa teol-
lisuustiloja. Viimeisimmät toimitilapro-
jektit ovat olleet Foodwest ja Finnpower.
Kaupungin odotukset ja tavoitteet Inton 
omistukselle ovat Seinäjoen kaupun-
kistrategian 2018-2025 elinkeino- ja in-
novaatiopolitiikan toteutus. Tavoitteet 
määritellään vuosittain tarkemmin kau-
pungin ja Inton välisessä tavoite- ja pal-
velusopimuksessa sekä talousarviossa. 
Into Seinäjoki-konserniin kuuluvien 
Rytmikorjaamo Oy:n ja Seinäjoen Yri-
tyskiinteistöt Oy:n henkilöstö ja tavoit-
teet sisältyvät Inton toimintaan. Inton 
tytäryhtiöihin kuuluvat keskinäiset kiin-
teistöyhtiöt Frami D ja Frami E ovat hal-
linnollisia yhtiöitä, jotka operatiivisesti 
sisältyvät Inton toimintaan. Seinäjoki 
Congress Oy:n operatiiviset tavoitteet 
käsitellään erikseen. Into Seinäjoki Oy:n 
vuositavoitteet olivat:

• Erinomainen yritysilmapiiri  
ja –ympäristö 
Yrittäjyyttä ja yritystoimintaa  
uudistavan ja aktivoivan toiminnan 
ja verkostojen kehittäminen. Tavoit-
teiden toteumista mitataan tapah-
tumaosallistumisten, seinäjokisten 
yritystapaamisten ja asiakaskon-
taktien lukumäärällä. Tavoite toteu-
tui ollen 1 612 kpl tapahtumaosal-
listumisia, 1 918 kpl seinäjokisten 
yritystapaamisia ja 4 659 kpl  
asiakaskontakteja. 

• Uudet kilpailukykyiset liikeideat 
Uusien liikeideoiden jalostaminen, 
jonka toteutumisen mittarina on 
liikeideoita jalostavien palvelutuo-
tantojen lukumäärä. Tavoitemäärä 
160 kpl toteutui. Lisäksi tavoitteena 
on Z-sukupolven yrittäjyyttä tuke-
va toimintamalli, joka on laadittu 
vuonna 2020. 

• Olemassa olevan  
liiketoiminnan kasvu  
Uusien kasvumahdollisuuksien tar-
joaminen. Tavoitteen toteutumista 
mitataan neuvonta- ja tilapalvelui-
den lukumäärällä 1 900 kpl (palve-
luita annettu 2 216 kpl), vähintään 
viisi asiakasyritystä on mukana 
kansallisissa kasvuyritystapahtu-
missa (kuusi asiakasyritystä muka-
na), osaavan työvoiman saatavuutta 
tuetaan 250:n yritystyöpaikan osalta 
markkinoinnin, yritysyhteistyön ja 
kehittämistoimenpiteiden avulla 
(tuettu 215:tä) ja Visit Seinäjoki- 
sivuston kävijöiden lukumäärällä  
100 000 (kävijämäärä 111 660). Tavoi-
te jäi toteutumatta ainoastaan työ-
voiman saatavuuden tukemisessa. 
 

• Uusien yritysten sijoittuminen  
Tavoite Seinäjoen liiketoiminta-
mahdollisuuksien viestinnästä 
toteutui ollen 108 tarjousta tai ehdo-
tusta potentiaalisille sijoittujille ja 
kolme uutta isoa sijoittumistapaus-
ta oli myyntiputkessa. Sijoitus- 
prosessien läpiviennin tavoite, 25 
uutta yritystä sijoittuu maakunnan 
ulkopuolelta Seinäjoelle, alittui ollen 
18 uutta yritystä.  
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• Yhtiön hyvä toimintakyky 
Tavoite hyvinvoivasta työyhteisös-
tä ja hyvästä suositteluindeksistä. 
Henkilöstön antama yleisarvosana 
9,1 Intosta työpaikkana ylitti tavoit-
teen 8,5. Lisäksi tavoitteena oli vas-
tuullisuusohjelman laadinta, joka 
on hyväksytty yhtiön hallituksessa 
lokakuussa 2020. Tavattujen seinä-
jokisten yritysten suositteluindeksi 
Intosta oli 66 (NPS-luku), joka ylittää 
asetetun vähimmäistavoitteen 40. 
Yleisesti pistelukua 50 korkeammat 
tulokset määritellään erinomaisiksi. 
NPS eli Net Promotor Score –me-
netelmä perustuu yhteen kysy-
mykseen, joka ennustaa asiakkaan 
todennäköisyyttä ostaa uudelleen ja 
suositella muille.

Kaupungin ja Inton välisessä tavoite- 
ja palvelusopimuksessa määritellään 
myös yhtiön ja kaupungin eri toimialo-
jen yhteiset tavoitteet. Vuosille 2017-
2021 laaditun yritysinvestointiohjelman 
1,0 mrd. €:n tavoite on ylittynyt etuajassa. 
Yritystonttikauppoja tai –vuokrasopi-
muksia on vuonna 2020 tehty 9 kpl, mi-
kä alittaa 25:n tavoitteen. Asema-alueen 
ensimmäinen vaihe on käynnistynyt toi-
mistotilahanke mukaan lukien. Into on 
tavoitteen mukaisesti kartoittanut toi-
mistorakentamisen markkinatilannetta 
ja mahdollisia vuokralaisia tai osaomis-
tajia asemanalueen toimistorakennuk-
selle. Markkinaselvityksen johdosta toi-
mistorakennuksen minimilaajuutta on 
supistettu noin 7 000 kem²:iin. Kaupun-
ginvaltuusto on 15.12.2020 kokouksessa 
hyväksynyt ensimmäisen vaiheen ase-
makaavan muutoksen. Kaupunginhalli-
tus on 15.2.2021 kokouksessa päättänyt, 
että asemanseudun ensimmäisen vai-
heen toteutukseen tähtäävä kilpailulli-
nen hankintamenettely käynnistetään 
tavoitteena kokonaisuuden toteutta-
minen yhtenä hankkeena. Kokonaisto-
teutukseen kytkeytyy tavoitteellisesti 

myös toimistorakennuksen rakennusoi-
keuden myynti toteuttamisvelvollisuu-
della, mikä vähentäisi kaupunkikonser-
nin omistajuusriskiä.

Yhteisenä tavoitteena on myös kau-
pallisen keskustan ja keskustorin veto-
voiman ja viihtyvyyden parantaminen 
sekä tapahtumien aktivointi. Seinäjo-
en kauppakeskustalle on laadittu oma 
brändi, nettisivut ja Facebook keskus-
tassa toimivien kiinteistökehittäjien 
kanssa. Keskustorin yhtenäistä ilmet-
tä on toteutettu torin myyntipisteiden 
uudelleensijoittelulla ja yhtenäisten 
telttojen avulla sekä tehty yhteistyötä 
Seinäjoen yrittäjien Cityteamin kanssa. 
Healthy Kids of Seinäjoki kehitysalusta 
on käynnistetty, mutta koronapande-
mian johdosta siirtyneet tilaisuudet ovat 
hidastaneet hankkeen toteutusta. Into 
on ollut mukana osatoteuttajana Kokka 
kohti Etelä-Pohjanmaata hankkeessa, 
jonka tavoitteena on edistää kansainvä-
listen osaajien työllistymistä Etelä-Poh-
janmaalla. Ympärivuotista matkailua on 
edistetty kokoamalla matkailutarjontaa 
visitlakeus.fi ja visitseinajoki.fi –sivus-
toille sekä kehitetty sosiaalisen median 
markkinointia ja sisällöntuotantoa. Into 
vastaa kaupungin osakkuusyhtiön Visit 
Lakeus Oy:n omistajaohjauksesta. 

Hanketoiminnalla on
myös pyritty auttamaan 

yrityksiä koronakriisin yli.

Julkisrahoitteisia hankkeita Intolla on 
ollut vuonna 2020 yhteensä 8 kpl ja näi-
den yhteenlaskettu arvo on ollut vuoden 
2020 osalta 0,3 milj. € ja omarahoitus-
osuus noin 55  000 €. EU:n eri rahastot 
ovat muodostaneet pääosan julkises-
ti rahoitetuista hankkeista.  Hankkeet 
kohdistuivat mm. teemoihin logistiikka, 
matkailu ja yritysinnovaatiot. Hanketoi-
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minnalla on myös pyritty auttamaan yri-
tyksiä koronakriisin yli.

Inton liikevaihto vuonna 2020 oli 8,7 milj. 
€, mikä oli 0,1 milj. € budjetoitua pienem-
pi. Tämä johtui koronapandemian vai-
kutuksista kokous- ja ravintolapalvelui-
hin, jotka keskeytyivät keväällä kolmen 
kuukauden ajaksi sekä loppuvuoden 
kokousvarausten peruuntumisista. Yhti-
ön liikevaihdosta noin 81 % eli 7,1 milj. € 
kertyi Framin toimitilapalveluista, noin 
14 % eli 1,2 milj. € tavoite- ja palveluso-
pimuksen mukaisesta korvauksesta ja 
noin 3 % eli 0,3 milj. € julkisrahoitteisista 
hankkeista. Loppuosuus liikevaihdosta 
muodostui mm. seminaarimaksuista, 
myyntipaikoista ja työvoimanvuokra-
uksesta. Kaupungin tavoite- ja palvelus-
opimuksen mukainen korvaus yhtiölle 
perustuu määritellyn tavoitteen arvoon 
ollen 60,0-86,7 tuhatta €/mittari ja sen to-
teutumisesta. Kaupungin ja Inton yhtei-
set tavoitteet eivät vaikuta kehittämis-
palveluista maksettavaan korvaukseen. 
Kaupungin maksama korvaus on noin 
19 €/asukas vuonna 2020, mikä alittaa 
valtakunnallisen keskiarvon 26 €/asu-
kas. Suomessa Into on ainut kuntaomis-
teinen elinkeinoyhtiö, jonka rahoitus on 
sidottu tulokseen. Tavoite- ja palvelus-
opimuksen mukaisen korvauksen kehi-
tys vuosina 2015-2020 on ollut vähene-
vä. Vuoden 2020 voitollisen tuloksen 0,4 
milj. € taustalla olivat hyvä toimitilojen 
vuokrausaste sekä säästöt markkinoin-
ti-, matka- ja tapahtumakuluissa. Into 
Seinäjoki –konsernin vuoden 2020 ta-
lous oli kunnossa tarkastuslautakunnan 
saaman tiedon mukaan. Kuluvana vuon-
na tavoitteena on laatia Intolle oma kiin-
teistöstrategia.

Koronapandemia vaikutti Inton päät-
tyneen tilikauden toimintaa siten, 
että asiakkaiden tapaamiset muut-
tuivat etätapaamisiksi ja tapatumat 
siirtyivät tai muuttuivat webinaareiksi.  

Toimintaa ja resursseja suunnattiin 
yritysten auttamiseksi mm. perusta-
malla Kriisin yli-tukiryhmä ja –puhe-
linpäivystys, toteuttamalla Pienet yri-
tykset koronakriisin yli-hanketta sekä 
organisoimalla yksinyrittäjien tukiha-
ku ja hakemusten käsittely. 

Treffit Inton kanssa palvelussa on mah-
dollista tarkistaa yhdessä Inton kans-
sa yrityksen tilanne. Alkavan yrityksen 
palveluissa Into tarjoaa monipuolista 
apua liikeidean kehittämiseen ja jalosta-
miseen ja menestyvän yritystoiminnan 
aloittamiseen. Kasvata liiketoimintaa 
palvelussa yhtiö auttaa toimivia yrityk-
siä mm. liiketoiminnan kehittämisessä, 
asiakashankinnassa, kansainvälistymi-
sessä, työvoiman etsimisessä, tuottei-
den ja palveluiden kehittämisessä. Si-
joittumispalveluissa Into tarjoaa tietoa 
tonteista, toimitiloista ja liiketoiminta-
mahdollisuuksista. Inton yksi keskei-
simmistä tehtävistä on tukea yritysten 
sijoittumista alueelle.

Treffit Inton kanssa 
palvelussa on 

mahdollista tarkistaa 
yhdessä Inton kanssa 

yrityksen tilanne.

Seinäjoen kaupunki nousi kolmatta 
kertaa ykköseksi yli 50  000 asukkaan 
kaupungeista Suomen Yrittäjien Kunta-
barometrissä. Tämä on perinteikäs ky-
selytutkimus yrittäjille ja se mittaa joka 
toinen vuosi yrittäjien näkemykset ja 
kokemukset oman kuntansa elinkeino-
politiikasta. Seinäjoen seutu oli myös 
viidettä kertaa peräkkäin Suomen paras 
alue yrittää, ilmenee Elinkeinoelämän 
keskusliiton Kuntaranking-tutkimuk-
sesta. Yrittäjyysmyönteinen maine on 
yksi Seinäjoen keskeisiä kilpailutekijöitä. 
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Into Seinäjoki Oy:n toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden voi-
daan katsoa toteutuneen. 

Visionsa mukaisesti Into haluaa kehittää Suomen parasta liiketoimin-
taympäristöä ja olla yritysten arvostama kumppani. Seinäjoen kaupun-
ki nousi kolmatta kertaa ykköseksi yli 50 000 asukkaan kaupungeista 
Suomen yrittäjien Kuntabarometrissä. Tämä on perinteikäs kyselytutki-
mus ja se mittaa joka toinen vuosi yrittäjien näkemykset ja kokemukset 
oman kuntansa elinkeinopolitiikasta. Yrittäjyysmyönteinen maine on 
yksi Seinäjoen keskeisiä kilpailutekijöitä.

Tarkastuslautakunta korostaa, että Intossa tulee panostaa jatkossa-
kin yhtiön strategian mukaisiin tavoitteisiin; yhtiön ydintoimintaan.  
Lisäksi tarkastuslautakunta haluaa tuoda esille verkostoitumisen  
merkittävyyden. 
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6.5 Alasenpuiston tapahtumakentän päätösprosessi ja sen vaikutukset

Osana vuoden 2020 toiminnan ja talou-
den arviointityötä tarkastuslautakunta 
pyysi selvityksen Alasenpuiston tapah-
tumakentän päätösprosessista ja sen 
vaikutuksista. Ratsastuskilpailu Seinä-
joki Horse Show avasi Alasenpuiston ta-
pahtumakentän kesällä 2020. Alasenpel-
to ei ollut käytettävissä esteratsastuksen 
kilpailukenttänä sellaisenaan vaan vaati 
rakentamista. 

Ratsastuskilpailun järjestäjä on syksyllä 
2018 hakenut Seinäjoen kaupungin elin-
voimalautakunnalta tapahtuma-avus-
tusta 43  000 € kilpailukentän rakenta-
miseen. Järjestäjän esityksen mukaan 
kilpailukenttänä toimiva Alasenpelto 
tuli suoristaa hiekkamultaseoksella ja 
pohja rakentaa jokea kohden kallista-
vaksi estämään veden jäännin kentälle. 
Elinvoimalautakunta on lokakuun 2018 
kokouksessa päättänyt siirtää hiekka-
nurmikentän rakentamisen kaupun-
kiympäristölautakunnan päätettäväksi 
ja puoltaa hanketta, mikäli hankkeen ra-
hoitus on mahdollista. 

Kaupunkiympäristölautakunta on 
14.11.2018 kokouksessa päättänyt teet-
tää tapahtuma-alueesta yleissuunni-
telman, jonka jälkeen tehdään päätös 
jatkotoimenpiteistä. Alasenpuiston ta-
pahtumakentän ja ympäristön yleis-
suunnitelma, jossa tapahtumakent-
tä on nurmipintainen, on hyväksytty 
lautakunnan 19.6.2019 kokouksessa. 
Katusuunnitelmaehdotus on pidetty 
julkisesti nähtävillä 24.5.-7.6.2019. Eh-
dotuksesta on jätetty yksi muistutus 
sisältäen mm. huolen alueen luonnon-
tilasta ja avoinna säilymisestä. Muis-
tutuksen osalta on mm. todettu, että 
tapahtumakenttä on tarkoitus tehdä 
nurmipintaisena eikä avoimuutta vä-
hentämään ole tulossa kiinteitä korkei-
ta rakenteita puistoraittien valaisimia 
lukuun ottamatta. Yleissuunnitelman 
laadinnan yhteydessä on lisäksi todet-
tu, että olisi syytä laatia huomattavasti 
laajempi jokirantojen käyttöä tutkiske-
leva suunnittelutyö, jossa jokirantojen 
käyttömahdollisuudet niin maiseman, 
luonnon kuin alueen aktiviteettien toi-
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mintaedellytysten kannalta selvitetään. 
Tarkastuslautakunta näkee jokirantojen 
käyttöä tutkiskelevan suunnittelutyön 
hyvänä jatkotoimenpiteenä ja haluaa 
korostaa jokirantojen maisema- ja luon-
nonarvon huomioimista suunnittelussa.

Kaupungin suunnitteluryhmän kahdes-
sa huhtikuun 2019 kokouksessa on kä-
sitelty yleissuunnitelmaa ja syyskuun 
2019 kokouksessa toteutussuunnitel-
maa, jossa tapahtumakenttä on päädytty 
toteuttamaan kuituhiekkapintana. En-
nen rakentamisen aloittamista toteu-
tussuunnitelma esiteltiin tiedoksian-
tona kaupunkiympäristölautakunnan 
9.10.2019 kokouksessa. Nurmetuksen 
osalta annettiin tiedoksi, että nurme-
tuksen tulisi saada kasvaa pari vuotta 
ennen käyttöä ratsastuksen kilpailu-
kenttänä, nurmetus vaatii kasteluputki-
järjestelmän, nurmetuksen kunnossapi-
tokustannukset ovat noin 5 000 – 10 000 
€ vuodessa ja että kaupungin liikunta-
toimi ei ole tulkinnut tapahtumakenttää 
liikuntapaikaksi eikä täten osallistu kus-
tannuksiin. Kuituhiekkapinnan kerrot-
tiin olevan toteutettavissa nopeammin 
ja tapahtumakenttä valmistuisi ajoissa 
kesäkuun ratsastuskilpailuihin. Lisäksi 
tapahtumia ajatellen kerrottiin hiekka-
pintaisen kentän olevan kantavampi ja 
kestävämpi sekä ylläpidon osalta hel-
pompi kuin nurmetus. 

Kaupunkiympäristölautakunnan 12.2. 
2020 kokouksessa Alasenpuiston tapah-
tumakentän toteutus oli esillä pykälässä 
muut asiat (127 §). Lautakunnalle annet-
tiin tiedoksi, että kesän 2020 osalta aika-
taulullisesti ei ennätetä tapahtumaken-
tälle nurmea asentamaan. Lautakunta 
totesi 11.6.2020 kokouksessa, että hank-
keen toteutussuunnittelussa on toimittu 
virheellisesti vastoin lautakunnan pää-
töstä ja päätti, että ratsastuskilpailun 
jälkeen tapahtumakenttä toteutetaan 
lautakunnan alkuperäisen päätöksen 

mukaisilla suunnitelmilla nurmipintai-
sena. Kaupunginjohtaja käytti otto-oi-
keutta kaupunkiympäristölautakunnan 
päätökseen. Kaupunginhallitus hyväksyi 
22.6.2020 kokouksessa kaupunginjohta-
jan ehdotuksen, jonka mukaan tapahtu-
makenttä toteutetaan kivituhkarungolla 
olevana nurmipintaisena kasvualusta-
na ja päätöksen toimeenpanosta vastaa 
kaupunkiympäristölautakunta.

Yleissuunnitelma 
on laadittu

juuri sen vuoksi, että 
se on kuntalaisten

nähtävänä ja 
kommentoitavana.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväk- 
syi 24.6.2020 kokouksessa kaupun-
kiympäristöjohtajan ehdotuksen, et-
tä lautakunta merkitsee tiedoksi kau-
punginhallituksen päätöksen, päättää 
teettää suunnitelman Alasenpuiston 
tapahtumakentän pinnan vaihdosta ki-
vituhka/multaseos kasvualustalla ole-
vaksi nurmipinnaksi, perustaa suunnit-
telutyöryhmän, joka osallistuu kaikkeen 
suunnittelun ja toteutuksen ohjaukseen 
ja valmistelee päätösesityksen elokuun 
kokoukseen. Nykyinen kuituhiekka aje-
taan heinäkuun aikana kaupungin jo 
olemassa oleville ratsastuskentille. Kau-
punkiympäristölautakunta päätti 19.8. 
2020 kokouksessa, että Alasenpuiston 
tapahtumakentän pintarakenteeksi tu-
lee hiekkaturveseos kylvönurmella eikä 
automaattista kastelujärjestelmää ra-
kenneta. 

Selvityksen mukaan Alasenpuiston to-
teutunut kokonaisinvestointimeno on 
324 700 €, johon sisältyy 49 300 €:n me-
no kuituhiekan vaihdosta nurmipin-
taan. Alasenpuiston investointimeno on 
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sisältynyt vuoden 2019 lisätalousarvi-
ooon 230 000 €:na (toteuma 206 0000 €) 
ja kevään 2020 lisätalousarvioon 70 000 
€:na (toteuma 118 700 €), ollen yhteensä 
300 000 €.  Kuituhiekan siirto Seinäjoen 
Ravikeskukseen on vaatinut kohteen 
suunnittelun, maapohjatyöt kuivatuk-
sesta murskeeseen ja lisäkuituhiekkaan 
sekä sähkömuutokset ja kentän aitauk-
sen. Seinäjoen Ravikeskuksen ratsas-
tuskentän toteutunut kokonaisinves-
tointimeno on 112 640 €.

Toimialalla on tapahtunut käyty lä-
pi tarkkaan vastaavan välttämiseksi ja 
opiksi ottamiseksi todeten, että tiedok-
siannon sijaan toteutussuunnitelma olisi 
tullut tuoda päätösasiana lautakuntaan. 
Toimintaperiaatteena on avoimuus ja jul-
kisuus. Yleissuunnitelma on laadittu juuri 
sen vuoksi, että se on kuntalaisten nähtä-
vänä ja kommentoitavana. Suunnittelun 
lähtökohtana ei ole ollut ainoastaan tämä 
yksi tapahtuma vaan, että Alasenkenttä 
palvelisi laajasti myös muita käyttäjiä.

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan Seinäjoen kaupunkistrate-
giassa on pääosin määritelty kehitettävät liikunta- ja tapahtuma-alueet. 
Tämän johdosta tarkastuslautakunta toteaa, että linjausta ei ole nouda-
tettu Alasenpuiston tapahtumakentän osalta.

Alasenpuiston investointimeno on sisältynyt vuoden 2019 ja kevään 
2020 lisätalousarvioon projektina Alasenpuiston tapahtumakenttä. Tar-
kastuslautakunta suosittaa, että merkittävistä investoinneista tehdään 
yksilöity päätös hallituksessa ja valtuustossa. 

Tarkastuslautakunta totesi Alasenpuiston päätösprosessista, että ta-
pahtumakentän toteutussuunnitelma olisi tullut olla kaupunkiympäris-
tölautakunnan 9.10.2019 kokouksen päätösasiana tiedoksiannon sijaan. 

Alasenpuiston katusuunnitelman julkisesta nähtävillä pidosta huolimatta 
ei viestintä ole tavoittanut kuntalaisia. Tarkastuslautakunta suosittelee 
julkisen nähtävillä pidon lisäksi käyttämään mahdollisuuksien mukaan 
myös muita viestintäkeinoja avoimuuden ja julkisuuden lisäämiseksi. 
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6.6 Miten Seinäjoen kaupunki on valmistautunut sote-uudistukseen?

Osana vuoden 2020 toiminnan ja talou-
den arviointityötä tarkastuslautakun-
ta pyysi selvityksen, miten Seinäjoen 
kaupunki on valmistautunut sote-uu-
distukseen. Suomen hallitus esittää hy-
vinvointialueiden perustamista sekä 
sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelas-
tustoimen järjestämisen uudistamista. 
Esityksen mukaan kuntien ja kuntayh-
tymien vastuulla nykyisin olevat sosi-
aali- ja terveydenhuollon sekä pelastus-
toimen järjestämisvastuut siirrettäisiin 
Suomeen muodostettaville hyvinvointi-
alueille. Lait tulisivat voimaan porraste-
tusti siten, että osa 1.7.2021 ja viimeiset 
1.1.2023. Hallitus on antanut esityksensä 
eduskunnalle 8.12.2020. 

Hyvinvointialueiden toiminta rahoitet-
taisiin pääosin valtion rahoituksella, 
mikä tarkoittaa kuntien tulojen vähe-
nemistä niiltä pois siirtyvän rahoitus-
vastuun verran. Kuntia velvoitettaisiin 
alentamaan kunnallisveroa 13,26 %-yk-
sikköä. Myös kuntien osuutta yhteisöve-
ron tuotosta alennettaisiin. 

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terve-
ystoimialan toimintamenot, sisältäen 
erikoissairaanhoidon menot, ovat 245 
milj. € vuoden 2021 talousarviossa muo-
dostaen lähes puolet kaupungin toimin-
tamenoista. Vuonna 2023 kaupungin 
peruspalveluiden valtionosuudet vähe-
nisivät noin 57 milj. €. Tämän hetkisen 
laskelman mukaan hyvinvointialueen 
rahoitus on sosiaali- ja terveyspalve-
luiden ja pelastustoimen palveluiden 
osalta pienentymässä siitä mitä näiden 
palveluiden tuottamiseen tällä hetkellä 
käytetään. Rahoituksen määrä voi vielä 
muuttua laskentaperusteiden tarken-
tuessa. Velvoite alentaa kunnallisveroa 
merkitsisi, että vuonna 2023 kaupungin 
nykyinen veroprosentti laskisi uudistuk-
sessa 21,0 %:sta 7,74 %:iin. 

Seinäjoen kaupungin palveluksesta 
siirtyisi hyvinvointialueen palveluk-
seen koko sosiaali- ja terveydenhuol-
lon henkilöstö, josta vakinaisen henki-
löstön osuus on noin 1  160 henkilöä eli  
35 % koko kaupungin henkilöstöstä.  
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Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen 
henkilöstöstä siirtyisi hyvinvointi-
alueen palvelukseen koko henkilöstö 
ollen noin 140 henkilöä. Lisäksi opetus-
toimesta siirtyisivät kuraattorit ja psy-
kologit sekä yhteisten tukipalveluiden 
henkilöstöstä ne työntekijät, joiden ny-
kytehtävistä vähintään puolet kohdistuu 
kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon 
tai pelastustoimen palveluihin. Edellisen 
sote-valmistelun yhteydessä on kaupun-
gissa laadittu siirtyvästä henkilöstöstä 
alustavia luetteloita, jotka ovat käytettä-
vissä nyt tässä valmistelussa. Henkilöstö 
siirtyisi liikkeenluovutuksen periaatteen 
mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä.

Kaupungin omistamat sosiaali- ja terve-
ydenhuollon ja pelastustoimen toimitilat, 
niiden kaupungin kiinteistöosakeyhtiöi-
den osakkeet, joiden tiloissa harjoitetaan 
kaupungin sosiaali- ja terveystointa tai 
pelastustointa, esim. Kiinteistö Oy Sei-
näjoen Myllypuistokodin ja Kiinteistö 
Oy Seinäjoen Paloaseman osakkeet ei-
vät siirry hyvinvointialueelle. Myöskään 
Seinäjoen Työterveys Oy:n osakkeet ei-
vät siirry hyvinvointialueelle. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluiden tuottami-
seen perustettujen yhtiöiden osakkeet 
siirtyisivät hyvinvointialueelle korva-
uksetta. Perhepalvelukeskus Aallokko 
on tarkoitus toteuttaa kaupungin tytä-
ryhtiö Kiinteistö Oy Myllypuistokodin 
investointina. Kaupunkikonsernissa on 
aloitettu sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen toimitiloja koske-
va selvitystyö, missä arvioidaan perus-
teet kiinteistöjen tai yhtiöiden, joissa 
kyseessä olevia toimintoja on vuokralla, 
omistamiselle tai luopumiselle. Vuok-
rasopimukset siirtyvät hyvinvointi-
alueelle siten, että hyvinvointialueella 
on vuosina 2024 ja 2025 oikeus irtisanoa 
vuokrasopimus päättymään 12 kuukau-
den irtisanomisajalla.

Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopii-
rien kuntayhtymät siirtyisivät hyvin-
vointialueille varoineen ja velkoineen. 
Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän kiinteistöomaisuudes-
ta on tilattu arvonmääritys ja yritysjär-
jestelyjen esiselvitys jäsenkuntien toi-
mesta, minkä tarkoituksena on selvittää 
kiinteistöomaisuuden yhtiöittäminen. 
Tästä yritysjärjestelystä mahdollises-
ti saatavalla myyntivoitolla katettaisiin 
Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin 
alijäämiä ja mahdollinen ylijäämä pa-
lautettaisiin jäsenkunnille. Sosiaali- ja 
terveysministeriön kanta on, että yhti-
öittämiseen tarvitaan poikkeamislupa.

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 

sekä pelastustoimen 
toimitilat jäävät kuntien 

omistukseen.

Hallituksen esityksen mukaan kuntien 
ja muiden kuntayhtymien sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
käytössä oleva irtain omaisuus, sopi-
mukset ja siirtyvän henkilöstön loma-
palkkavelka siirtyisivät hyvinvointi-
alueelle ilman korvausta. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
toimitilat jäävät kuntien omistukseen. 
Hyvinvointialue vuokraisi toimitilat kol-
men vuoden siirtymäajaksi, jota hyvin-
vointialue voisi pidentää lisävuodella. 

Edellä kerrotun korvauksetta siirtymi-
sen johdosta ei Seinäjoen kaupunki ole 
enää lähtökohtaisesti ostanut sosiaa-
li- ja terveystoimeen puheena olevaa ir-
tainta omaisuutta vaan nämä hankinnat 
on toteutettu ja toteutetaan leasingsopi-
muksilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämiseen liittyvät kaupungin sopi-
mukset siirtyvät hyvinvointialueelle. 
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Hyvinvointialueiden perustaminen mer- 
kitsisi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimialan ja sen lautakunnan 
poistumista kaupungin organisaatios-
ta kuten myös Etelä-Pohjanmaan pe-
lastuslaitos liikelaitoksen lakkaamista 
vuoden 2023 alusta. Organisaatiouudis-

tus ja siihen liittyvä hallintosäännön uu-
distustyö on alkanut valtuuston ja halli-
tuksen puheenjohtajiston toimesta. Uusi 
hallintosääntö tulisi voimaan valtuus-
tokauden alusta 1.8.2021. Hyvinvointi-
alueen väliaikainen valmistelutoimielin 
aloittanee 1.7.2021.

Sote-uudistuksen vaikutus kuntien toimintaan ja talouteen olisi mer-
kittävä. Kunnan järjestämisvastuulta siirtyisivät sosiaali- ja terveyspal-
velut sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueen vastattavaksi 
1.1.2023 alkaen. Kunnat vastaavat jatkossakin muun muassa päivähoi-
dosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista. Seinäjoen kaupungissa 
sote-uudistuksen toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten enna-
kointi ja selvitystyö on aloitettu.

Seinäjoen kaupungille hyvinvointialueiden perustaminen merkitsisi 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan ja sen lautakunnan poistumista 
kaupungin organisaatiosta kuten myös Etelä-Pohjanmaan pelastuslai-
tos liikelaitoksen lakkaamista vuoden 2023 alusta. Seinäjoen kaupun-
gin organisaatiouudistus ja siihen liittyvä hallintosäännön uudistustyö 
on aloitettu valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiston toimesta. Uusi 
hallintosääntö tulisi voimaan valtuustokauden 2021 alusta. Tarkastus-
lautakunta suosittelee uudistuksessa Seinäjoen kaupungin jäljelle jää-
vien toimialojen toiminnan ja hallinnon järjestämistä varten toimikun-
nan perustamista.

Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen palveluiden 
tehtävien siirtyminen vaikuttaisi niitä koskevaan rahoitukseen, vero-
tusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja 
sopimuksiin sekä henkilöstöön. Tarkastuslautakunta pyytää varmista-
maan, että sote-uudistuksen taloudellisiin vaikutuksiin varaudutaan. 
Etelä-Pohjanmaan maakunnan voimakas väestömäärän vähentyminen 
noin 1 000 henkilöä vuodessa on uhka hyvinvointialueen taloudelliselle 
toiminnalle. 
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6.7 Vuosien 2017-2018 arviointihavaintojen ja -suositusten 
jälkiseuranta

Jälkiseurannan tarkoituksena on selvittää, mihin toimiin arviointiker-
tomuksessa todettujen havaintojen ja annettujen suositusten johdos-
ta on ryhdytty. Jälkiseurannan kohteena oli joitakin tarkastuslautakun-
nan vuosina 2017-2018 tekemistä arviointihavainnoista. Vuoden 2019 
arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin kaupunginhallitus on 
antanut selvityksensä lokakuussa 2020, mikä on esitetty luvussa 2. 

Ikäihmisten palvelut (2017-2018) 

Tarkastuslautakunta on vuosina 2017 ja 
2018 arvioinut tulosaluetta ikäihmisten 
palvelut. Arvioinnin kohteena on ollut 
tulosalueen toiminta sekä valvontavi-
ranomaisen tarkastushavainnot ja Sei-
näjoen kaupungin valvontatoimenpiteet 
tehostetun palveluasumisen yksiköissä.

Vuonna 2017 tarkastuslautakunta oli 
huolissaan ympärivuorokautisen laitos-
hoidon täyttävien ikäihmisten korkeas-
ta lukumäärästä. Tarkastuslautakun-
ta suositteli varautumaan ennakkoon 
riittävillä toimenpiteillä ennustettuun 
yli 75-vuotiaiden määrän merkittävään 
kasvuun.

Arviointia tehtäessä tehostettuun asu-
mispalveluun odottavien määrä oli 70 
henkilöä toukokuussa 2018. Syyskuussa 
2020 hakijoita oli 65 henkilöä ja vuoden 
lopussa 59 henkilöä, joista 13 oli kotona 
asuvaa ja loput selvittely- ja arviointiyk-
sikössä, vuorohoidossa tai terveyskes-
kuksessa. Vuoden 2020 aikana kriteerit 
täyttäviä uusia hakijoita on ollut keski-
määräin 15,6 henkilöä kuukaudessa, kun 
paikkoja on vapautunut keskimäärin 
15,4 kuukaudessa. Vuoden 2020 lopussa 
tehostetun palveluasumisen paikkoja oli 
yhteensä 481 (5/2018: 506), joista ostopal-
velupaikkoja oli 237 (5/2018: 178). Lyhy-
taikaiseen asumiseen ja vuorohoitoon 

tarkoitettuja paikkoja oli vuoden 2020 
lopussa yhteensä 74 eikä paikkojen lu-
kumäärässä ole tapahtunut olennaista 
muutosta vuoden 2018 kevääseen ver-
rattuna.

Vanhuspalvelulain mukaisen hoitota-
kuun asettamassa, enintään kolmen 
kuukauden, aikarajassa on palvelu jär-
jestynyt noin 97 %:sti kaudella 1-6/2020 
ja 96 %:sti kaudella 7-12/2020. Ostopalve-
lulla hankittavat paikat mahdollistavat 
aikarajassa pysymisen. Palvelun lähtö-
kohtana on asiakas ja hänen mahdolli-
nen toiveensa asumispalveluyksiköstä, 
mikä saattaa pidentää odotusaikaa te-
hostettuun asumispalveluun. 

Valvontaviranomaisen vuonna 2018 
suorittamissa valvontatarkastuksissa 
nousi esiin havainto Esperi Care Oy:n 
tehostetun palveluasumisen yksiköi-
den hoitajamitoituksista, mitä Seinäjoen 
kaupungin alkuvuoden 2019 aikana suo-
rittamat valvontatoimenpiteet tukivat. 
Suoritetun valvonnan perusteella hoita-
jamitoitus oli alittunut joinakin aikoina 
eikä pätevä sairaanhoitaja ollut työvuo-
rossa joka päivä. Tarkastuslautakunta 
suositteli ryhtymään toimenpiteisiin ha-
vaintojen johdosta ja tehostamaan kau-
pungin suorittamaa valvontaa. Hyvänä 
jatkotoimenpiteenä tarkastuslautakunta 
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näki tulosalueen antaman kehitysehdo-
tuksen valvontaresurssien lisäämisestä 
sekä yhteistyön kehittämisestä palve-
luntuottajien kanssa.

Vuonna 2019 ja 2020 on tehty yhteistyö- 
ja valvontakäyntejä kaikkiin yksityisiin 
tehostetun palveluasumisen yksiköihin 
joko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallin-
toviraston tai Seinäjoen kaupungin toi-
mesta. Valvonta sisältää kunkin yksikön 
omavalvontasuunnitelman läpikäynnin, 
että mahdollisesti esille tulleiden kor-
jaustoimenpiteiden suunnitelmat. Val-
vonnassa on todettu, että useisiin yksi-
köihin on lisätty henkilökuntaa lähinnä 
tukipalveluihin kohdistuen ja esimies-
ten hallinnollista työaikaa sekä panos-
tettu rekrytointiin. Seinäjoen kaupunki 
on edellyttänyt jo useiden vuosien ajan 
hoitotyön mitoitukseksi 0,6 työnteki-
jää asiakasta kohti, joka vuoden 2020 
valvontakäyntien mukaan toteutui kai-
kissa yksiköissä. Vanhuspalvelulaki on 
edellyttänyt vähintään 0,5 työntekijää 
asiakasta kohti lakimuutoksen 1.10.2020 
voimaantulosta alkaen ja vuoden 2021 
alusta henkilömitoituksen on oltava vä-
hintään 0,55 työntekijää asiakasta kohti 
iäkkäiden henkilöiden tehostetussa pal-
veluasumisessa.  

ikäihmisten palvelujen ostopalvelu-
jen yhteistyö- ja valvontasuunnitelma, 
jonka sosiaali- ja terveyslautakunta on 
hyväksynyt 19.3.2020.  Suunnitelmaan 
sisältyy tehtävät toimenpiteet ja vas-
tuuhenkilöt mm. aluehallintovirastolle 
annetuista epäkohtailmoituksista, teh-
dyistä muistutuksista palvelujen osta-
jalle, ohjaus- ja valvontakäynnit ostopal-
veluyksiköihin ja kaksi kertaa vuodessa 
toteutettava keskustelutilaisuus yksiköi-
den vastuuhenkilöiden kanssa.

Valvontakoordinaattorin toimea on esi-
tetty sekä vuoden 2020 että 2021 ta-
lousarvioon, minkä ei ole saadun tie-
don mukaan toteutunut. Tulosalueen 
näkemyksen mukaan tämän hetken 
henkilöstöresurssien työjärjestelyillä ei 
toimea ole mahdollista hoitaa ja lisäksi 
valvontakoordinaattorin on riippumat-
tomuussyistä oltava tulosalueen ulko-
puolelta. Sosiaali- ja terveystoimialan 
valvontakenttä nähdään erittäin laajana 
yhdellekin valvontakoordinaattorille.

Sosiaalityö (2018)

Tarkastuslautakunta totesi arvioinnissa 
vuonna 2018 sosiaalityön tulosalueen 
lastensuojelun yksikön jääneen määrä-
tavoitteesta lastensuojeluilmoituksen 
palvelutarpeen arvioinnin määräajan 
osalta. Tavoitteesta jääminen on johtu-
nut pääasiassa resurssipulasta pätevis-
tä sosiaalityöntekijöistä. Resurssipula 
aiheutti jonoa ja viivytyksiä myös ai-
kuissosiaalityön yksikössä. Tarkastus-
lautakunta suositteli kehittämään niin 
kunta-alan sosiaalityön kuin Seinäjoen 
kaupungin vetovoimaa sekä tehosta-
maan rekrytointitoimenpiteitä.

Tarkastuslautakunnan saaman selvi-
tyksen mukaan Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto on antanut 14.8.2020 
määräyksen Seinäjoen kaupungin sosi-

Palvelun lähtökohtana 
on asiakas ja hänen 

mahdollinen toiveensa 
asumispalveluyksiköstä, 

mikä saattaa pidentää 
odotusaikaa tehostettuun 

asumispalveluun.
Kaupungin käymä vuoropuhelu aluehal-
lintoviraston ja yksityisten yksiköiden 
kanssa on melko tiivistä. Epäkohtiin tar-
tutaan matalalla kynnyksellä. Vuodelle 
2020 on laadittu Seinäjoen kaupungin 
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aali- ja terveyslautakunnalle huolehtia 
riittävästä määrästä sosiaalityönteki-
jöitä lapsiperheiden sosiaalipalveluissa 
31.12.2020 mennessä. Määräys perustuu 
aluehallintoviraston tekemään lasten-
suojelulain määräaikoja koskevaan seu-
rantaan ja valvontaan sekä henkilöstön 
esittämien epäkohtailmoitusten käsitte-
lyyn Seinäjoen kaupungissa. Ajanjakson 
1.4.-31.8.2020 seurannassa neljässä (4) 
lastensuojeluilmoituksessa 120:stä laki-
sääteinen seitsemän arkipäivän määrä-
aika ylittyi ja 14:ssä palvelutarpeen ar-
vioinnissa 120:stä lakisääteinen kolmen 
kuukauden määräaika ylittyi. Edellisellä 
seurantajaksolla 1.10.2019-31.3.2020 la-
kisääteisissä määräajoissa on pysytty. 
Asia on käsitelty sosiaali- ja terveyslau-
takunnan 12.11.2020 kokouksessa. 

Seurantajaksolla 1.4.-30.9.2020 lasten-
suojeluilmoitusten määrä oli 9,6 % vä-
hemmän kuin vuodentakaisen seuran-
tajakson ilmoitusten määrä. Ajanjaksolla 
1.10.-31.12.2020 lastensuojeluilmoitusten 
määrä sitä vastoin kasvoi 19,3 % vuo-
dentakaisen ajanjakson ilmoitusten 
määrästä. Koronatilanne on näkynyt ke-
vään ja kesän lastensuojeluilmoitusten 
määrän vähentymisenä johtuen mm. 
etäopetusjaksosta sekä muiden palve-
luiden ja aikuiskontaktien puutteesta. 
”Piilossa” ollut tarve on kasvattanut il-
moitusten määrää vuoden 2020 lopussa. 
Lastensuojeluilmoitusten kokonaismää-
rä vuonna 2020 oli 1 844 (2019: 1820).

Lastensuojeluasioiden vireilletulo ei joh-
da automaattisesti palvelutarpeen ar-
viointiin esimerkiksi tilanteessa, jossa 
arviointi on tehty äskettäin, arviointia 
tehdään parhaillaan tai lapsi on jo asiak-
kuudessa. Seurantajaksolla 1.4.-30.9.2020 
lastensuojeluasioiden vireilletuloista 18,2 
% eli 155 vireilletuloa johti palvelutarpeen 
arviointiin.Saadun selvityksen mukaan 
palvelutarpeen arviointien kolmen kuu-
kauden määräajan ylittymisen ongel-

maa ei ole saatu ratkaistua. Viivästykset 
johtuvat mm. palvelutarpeen arviointien 
kasvusta suhteessa resursseihin. Osin 
viivettä arviointeihin voi aiheuttaa huol-
tajien tavoittamattomuus ja muut sosi-
aalityöstä riippumattomat asiat.

Vuodelle 2020 on lisätty yksi sosiaali-
työntekijän virka sekä määräaikaisilla 
resursseilla on vahvistettu sosiaalioh-
jausta. Sosiaalityön resurssi on ohut, 
minkä johdosta henkilöstön opiskelua 
ja pätevöitymistä on tuettu. Henkilös-
tön vaihtuvuutta aiheuttavat määräai-
kaisuudet. Lapsiperheiden sosiaalipal-
veluissa asiakasmäärä vaihtelee ollen 
keskimäärin noin 45-65 lasta yhtä sosi-
aalityöntekijää kohti. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 
12.11.2020 kokouksessaan päättänyt esit-
tää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle kolmen (3) sosiaalityönte-
kijän viran perustamista lapsiperheiden 
sosiaalipalveluihin. Kaupunginhallitus 
on 23.11.2020 kokouksessaan päättä-
nyt jättää asian pöydälle jatkokäsittelyä 
varten siten, että Seinäjoen kaupungin 
31.1.2021 mennessä annettavaan selvi-
tykseen saadaan vastaus aluehallinto-
virastolta. Arviointikertomuksen laa-
dintahetkellä aluehallintovirasto ei ole 
antanut asiassa ratkaisua. Pyydettyjä 
lisäselvityksiä, koskien asiakasmäärää 
työntekijää kohden, on toimitettu alue-
hallintovirastolle helmikuussa 2021. 
Seinäjoen kaupunki on vuoden 2021 ta-
lousarviossa vahvistanut koulun psy-
kososiaalista resurssia perustamalla 
sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle 
erityispalvelujen tulosalueella 1.8.2021 
lukien kolme (3) koulupsykologin virkaa.

Arvioinnissa 2018 tarkastuslautakun-
ta suositteli edelleen kehittämään pe-
ruspalveluiden yhteistä toimintatilaa, 
jossa perheelle on mahdollista antaa 
kokonaisvaltaista palvelua. Lasten ja 
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perheiden kohtaamista kokonaisuutena 
suosittelivat myös valtakunnalliset las-
tensuojelun selvitysraportit.

Perhetyö, sosiaalityö ja –ohjaus ovat osa-
na perhekeskus Aallokon suunnittelua 
ja toteutusta. Tulevan perhekeskuksen 
palvelujen sisältöä suunnittelee oma 
esimiesryhmä ja henkilöstöä on vuonna 
2020 koulutettu kahdesti. Jo nyt toteu-
tetaan yhdessä neuvolan perhetyötä ja 
ensisynnyttäjille suunnattua ryhmätoi-
mintaa. Joustavassa perusopetuksessa 
(JOPO-luokka) on aloittanut kokoaikai-
nen perhetyöntekijä syksyllä 2020.

Osana tulevan perhepalvelukeskus Aal-
lokon palvelupakettia tulosalue esitti 
vuoden 2021 talousarvioon kahta lähi-
hoitajan tointa vahvistamaan lapsiper-
heiden kotipalvelua ja lasten tukihen-
kilötoimintaa, mikä ei saadun tiedon 
mukaan ole toteutunut.

Investointien toteutuminen (2017)

Tarkastuslautakunta on osana arvioin-
tityötään seurannut kaupungin inves-
tointimenojen toteutumista talousarvi-
oon nähden. Korkeaan investointitasoon 
sekä erityisesti valtuustokausien aikana 
tehtyihin investointimäärärahojen koro-
tuksiin on kiinnitetty huomiota. Vuosien 
2015-2017 aikana kaupungin investointi-
määrärahojen korotukset ovat olleet yh-
teensä 56,9 milj. €, joista merkittävimmät 
ovat kohdistuneet maa- ja vesialueisiin 
21,8 milj. €, rakennuksiin 19,4 milj. €, ka-
dunrakentamiseen 3,3 milj. € ja liikunta-
paikkarakentamiseen 2,3 milj. €. 

Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 ar-
vioinnin mukaan budjettikäytäntöä on 
syytä kehittää mm. aikaistamalla inves-
tointien tarveselvitystä, lisäämällä pai-
nopistettä riittävään suunnittelutyöhön 

ja –resursointiin, pitämällä kiinni suun-
nitelluista toteutumisaikatauluista sekä 
suorittamalla kriittinen tarveperustelu 
investoinnin mahdolliselle laajentumi-
selle. 

Vuosien 2018-2020 aikana on kaupun-
gin investointien osalta alkuperäiseen 
talousarvioon tehty korotuksia yhteen-
sä 21,6 milj. €. Merkittävimmät korotuk-
set ovat kohdistuneet rakennuksiin 10,4 
milj. €, maa- ja vesialueisiin 3,8 milj. €, 
kadunrakentamiseen 2,4 milj. € ja liikun-
tapaikkarakentamiseen 0,4 milj. €. Ta-
lonrakennuksen merkittävimpiä yksit-
täisiä lisämäärärahakorotusten kohteita 
vuosina 2018-2020 ovat olleet seuraavat:

• Kaupunginteatteri 2,2 milj. €;  
rakennus- ja talotekniikan perus-
korjauksen ja muutostöiden laajen-
taminen ennakoidusta tarkempien 
kuntotutkimusten ja käyttäjän  
toiminnallisten tarpeiden johdosta.

• Kertunlaakson koulu 1,5 milj. €;  
investointitarve aikaistui eikä  
investointimeno sisältynyt  
talousarvioon.

• Västinkartanon palvelukeskus 1,3 
milj. €; kaikkien asuinhuoneiden 
wc-tilojen laajentaminen liikun-
taesteisten mitoitukselle.

• Ideaparkin maa-alueen rakennukset 
ja niiden purkaminen 1,3 milj. € 

• Virastotalon peruskorjaus 1,0 milj. €; 
hankkeen vaiheistuksen ja ennak-
kotutkimuksia laajemman ja  
hankalamman haitta-aineiden  
purun aiheuttama lisäkustannus.

• Kaupungintalon peruskorjaus 0,8 
milj. €; ”asuinsiivessä” todetun  
tuulettumattoman alapohjan  
purku ja alapohjan uusiminen.
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Kaupunkiympäristön toimialan tulos-
alueen toimitilat mukaan tarkastelujak-
solla vuosina 2018-2020 on tehty useita 
peruskorjaushankkeita, kuten kaupun-
ginteatteri ja Västinkartanon palvelukes-
kus, omajohtoisina töinä puitesopimu-
surakoitsijoilla ilman kiinteähintaisia 
kokonaisurakoita. Tämä johtaa helposti 
hankkeen aloittamiseen optimistisin 
laajuus- ja kustannustavoittein ja mää-
rärahaa joudutaan korottamaan työn 
edetessä. Toteutuneeseen laajuuteen 
nähden ovat näiden toteumakustannuk-
set olleet tulosalueen näkemyksen mu-
kaan kohtuulliset, mutta käytännössä 
nähdään kehittämisen varaa. 

Tulosalue toimitilat on aikaistanut pe-
ruskorjaushankkeiden lähtöaineistojen 
laadinta-aikatauluja siten, että tavoit-
teena on saada kaikki kuntoarviot, hait-
ta-ainekartoitukset, lämpökuvaukset ja 
muu kohdekohtainen aineisto käyttöön 
vähintään kuusi kuukautta ennen varsi-
naisen suunnittelun aloittamista. Tämä 
tarkentaa investointien kustannusar-
vioita, mutta aiheuttaa haastetta hank-
keen jaksotukseen, koska tämä määrära-
ha tulisi budjetoida yksi tai kaksi vuotta 
ennen hankkeen varsinaista suunnitte-
lumäärärahaa. Tulosalueen näkemyk-
sen mukaan määrärahojen korotusten 
minimoimiseksi tulee vuosibudjetoin-
nissa korostaa realismia investointien 
kokonaiskehykseen ja rakennuttamis-
resursseihin nähden, vaikka tämä joh-
taisi palvelukeskusten tavoiteaikatau-
lujen siirtymiseen.

Arvioinnissa 2017 tarkastuslautakunta 
totesi ajanjaksolta 2014-2017 esitetyistä 
yli 0,5 milj. €:n yksittäisten talonraken-
nusprojektien laskelmista, että toteu-
mahinnat olivat pysyneen kohtuullisella 
tasolla vertailuhintaan nähden. Vertai-
luna oli käytetty Haahtela-Kehitys Oy:n 
indeksiä.

Tarkastelujaksolta 2018-2020 laadittu-
jen ja esitettyjen laskelmien mukaan, 
peruskorjaushankkeiden toteutuma-
hinnat alittavat vertailuhinnan neljäs-
sä kohteessa laskelmaan sisältyneestä 
kuudesta kohteesta: Aalto-keskus ko-
konaisuutena, Västinkartanon palvelu-
keskus, Pohjan nuorisotalo, Päiväkoti 
Onnimanni, Mestarintien C-halli ja Tam-
mi-kampus. Selvityksen perusteella pe-
ruskorjaushankkeiden voidaan katsoa 
toteutuneen pääosin hyvin. Toteutuneis-
ta tai käynnissä olevista uudisrakennus-
kohteista laaditun laskelman mukaan 
hankinta-arvo alittaa vertailuhinnan 
jokaisessa laskelmaan sisältyneessä 
kolmessa kohteessa: Pohjan päiväkoti 
Taika, Kertunlaakson koulu ja Seinäjoen 
yhteiskoulun SYKE-halli.

Tulosalue toimitilat 
on aikaistanut 

peruskorjaushankkeiden 
lähtöaineistojen 

laadinta-aikatauluja.
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Tarkastuslautakunnan arviointihavaintojen jälkiseuranta osoittaa, että 
tehtyihin havaintoihin on reagoitu ja asiat ovat edenneet useamman 
havainnon osalta hyvään suuntaan.

Ikäihmisten palveluissa on vuonna 2019 ja 2020 tehty yhteistyö- ja 
valvontakäyntejä kaikkiin yksityisiin tehostetun palveluasumisen yk-
siköihin joko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tai Seinäjoen 
kaupungin toimesta. Seinäjoen kaupunki on edellyttänyt jo useiden 
vuosien ajan hoitotyön mitoitukseksi 0,6 työntekijää asiakasta kohti, 
joka vuoden 2020 valvontakäyntien mukaan toteutui kaikissa yksiköis-
sä. Vanhuspalvelulain mukaisen hoitotakuun asettamassa, enintään 
kolmen kuukauden, aikarajassa on palvelu järjestynyt noin 97 %:sti kau-
della 1-6/2020 ja 96 %:sti kaudella 7-12/2020. Palvelun lähtökohtana on 
asiakas ja hänen mahdollinen toiveensa asumispalveluyksiköstä, mikä 
saattaa pidentää odotusaikaa tehostettuun asumispalveluun. 

Tulosalue toimitilat on aikaistanut peruskorjaushankkeiden lähtöaineis-
tojen laadinta-aikatauluja siten, että tavoitteena on saada kaikki kun-
toarviot, haitta-ainekartoitukset, lämpökuvaukset ja muu kohdekoh-
tainen aineisto käyttöön vähintään kuusi kuukautta ennen varsinaisen 
suunnittelun aloittamista. 

Investointien toteutumisen tarkastelujaksolta 2018-2020 laadittujen ja 
esitettyjen laskelmien mukaan, peruskorjaushankkeiden toteutumahin-
nat alittavat vertailuhinnan neljässä kohteessa laskelmaan sisältyneestä 
kuudesta kohteesta. Selvityksen perusteella peruskorjaushankkeiden 
voidaan katsoa toteutuneen pääosin hyvin. Toteutuneista tai käynnis-
sä olevista uudisrakennuskohteista laaditun laskelman mukaan han-
kinta-arvo alittaa vertailuhinnan jokaisessa laskelmaan sisältyneessä 
kolmessa kohteessa.
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Valvontakoordinaattorin toimea on esitetty sekä vuoden 2020 että 
2021 talousarvioon, minkä ei ole saadun tiedon mukaan toteutunut. 
Ikäihmisten palvelujen tulosalueen näkemyksen mukaan tämän hetken 
henkilöstöresurssien työjärjestelyillä ei toimea ole mahdollista hoitaa ja 
lisäksi valvontakoordinaattorin on riippumattomuussyistä oltava tulos-
alueen ulkopuolelta. Sosiaali- ja terveystoimialan valvontakenttä näh-
dään erittäin laajana yhdellekin valvontakoordinaattorille. Tarkastuslau-
takunta suosittelee valvontakooridinaattorin toimen perustamista.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 14.8.2020 
määräyksen Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
huolehtia riittävästä määrästä sosiaalityöntekijöitä lapsiperheiden sosi-
aalipalveluissa 31.12.2020 mennessä. Määräys perustuu aluehallintovi-
raston tekemään lastensuojelulain määräaikoja koskevaan seurantaan ja  
valvontaan sekä henkilöstön esittämien epäkohtailmoitusten käsitte-
lyyn Seinäjoen kaupungissa. Tarkastuslautakunta suosittelee huolehti-
maan riittävästä määrästä sosiaalityötekijöitä lapsiperheiden sosiaali-
palveluissa.

Kaupunkiympäristön toimialan tulosalueen toimitilat mukaan tarkas-
telujaksolla vuosina 2018-2020 on tehty useita peruskorjaushankkei-
ta omajohtoisina töinä puitesopimusurakoitsijoilla ilman kiinteähin-
taisia kokonaisurakoita. Tämä johtaa helposti hankkeen aloittamiseen 
optimistisin laajuus- ja kustannustavoittein ja määrärahaa joudutaan 
korottamaan työn edetessä. Toteutuneeseen laajuuteen nähden ovat 
näiden toteumakustannukset olleet tulosalueen näkemyksen mukaan 
kohtuulliset, mutta käytännössä nähdään kehittämisen varaa. Tarkas-
tuslautakunta suosittelee, että käytäntöä kehitetään määrärahojen  
korottamisen välttämiseksi.
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7. Yhteenveto
Keväällä 2020 ympäri maailmaa levin-
nyt koronapandemia on vaikuttanut voi-
makkaasti kuntatalouteen. Tilastokes-
kuksen helmikuussa 2021 julkaisemien 
Manner-Suomen kuntien ja kuntayh-
tymien vuoden 2020 tilinpäätösarvio-
tietojen mukaan kuntatalous vahvistui 
erittäin heikolta tasolta poikkeukselli-
sen hyvään tilaan. Edelliseen vuoteen 
verrattuna kuntien vuosikate yli kaksin-
kertaistui. Selittävinä tekijöinä ovat val-
tionosuuksien ja verotulojen voimakas 
kasvu. Ilman valtion koronatukia olisi 
kuntien syöksykierre jatkunut. Ennak-
kotietojen mukaan ainoastaan kahden 
kunnan vuosikate on negatiivinen, kun 
vuonna 2019 näiden kuntien määrä oli 
65. Kriisikuntamenettelyyn päättyvien 
uusien kuntien lukumääräksi valtiova-
rainministeriö on ennakoinut kaksi tai 
kolme kuntaa vuonna 2020.

Kuntatalouden vahvistuminen vuonna 
2020 näkyi myös Seinäjoen kaupungin 
taloudellisissa tunnusluvuissa. Tuloslas-
kelman mukaan kaupungin talous on 
tasapainossa vuositasolla. Kaupungin 
vuosikate oli 38,1 milj. € positiivinen ja 
vahvistui 38,4 milj. € edellisvuodesta. 
Vuosikate kattoi poistot ja myös net-
toinvestoinnit. Tilikauden ylijäämäksi 
muodostui 13,2 milj. €. Rahoituslaskel-
man mukaan kaupungin talouden tilan-
ne ei ole rahoituksellisesti tasapainossa 
pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. 
Tunnusluku toiminnan ja investointi-
en rahavirran kertymä viideltä vuodelta 
on merkittävän negatiivinen 132,7 milj. 
€ ja on heikentynyt viimevuodesta. Ne-
gatiivinen tunnusluku kertoo, että in-
vestointeja on rahoitettu pääosin laina-
rahalla. Kaupungin lainanhoitokyky on 
vahvistunut hieman vertailuvuodesta 
ollen edelleen tyydyttävä. Positiivista 
on, että kaupungin lainakannan kasvu 

hiipui voimakkaasti. Lainakanta on kas-
vanut 0,9 milj. € edelliseen vuoteen ver-
rattuna, mikä on 37,5 milj. € vähemmän 
kuin lainakannan kasvu vuonna 2019. 
Niin kaupungin kuin kaupunkikonser-
nin asukaskohtaisen lainamäärän kehi-
tys kääntyi laskuun kymmenen vuoden 
jälkeen. Omavaraisuusaste 38,4 % vah-
vistui, mutta kertoo edelleen kaupungin 
merkittävän suuresta velkarasitteesta. 
Kaupungin kertynyt ylijäämä tasees-
sa on 26,7 milj. €. Kaupunkikonsernin 
vuosikate 85,6 milj. € kasvoi 48,9 milj. € 
vertailuvuodesta. Kaupunkikonsernin 
lainakanta 623,4 milj. € väheni 9,8 milj. 
€. Kaupunkikonsernin kertynyt ylijäämä 
taseessa on 115,7 milj. €.

Seinäjoen kaupungin kaupunkistrategi-
an toteutumisen sekä toiminnallisten ja 
taloudellisten tavoitteiden toteutumisen 
esittämistavasta johtuen tarkastuslauta-
kunnan arvioinnin painopisteenä ovat 
vuonna 2020 olleet arviointisuunnitel-
man mukaiset kohteet. Yhteenvedossa 
on esitetty keskeisimmät havainnot.

Digitalisaation toimintaa tukevat koh-
teet täsmentyvät kaupungin tietohallin-
non ja toimialojen yhteistyönä. Tietohal-
linnon näkemyksen mukaan kaupungin 
digitalisaation hyödyntämisen taso pro-
sesseissa voi vaihdella eri toimialoilla 
ja toimialojen valmiudet sekä resurssit 
voivat olla hyvinkin erilaisia. Kehittä-
misen pääpaino on kokonaisprosessien 
digitalisaatiossa, ja tehostamista ediste-
tään hyödyntämällä valtakunnan tason 
ratkaisuja. Helmikuussa 2021 on asetettu 
työryhmä, joka tulee laatimaan vuoden 
2021 aikana konkreettisista kaupun-
kistrategiaa tukevista toimenpiteistä ra-
kentuvan Seinäjoen kaupungin digioh-
jelman vuosille 2021-2025. Kaupungin 
digitalisaation kehittämisen perustaksi 
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tarkastuslautakunta suosittelee digi-
kartoituksen tekemistä ulkopuolisella 
asiantuntijalla.

Seinäjoen kaupungissa sote-uudistuk-
sen toiminnallisten ja taloudellisten vai-
kutusten ennakointi ja selvitystyö on 
aloitettu. Seinäjoen kaupungille hyvin-
vointialueiden perustaminen merkitsisi 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan 
ja sen lautakunnan poistumista kau-
pungin organisaatiosta kuten myös Ete-
lä-Pohjanmaan pelastuslaitos liikelai-
toksen lakkaamista vuoden 2023 alusta. 
Seinäjoen kaupungin organisaatiouudis-
tus ja siihen liittyvä hallintosäännön uu-
distustyö on aloitettu valtuuston ja halli-
tuksen puheenjohtajiston toimesta. Uusi 
hallintosääntö tulisi voimaan valtuusto-
kauden 2021 alusta. Kuntien sosiaali- ja 
terveyspalveluiden ja pelastustoimen 
palveluiden tehtävien siirtyminen vai-
kuttaisi niitä koskevaan rahoitukseen, 
verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjes-
telmään, omaisuuteen, velkoihin ja so-

pimuksiin sekä henkilöstöön. Tarkastus-
lautakunta pyytää varmistamaan, että 
sote-uudistuksen taloudellisiin vaiku-
tuksiin varaudutaan. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovi-
rasto on antanut 14.8.2020 määräyksen 
Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalle huolehtia riittävästä 
määrästä sosiaalityöntekijöitä lapsiper-
heiden sosiaalipalveluissa 31.12.2020 
mennessä. Määräys perustuu aluehallin-
toviraston tekemään lastensuojelulain 
määräaikoja koskevaan seurantaan ja 
valvontaan sekä henkilöstön esittämien 
epäkohtailmoitusten käsittelyyn Seinä-
joen kaupungissa. Arviointikertomuk-
sen laadintahetkellä aluehallintovirasto 
ei ole antanut asiassa ratkaisua. Tarkas-
tuslautakunta suosittelee huolehtimaan 
riittävästä määrästä sosiaalityötekijöitä 
lapsiperheiden sosiaalipalveluissa.

Tarkastuslautakunta kiittää vuoden 2020 
arviointikohteita hyvästä yhteistyöstä.



SEINÄJOKI Arviontikertomus 2020 71

SEINÄJOEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Seinäjoki 27.4.2021

Aarne Heikkilä     Jesse Luhtala
puheenjohtaja    varapuheenjohtaja

Mari Haapaniemi   Jani Kantokoski
jäsen     jäsen
 

Liisa Lintala-Vasanko  Anneli Manninen
jäsen     jäsen
 

Juhani Martikkala   Päivi Nikkarikoski
jäsen     jäsen




	1.	Tarkastuslautakunta ja sen toiminta 
	2.	Arviointikertomuksen 2019 havaintojen 
		jälkiseuranta
	3.	Seinäjoen kaupunkistrategia 
	4.	Taloudellinen tilanne 
	Talouden tasapainotus
	Tuloslaskelman tarkastelu
	Rahoituslaskelman tarkastelu
	Taseen tarkastelu
	Investointien tarkastelu

	Vastuusitoumusten tarkastelu

	5.	Toiminnallisten ja taloudellisten 
		tavoitteiden toimialakohtainen toteutuminen
	5.1  Konsernipalvelut
	5.2 Sosiaali- ja terveystoimiala
	5.3 Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala
	5.4 Kaupunkiympäristön toimiala
	5.5 Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimiala
	5.6 Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos –liikelaitos

	6.	Vuoden 2020 arviointikohteet
	6.1 Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopiston Kannatusosakeyhtiö
	6.2 Seinäjoen Orkesteriyhdistys ry
	6.3 Digitalisaation edistämisen ja digipalvelujen tilannekatsaus
	6.4 Into Seinäjoki Oy
	6.5 Alasenpuiston tapahtumakentän päätösprosessi ja sen vaikutukset
	6.6 Miten Seinäjoen kaupunki on valmistautunut sote-uudistukseen?
	6.7 Vuosien 2017-2018 arviointihavaintojen ja -suositusten 
	jälkiseuranta
	Ikäihmisten palvelut (2017-2018) 
	Sosiaalityö (2018)
	Investointien toteutuminen (2017)


	7.	Yhteenveto
		




