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Arvoisa puheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan raportin tärkein asia on sanottu heti alussa:
”Emokaupungin tulokseen sisältyi kertaluonteista tuottoa 90,3 milj. euroa, josta 87,4 milj. euroa syntyi
sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevien kiinteistöjen luovutuksesta.
Konsernin sisäisenä tehty kauppa eliminoitui konsernitilinpäätöksessä.
Vaikka tuloslaskelma osoitti ylijäämää, kaupunkikonsernin lainakanta jatkoi kasvuaan ollen 1,27 miljardia
euroa.
Konsernin omavaraisuusaste (38,1 %) on jo laskenut alle hyvänä pidettävän tason (yli 50 %).
Emokaupungin tilinpäätöksen antama informaatioarvo on vähenemässä myös emokaupungin taseen
ulkopuolisten tilainvestointien takia.
Tilapalveluiden investointiohjelmassa on emokaupungin taseen ulkopuolisina kohteina yhteensä noin
140 miljoonan euron investoinnit vuosina 2016 - 2019.
Tarkastuslautakunnan mielestä kaupungin taloudellista asemaa tuleekin tarkastella yhä enemmän
konsernitilinpäätöksen, rahoituslaskelman ja vastuiden kautta.”
Uusien liiketaitosten ja osakeyhtiöiden perustamisvauhti on kova. Kokoomus on havainnut, että tämän
valtakunnan hallituksen aikana voi pyytää kaikkea sitä, mitä vuosia on haikailtu.
Kaikki toiminta businessperiaatteiden alle. Ajatus siitä, että ulkoistaminen tuo säästöjä, on edelleen
todistamatta. On niin kiire toimia, että ei ehdi katsoa tulosta.
Kuinka moni täällä salin valtuutetuista on kärryillä Turun taloudesta. Ollaan vain tyytyväisiä, kun
ylijäämää tulee. Ilman näitä mittavia konsernijärjestelyjä olisi tulos ollut alijäämäinen.
Tosiasiassa aina suurempi osa rahankäytöstä ja toiminnasta tapahtuu konsernissa, mistä meille tietoa
jaetaan tosi vähän. Käykö pian niin, että valtuutettujen tietämättä osakeyhtiöissä tehdään ns. turhia
investointeja, samaan aikaan kun me täällä tapellaan kuntalaisille lakisääteisesti kuuluvien palveluiden
rahoituksesta.
Olen kiitollinen, että tarkastuslautakunta on asian havainnut ja toivonkin, että jatkossa tarkastuslautakunta vaatii toimia, jossa valtuutetuille toimitetaan tietoja, missä he näkevät esim. kaupungin
lainakannan kehittymisen oikeasti. Nyt investointeja tehdään liikelaitoksiin vuosina 2016 - 2019 yli 140
milj. EUR ja osakeyhtiöihin ja vastuut ovat kaupungilla loppukädessä.
Konsernin lainakanta on noussut 58% vuodesta 2003. Emme myöskään pysty vertailemaan oman
kaupunkimme tuloksia toisiin suuriin kaupunkeihin. Vuokravastuiden noustessa nousee tilojen vuokrat ja
hallintokunnat ovat pulassa. Loppukädessä kuntalainen maksaa käyttömaksuina.
Kyllä meidän, arvoisat valtuutetut, pitää tietää esim. liikelaitoksissa tehdyt investoinnit ja niihin liittyvät
kaupungin takaamat velat. Toivonkin, että pian siirrytään tapaan, missä vertaillaan kaupunkien kesken
koko lainakantaa. Ei vain emokaupungin, missä Turku on nyt tippunut paljon.
Allianssimallista:
- Haastateltujen mukaan epäonnistuessaan allianssimallin kustannuksilla ei ole ylärajaa.
Yhdessä kaaviossa oli kustannusten kohdalle laitettu ”open book” eli mitä vaan…
Perusopetuksen kolmiportainen malli on toiminut hyvin. Vasta tulevaisuudessa tulee näkymään, että
erityisen tuen piirissä olevat oppilaat alkavat pudota oppisuorituksissa, sillä opetuslautakuntahan teki
päätöksen, missä katsottiin, että erityisoppilas opiskelee samalla tuntimäärällä kuin yleisopetuksen
oppilas. Käsittämätön ja asiaa tuntematon päätös. Tässä kohdassa raporttia onkin hiiren kuva.

Vanhustenhoito
Laadunvalvonta
”Tarkastuslautakunta toteaa, että on pikaisesti ryhdyttävä toimenpiteisiin riittävien ympärivuorokautisen
hoidon laadunvalvontaresurssien varmistamiseksi. Laadunvalvontaa on tietenkin tehtävä niin kaupungin
oman tuotannon kuin ostopalvelutuotannon osalta yhtäläisesti ja samoin kriteerein.
Laadunvalvonnasta aiheutuvat kustannukset tulee laskea mukaan palvelutuotannon kokonaiskustannuksiin.”
Tarkastuslautakunta ei pidä hyvänä kehityksenä siitä, että jono ympärivuorokautiseen hoitoon on
vuoden 2013 tasosta suunnilleen kaksinkertaistunut.
Jonon pituus ei kuulu enää strategisiin tavoitteisiin. Hyvä puoli on, että keskimääräinen jonotusaika
jää alle kahden kuukauden.
Lastensuojelu
Omien lastenkotien käyttäminen ostopalvelun sijaan on tuottanut keskustelua.
Kehittämiskohteena on todettu raportointitapa konsernijohdolle.
Konsernivalvonta s. 123
Tarkastuslautakunta katsoo vuoden 2014 keväällä jo esitetyn mukaisesti, että konserniajattelun
laajentuessa konserniohjauksen ja sitä kautta myös konsernivalvonnan merkitys kasvaa ja tästä syystä
näiden kehittämiseen on kiinnitetty ja pitää kiinnittää jatkossakin erityistä huomiota.
Tarkastuslautakunta haluaa yleisesti ottaen kiinnittää huomiota konserniyhteisöjen toiminnan riittävään
avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen silloin kun kyseessä ovat julkiset tiedot ja asiat.

