Oulun kaupunki konsernipalvelut
Talouspäällikkö Armi Tauriainen

Talousarvio- ja suunnitelma
 Talousarvion laatimisesta ja hyväksymisestä kuntalaissa

säädetään vain, että talousarvion hyväksyy valtuusto
 Kunnanhallitus vastaa mm. taloudenhoidosta ja
valtuuston päätösten valmistelusta, joten sillä on myös
päävastuu talousarvion valmistelusta
 Kuntalaissa on määräys, että valtuuston on hyväksyttävä
talousarvio vuoden loppuun mennessä
 Valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman kolmeksi tai
useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi),
talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen
vuosi ja siinä hyväksytään kunnan toiminnalliset ja
taloudelliset
tavoitteet
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Kaupunkistrategia

KV

sisältää mm. omistajapoliittiset ja palvelujen järjestämisen
päälinjaukset

KH

Omistajapoliittinen ohjelma

Palvelujen järjestämisohjelma

KH

(strategian toteuttamisohjelma)

sisältää myös mm. henkilöstölinjaukset, strategiset hankintalinjaukset
ja kehittämisohjelmat

KV

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Ltk

Tilaamisen käyttösuunnitelmat
(sis. tilaajan hankintasuunnitelmat)

Ltk
ja/tai
Johtok.

Johtok.

Johtok.

Palvelusopimukset

strateginen ohjaus

operatiivinen
ohjaus

Liikelaitosten liiketoimintasuunnitelmat
Tuottamisen palvelutoimintasuunnitelmat
YH 4.5.2011

3

Talousarvio strategian toteuttajana
Lautakunnat ja johtokunnat

10.12 ja17.12
UO KV TA2013 ja
TS2014-2015 hyväksyminen

Käyttösuunnitelmien hyväksyminen
alkavalle vuodelle
Johtokunnat hyväksyvät lopulliset
talousarviot

3.12 UO KH ta-esitys
26.-27.11. UO YH+KH budjettiriihi

15.2 YH ta-prosessi ja linjaukset

Joulu

12.11. UO KV veropäätös
7.11. YH ta-kokous

Marras

1.11 Kj-ehdotuksen julkistaminen
11-12.10 KJ-budjettiriihi
3.10 UO kuntien valtuustoseminaari
yhteenveto hk-vaiheen esityksistä
19.9 YH yhteenveto hk-vaiheesta

15.2 YH strategiaseminaari
•Toimintaympäristöanalyysi

Helmi
Päätöksenteko

Loka

Syys

28.3 YH Talous- ja strategiaseminaari

Maalis

•strategiset tavoitteet ja painopisteet
•palvelujen järjestämisohjelma
•talouden näkymät ja arvio liikkumavarasta
•kokonaistalouden tavoitteet

Huhti

29.3 UO kuntien valtuustoseminaari

Sopimusneuvottelut
Elo

3.9 Ouka KH välitilinpäätös
9.8. ta-seminaari

Touko
Heinä

Kesä

9.8.2012

AKJ-seminaarit
KJ yht. seminaari
24.5 UO kuntien valtuustoseminaari
•suunnitteluohje tiedoksi

16.5 ja 29.5 YH suunnitteluohje

18.6 Ouka KV TP2011
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26.3 Ouka KH TP2011

Strategiset
linjaukset

17.9 Ouka KV välitilinpäätös
KJ yht. seminaari
AKJ-seminaarit

Tammi

Peruskunta (lautakunnat)
2012

2013

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveystoimen
palvelutuotannon johtokunta
Opetuslautakunta
Nuorisoasiainlautakunta
Kulttuurilautakunta
Liikuntalautakunta
Tekninen lautakunta
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Rakennuslautakunta

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointipalvelujen
johtokunta
Sivistys- ja
kulttuurilautakunta
Yhdyskuntalautakunta
Rakennuslautakunta

Peruskunta sitovuudet valtuustoon 2013
Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus

Lautakunta
tulot ja menot brutto
KH ilman alla olevia erillissitovuuksia
tulot ja menot brutto
Koko kaupunkia koskevat menot ja
varaukset tulot ja menot brutto
Konsernipalvelut tulot ja menot
brutto
Työllistäminen toimintakate

Hyvinvointilautakunta

Lautakunta ilman
erikoissairaanhoitoa toimintakate
Erikoissairaanhoito brutto

Hyvinvointipalvelujen johtokunta

Johtokunta toimintakate

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Lautakunta toimintakate

Yhdyskuntalautakunta

Lautakunta toimintakate
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Rakennuslautakunta

Lautakunta toimintakate

Liikelaitokset (johtokunnat)
2013
Oulun Energia liikelaitoksen johtokunta
Liikelaitosten johtokunta

-Nallikari liikelaitos
- Oulun Vesi liikelaitos
-Oulun Jätehuolto liikelaitos - Oulun Satama liikelaitos

Liikelaitos Oulun Serviisi johtokunta
Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtokunta
Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunta
Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen johtokunta
Oulun Työterveys liikelaitoksen johtokunta
Oulun Konttorin liikelaitoksen johtokunta
BusinessOulu liikelaitoksen johtokunta
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen johtokunta
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen
johtokunta
Oulunsalon kulttuuri-instituutin johtokunta

Oulukonsernin kuvaukseen voi
tulla myöhemmin pieniä
muutoksia

Tarkastelutasot

 KH- ja KV-taso
 Tarkoittaa valtuustotasoista suunnitelmaa, eurojen
ja tekstien esittämistä = talousarviokirja


Sitovuus valtuustoon:
 Talousarviokirjassa olevat strategiset tavoitteet ja mittarit
 Erikseen sitoviksi merkityt asiat
 Sitovuus otsakkeen alta löytyvät:
 Peruskunnan eurositovuudet koottuna erillisenä
sitovuustaulukkona, investointien ja liikelaitosten sitovuudet

 Lautakuntataso
 Tarkoittaa lautakuntatasoista suunnitelmaa, eurojen ja
tekstien esittämistä (esitys tarkemmalla tasolla)
 Sitovien valtuustotason tavoitteiden lisäksi myös
lautakuntatason tavoitteita ja mittareita
 Käyttösuunnitelmat (tarkempaa tekstiä ja eurot kohdistettu esim.

kustannuspaikoittain)
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Tarkastelutasot
 Johtokuntataso
 Tarkoittaa johtokuntatasoista suunnitelmaa, eurojen ja
tekstien esittämistä (esitys tarkemmalla tasolla)
 Sitovien valtuustotason tavoitteiden lisäksi myös
johtokuntatason tavoitteita ja mittareita
 Toimintasuunnitelmat (palvelutoimintasuunnitelmat)
 Johtokunta hyväksyy liikelaitoksen lopullisen
talousarvion sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt
kaupungin talousarvion
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Käyttösuunnitelma ja sen sitovuus
 Laki ei tunne käyttösuunnitelmaa, eikä siinä ole näin

ollen säädetty myöskään käyttösuunnitelman
sitovuudesta
 Käyttösuunnitelmilla toimielimet (lautakunnat ja
johtokunnat) jakavat määrärahat ja tuloarviot
osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi sekä asettavat
tarkennetut tavoitteet
 Käyttösuunnitelma ei anna toimivaltaa tehdä määrärahojen
käyttöä koskevia päätöksiä, valtuuston hyväksymillä
johtosäännöillä tai toimielinten tekemillä toimivallan
edelleen siirtämistä koskevilla päätöksillä annetaan
asianmukainen toimivalta käyttösuunnitelmien
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edellyttämien
päätösten tekemiseen

Suunnittelu ja seuranta
ANALYSOINTI
Toiminnan
analysointi
Benchmarking
Korjaavat
toimenpideehdotukset

8. Tavoitteiden
toteutuminen

7. Toiminnan
läpinäkyvyys ja
analysointi

6. Talousarvio
vertailut
RAPORTOINTI
Raportointitaso
Riittävä nopeus
Riittävä tarkkuus
Läpinäkyvyys
Viestintä
Ennustettavuus
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5. Kuukausiraportointi
Välitilinpäätös
Tilinpäätös

9.8.2012

1. Strategiset
tavoitteet ja
mittarit
2. Palvelujen
järjestämisohjelman
linjaukset

3. Talousarvio

4. Ennusteet

Suunnittelu
Seuranta
TALOUSARVIO
Toiminta & talous yhdessä
Vaikuttavuus ja tuottavuus
Vaihtoehtojen tarkastelu
Muutosten hallinta
Viestintä
Jalkauttaminen kentälle
käyttösuunnitelmien ja
toimintasuunnitelmien
kautta

Tililajikohtainen erittely
talousarviokirjassa
TALOUSARVIO
2013

1000 €
TOIMINTATULOT
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Vuokratulot
Muut toimintatulot
Toimintatulot yhteensä

TOIMINTAMENOT
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokramenot
Muut toimintamenot
Toimintamenot yhteensä
TOIMINTAKATE

Konsernipalvelut AT

9.8.2012

TS2014

TS2015

Oulun kaupunki konsernipalvelut
Talouspäällikkö Armi Tauriainen

Kehittämisprojekti:
Talousarvioprosessin kehittäminen
Tavoitteena:
 Prosessin muuttaminen uuden toimintamallin mukaiseksi (mm.

sopimusohjaus)
 Yhtenäistää, selkeyttää ja keventää nykyistä valmisteluprosessia
(otettava huomioon johtosäännöissä)
 Asiakaslähtöisyyden huomioon ottaminen, palvelutarpeiden
systemaattinen analysointi ja ennustaminen
 Toimintaympäristöstä saatavan tiedon määrä ja laatu sekä
toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ennakointi
 Yhteistyö ja roolien terävöittäminen
 Talouden ja toiminnan tiiviimpi yhteen nivominen
 Kokonaiskustannusajattelu ja palvelujen kustannusten läpinäkyvyys
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Talousarvio ja ennustaminen
 Talousarvio ei estä ennustamista ja suunnittelua

pitemmälle tulevaisuuteen!
 Ennustaminen osaksi organisaation jatkuvaa toimintaa!
 Toiminnan kehittyminen ja taloudelliset vaikutukset

 Vastuu ennusteesta ja roolien selkeys
 Ennustaminen ei saa olla liian raskasta ja sen

päivittäminen on tehtävä mielekkääksi
 Ennustamisessa kiinnitetään huomio poikkeamiin ja
muutoksiin
 Ennustemenetelmien ja – työkalujen kehittäminen
 Liukuvan ennusteen hyödyntäminen suunnittelussa
-> Päätösten vaikutusten arviointi ja
muutostilanteisiin reagointi paranee
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Laki kuntalain muuttamisesta voimaan 1.7.2012
Tilinpäätöksen informaatiotehtävän vahvistaminen
 Voimassa olevan kuntalain mukaan kunnan tilinpäätöksen
tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lakiin (68§) on
lisätty säännös, jonka mukaan tilinpäätöksen tulee antaa
oikeat ja riittävät tiedot myös rahoituksesta.
 Rahoituslaskelman antaman informaation nykyistä
paremmaksi hyödyntämiseksi velvollisuus esittää
toimintakertomuksessa kunnan ja kuntakonsernin
talouteen liittyvänä olennaisena asiana arvio
todennäköisestä tulevasta kehityksestä.
 Kunnallisen liikelaitoksen tulee antaa vastaava arvio

todennäköisestä tulevasta kehityksestä omassa
toimintakertomuksessaan.

VALTUUSTOALOITTEET, JOTKA KOSKEVAT
VUODEN 2013 TALOUSARVIOTA
• Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuutetulla on oikeus tehdä
valtuustoaloitteita, joihin antaa vastauksen toimivaltainen toimielin
(kaupunginhallitus, lautakunta, johtokunta).
• Oulun kaupungilla on ollut erillinen talousarvioaloitekäytäntö.
• Aloitekäytännön harmonisoimiseksi talousarvioaloitteet
käsitellään kuten muutkin valtuustoaloitteet toimivaltaisessa
toimielimessä.

Ohjeistus osoitteessa:
http://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/valtuutetunaloite
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VALTUUSTOALOITTEET, JOTKA KOSKEVAT
VUODEN 2013 TALOUSARVIOTA
• Kiimingin, Oulunsalon, Haukiputaan ja Yli-Ii:n valtuustoaloitteet
käsitellään seuraavasti:
• Jos aloite liittyy palvelujen järjestämiseen, niin aloite siirretään Oulun

kaupungin toimivaltaiselle toimielimelle
• Oulun kaupungin toimielin antaa aloitteentekijälle vastauksen,
miten/onko aloitetta huomioitu talousarvioehdotuksessa tai
otetaanko aloite huomioon käyttösuunnitelmassa.
• Annetut vastaukset viedään tiedoksi kunkin kunnan valtuustoon.

Ns. hallintokuntavaihe sulkeutuu ja aloitteet pitää olla
annettu, koska lautakuntien/johtokuntien esitykset
päätetään 31.8 mennessä
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VALTUUSTOALOITTEET, JOTKA KOSKEVAT
VUODEN 2013 TALOUSARVIOTA
• Syksyllä uuden Oulun
kaupunginhallituksen/yhdistymishallituksen käsittelyn yhteydessä
jäsenillä on mahdollisuus tehdä muutos- ja lisäysesityksiä:
• Talousarviota koskevia muutosesityksiä voidaan tehdä heti kj-

ehdotuksen 1.11 julkistamisen jälkeen 16.11 saakka

• Lisäksi uuden Oulun kaupunginvaltuutetuilla on mahdollisuus
tehdä muutos- ja lisäysesityksiä sekä ponsiesityksiä uuden Oulun
talousarvion valtuustokäsittelyn yhteydessä.
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