MUSTASAAREN KUNNAN INVESTOINTIEN
HALLINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Mustasaaren kunta
Investointien hallinnan toimintasuunnitelma
Kuntakehitys
Dnro KOMU/1170/02.02.00.00/2021
Teksti:
Kehittämistiimi
Talousjohtaja
Layout:
Iita-Mari Hellberg
Käännös:
Päivi Elina Alasjärvi
5/2021
Hyväksytty
kunnanhallituksessa 14.6.2021
Saatavilla kunnan verkkosivuilta ja intrasta

Toimintasuunnitelma
27.5.2021
Dnro KOMU/1170/02.02.00.00/2021

SISÄLLYS
1

Johdanto .................................................................................................................................................... 1

2

Toimintasuunnitelman rakenne ................................................................................................................ 1

3

Esisuunnittelu ja vaikutusten arviointi ...................................................................................................... 2

4

Yhteensovitusprosessi ............................................................................................................................... 5

5

Toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan vuosikello .................................................................. 6

Toimintasuunnitelma
27.5.2021
1 (7)

1 Johdanto
Kunnanhallitus antoi kehittämisjaostolle 2.11.2020 (§ 216) tehtäväksi laatia kunnan investointeja pitkällä
aikavälillä ohjaava investointistrategia. Tehtävä pohjautuu siihen, että investoinnit ovat useiden vuosien
ajan olleet ja ovat lähitulevaisuudessakin vuosikatetta suuremmat. Tästä aiheutuu lisääntynyt tarve
rahoittaa investointeja vieraalla pääomalla. Jos sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus toteutetaan tällä
hetkellä voimassa olevien suunnitelmien mukaisesti, sama vuosikatevaatimus on sovitettava
huomattavasti pienempään toimintakatteeseen.
Toimintasuunnitelma tekee näkyväksi investointien ja strategisten tavoitteiden yhteyden sekä kunnan
päätösten ja suuntaviivojen yhteyden investointeihin.
Kehittämisjaosto ja talousjohtaja, kehitysjohtaja ja elinkeinopäällikkö ovat pitäneet helmi–huhtikuussa
viisi työkokousta. Kehittämisjaosto on käsitellyt toimintasuunnitelmaa kokouksissaan 15.4.2021 ja
11.5.2021.
Taustamateriaalina on käytetty seuraavia ohjausasiakirjoja:
Mustasaaren kuntastrategia 2030 (kunnanvaltuusto 2018)
Mustasaari 2040 (kunnanvaltuusto 2013)
Mustasaaren kunnan strateginen yleiskaava (kunnanvaltuusto 2013)
Mustasaaren kunnan maapolittiinen ohjelma ja osa-alueiden esittely (kunnanvaltuusto 2016)
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje (kunnanvaltuusto 2015)
Kuluvalle vuodelle hyväksytty talousarviokirja
Jotta kunta onnistuisi tavoitteessaan hillitä investointitahtia ja sovittaa investoinnit yhteen sekä
strategisesti että talouden kannalta, investointiohjelman toteuttamisen ja seurannan vastuut on
selkeytettävä.
Lisäksi tarvitaan koulutusta luottamushenkilöille niin kunnan taloudesta kuin kunnan keinoista ja
asetetuista tavoitteista sekä määrätietoista työtä poliittisen kulttuurin kehittämiseksi.

2 Toimintasuunnitelman rakenne
Mustasaari kasvavana ja hyvin hoidetun talouden kuntana




uskaltaa ja haluaa hakea viisaita, kunnan rahoja säästäviä ratkaisuja
tekee työtä kestävästi ja innovatiivisesti, löytää uusia ratkaisuja ja yhteistyömalleja
tarjoaa viiteympäristöjä ja on yrittäjä- ja kylämyönteinen.

Toimintasuunnitelman tarkoituksena on






peilata investointeja strategioihin ja Mustasaari 2040 -strategiaan
peilata investointeja väestö- ja oppilasennusteisiin
tehdä investoinnin vaikutukset muihin alueisiin näkyväksi
ennakoida kuntaan muuttoa ja tulojen lisäystä
toimia selkeänä kehyksenä viranhaltijoiden ja luottamuselinten työlle.
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Kunnan onnistuminen näkyy






kestävinä ratkaisuina, myös pitkällä aikavälillä (= taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurillisesti)
kestävinä rakenteina kullakin toimialalla
kestävänä taloutena: velkataakka pienenee, pysyy ennallaan tai kasvaa hitaasti
nykyisen omaisuuden hyvänä kuntona
käyttökustannusten alenemisena, lisääntyneenä yhteiskäyttönä.

Toimintasuunnitelmaa käytetään





toimialojen omassa suunnittelussa
talousarviota laadittaessa
hankkeiden arvioinnissa strategioiden ja suunnitelmien pohjalta
jatkuvasti koko prosessin aikana alkuunpanosta päätökseen.

Kustakin investointihankkeesta tehdään esisuunnittelu. Esisuunnittelu on laaja tai kevyempi
investoinnin koosta ja laajuudesta riippuen.

3 Esisuunnittelu ja vaikutusten arviointi
Mustasaaren kunnan investointiohjelma esitetään ja käsitellään tällä hetkellä toimialoittain.
Toimialojen pyynnöissä toistuvat sen vuoksi tietyt määrärahat, ja päällekkäisyyksien vaara lisääntyy.
Jotta kunta pystyisi paremmin sovittamaan yhteen esimerkiksi verkon kautta tarjottavien palveluiden,
digitalisaation ja tiedotustoimien investoinnit, irtaimistohankintojen pitäisi pystyä tuomaan synergiaetuja
mutta myös hyödyttämään kunnan tavoitetta lisääntyneestä yhteiskäytöstä ja pienemmistä
käyttökustannuksista ja antaa edellytyksiä yhteiselle asianhallinnalle sekä esimerkiksi luoda ”Mustasaaren
tapa” asioiden hoitamiseen verkossa.
Jotta investointien käyttötarkoituksista saadaan selkeämpi kuva, investoinnit voidaan jakaa karkeasti
seuraavalla tavalla:
Peruspalvelut – investoinnit kouluun, päivähoitoon, vanhustenhuoltoon, palveluihin.
Nämä ovat usein esisuunnittelua edellyttävän suuruusluokan kunnostustöitä tai uudisrakentamista.
Kehittäminen – nykyisin: investoinnit maa-alueiden hankintaan tai yritysalueiden suunnitteluun,
kaava-alueisiin, toimiin, joissa taloudellinen panostus odotetaan saatavan takaisin esimerkiksi
myynnin tai yrityksen sijoittumisen kautta. Edellyttää kiinnostuksen selvittämistä, mahdollista
etukäteismarkkinointia, arvioitu takaisinmaksuaika.
Vapaa-aika ja mukavuus – investoinnit, jotka vaikuttavat kuntalaisten viihtyvyyteen ja jotka
vahvistavat kunnan palvelutarjontaa ja joilla odotetaan olevan tai on myönteinen vaikutus kunnan
vetovoimaan. Investoinnit kiinteistöihin edellyttävät esisuunnittelua ja kiinnostuksen kartoittamista.
Kunnossapito ja pienet korjaukset – nykyinen kiinteistömassa, kunnossapito, pienet korjaukset.
Infrastruktuuri – tiet, kevyen liikenteen väylät, vesi- ja viemäriverkko, satamat, tievalaistus.
Jako on osittain päällekkäinen, koska panostusten voidaan katsoa usein ainakin osittain vaikuttavan
useisiin alueisiin.
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Kuntastrategian ja toimintasuunnitelmien tavoitteena on ennakoida kuntaan muuttoa ja tulojen lisäystä.
Tämän toimintasuunnitelman tarkoituksena on antaa kunnan viranhaltijoille ja luottamuselimille
työkalu, jolla investointeja voidaan verrata toisiinsa.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan yli 1,5 miljoonan euron investoinneista on tehtävä
kattava esisuunnittelu. Hankkeita on arvioitu alle 1,5 miljoonan euron, vaikka ne käytännössä ovat
maksaneet enemmän kuin 1,5 miljoonaa euroa.
Kattavassa esisuunnittelussa on oltava ainakin:










selvitys tilatarpeista ja mahdollisista maa-alueista
selvitys hankkeen vaihtoehtoisista toteuttamistavoista
rahoitusmahdollisuudet (esim. ulkoinen rahoitus, PPP-rahoitus)
selvitys kaavoitustilanteesta
selvitys hankkeen edellyttämistä viranomaisluvista
selvitys hankkeen vaikutuksista liikenteeseen (asiakkaat, henkilökunta), tavara- ja muihin
palvelukuljetuksiin, jätehuoltoon ja hankkeen sopeuttamiseen olemassa olevaan ja rakennettuun
ympäristöön
selvitys vaihtoehtoisista energiaratkaisuista
ehdotus suunnittelukilpailusta
yhteenveto ja ehdotus tilaohjelmaksi ja luonnospiirustuksiksi sisältäen kustannusarvion
(investointi, irtaimisto, käyttö).

Usean lautakunnan tehtäväalueita koskevan esisuunnittelun hyväksyy kunnanhallitus. Kunnanhallitus
hyväksyy myös hankkeet, joiden investointikustannusarvio ylittää 1,5 miljoonaa euroa. Kunnanhallitus
käsittelee esisuunnittelun kehittämisjaoston valmistelusta. Jos hanke koskee vain yhtä lautakuntaa ja
kustannukset jäävät alle 1,5 miljoonan euron, esisuunnittelun hyväksyy asianomainen lautakunta. Myös
vähäistä suuremmat muutokset esisuunnittelussa on hyväksytettävä asianomaisella lautakunnalla tai
kunnanhallituksella.
Esisuunnittelu tai vaikutusten arviointi on tehtävä kaikista kategorioihin peruspalvelut sekä vapaa-aika ja
mukavuus kuuluvista hankkeista.
Esisuunnittelua täydennetään alla olevilla indikaattoreilla. Vaikutusten arvioinnissa on soveltuvin osin











peilattava kunnan tavoitteisiin, strategioihin, hyvinvointiohjelmaan ja taloussuunnitelmaan
peilattava väestö- ja oppilasennusteisiin
tehtävä investoinnin vaikutukset muihin alueisiin näkyväksi
tehtävä näkyväksi sekä suorat että epäsuorat kustannukset, lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
tehtävä näkyväksi investoinnin suunnitellut ja toteutuneet vaikutukset talouteen, kestävyyteen,
elinvoimaindeksiin
oltava joustavuutta ja osoitettava vaihtoehtoisia tapoja tavoitteen toteuttamiseen
arvioitava noussut käyttöaste
tehtävä selvitys lisääntyneestä yhteiskäytöstä muiden toimintojen/toimialojen kanssa
laskettava vähentyneet käyttökustannukset/vuosi
laskettava odotettu takaisinmaksuaika
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laskettava sisäiset vuokrat, niiden vaikutus
otettava huomioon kestävän kehityksen tavoitteet (ajallisesti, kiertotalousajattelu,
käyttökustannusten vähentäminen)
annettava selvitys joustavuudesta, kasvuun ja tuleviin skenaarioihin perustuen
osoitettava vaikutukset muuhun toimintaan
tehtävä näkyväksi suunnitellut vaikutukset elinvoimaindikaattoreihin (väestö, työpaikkakerroin,
huoltosuhde)
peilata Mustasaaren kunnan imagoon – mitä, miten
selvittää vaihtoehtoisia ratkaisuja – investointi tai vuokraus
selvittää mahdollisuudet ulkoiseen rahoitukseen, valtion tukeen
selvittää yhteistyötä yksityisten ja naapurikuntien kanssa

Edellä olevat indikaattorit esitetään numeerisesti investointihankkeen yhteenvetona. Vaikutusten
analysointia varten laaditaan sähköinen lomake.
Ehdotus kunnan investointien yhteensovittamiseksi noudattaa kunnan hallintosäännön ja sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaisia prosesseja. Investointien ja taloudellisten ja strategisten
tavoitteiden yhteyden selkiyttämiseksi yhteen sovitus tehdään seuraavasti:
 Kunnanvaltuusto ei kunnanhallituksen ehdotuksesta ainoastaan lyö lukkoon kehystä tulevan
vuoden talousarviosuunnittelulle vaan ottaa myös kantaa strategisten tavoitealueiden ja
investointitalousarvion käyttöalueiden kehyksiin kunnan strategisten ja taloudellisten tavoitteiden
kannalta.
 Hankkeet arvioidaan huolella tavoitteiden ja kunnan jo vahvistettujen kriteerien pohjalta, jolloin
hankkeet ovat vertailtavissa. Näin helpotetaan myös kunnan investointihankkeiden koordinointia
ajan mittaan. Arvioinnissa on myös otettava huomioon kuntastrategia ja sen eri tavoitealueet.
 Arviointi on tehtävä kaikista hankkeista, ei ainoastaan isoista ja uusista hankkeista, ja sen on oltava
luonnollinen osa esisuunnittelua. Tämä on voimassa olevan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
ohjeen mukaista.
 Yli 5 miljoonan euron hankkeiden esisuunnittelu hyväksytään kunnanvaltuustossa.
 Kunnanhallituksen myös pienten hankkeiden seurantaan on tarpeen saada jatkuvuutta.
 Kunnanvaltuuston sitovuustasot investointihankkeiden osalta ovat sitovia. Tapauksista, joissa
hanke ei pysy talousarviossaan, pitää tehdä perusteellinen arviointi. Opittuja asioita sovelletaan
jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti myös uusiin hankkeisiin.
 Kunnossapitomäärärahojen, erityisesti pienten kiinteistöinvestointien määrärahojen, tulee olla osa
kiinteistön käytön pitkäjänteistä suunnitelmaa. Kunnan kiinteistömassa käsittää 114 000 m2, lähes
6 m2 kuntalaista kohti. Kiinteistöjen käytön, käyttöasteen ja tulevien huoltotarpeiden perusteellinen
arviointi pitää tehdä.
 Selvitettävä asia on, mitkä kaikki kustannukset sisältyvät huoltoon ja pieniin korjauksiin, sekä miten
esimerkiksi nykyisen kiinteistömassan panostusten vahvistaminen vaikuttaa uusien investointien ja
peruskorjausten tarpeeseen.
 Kunnan ilmasto- ja energiastrategia 2021–2030 sisältää ehdotuksia, jotka vaikuttavat niin käyttökuin investointikustannuksiin. Tehtävien panostusten tulee olla kestäviä paitsi
ympäristönäkökulmasta myös kokonaisuuden – talouden, pitkäjänteisyyden ja käyttäjän – kannalta.
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4 Yhteensovitusprosessi
Kunnan investointiohjelma sovitetaan yhteen vuosikellon perusteella.
1. Lautakunnat päättävät ehdotuksista investointiohjelmaan huhtikuussa.
2. Kehittämistiimi käsittelee lautakuntien ehdotukset huhti–toukokuussa.
a. Tiimi saa kokonaiskuvan investointitasosta.
b. Tiimi keskustelee ja asettaa hankkeet järjestykseen tarpeellisimmasta siihen hankkeeseen, jota
voidaan ilman suuria seurauksia lykätä. Lähtökohtana on
i. vaikutus käyttökustannuksiin ja sisäisiin vuokriin
ii. muut taloudelliset vaikutukset
iii. voidaanko hanke toteuttaa toisella tapaa, esimerkiksi yhteistyössä ulkopuolisen
osapuolen kanssa
iv. tulevat, väestöennusteet huomioon ottavat tarpeet ja joustomahdollisuus
v. investointi suhteessa kuntastrategiaan, elintasoon ja kunnan imagoon.
c. Tiimi lyö lukkoon touko–kesäkuussa pidettävään seuraavaan kokoukseen selvitettävät asiat.
3. Kehittämistiimi ottaa investointiohjelman uudelleen käsittelyyn touko–kesäkuussa.
a. Tiimi antaa ehdotuksen investointiohjelmaksi seuraavaksi viideksi vuodeksi.
b. Ehdotuksesta käy ilmi
i. tulevan viiden vuoden kokonaisinvestointitaso, painotus seuraavalla vuodella
ii. vahvistetun tason perustelut
iii. taloudelliset seuraukset kunnalle
(lainataso, verojen korottamispaine, ylijäämä/alijäämä jne.).
c. Tiimi lähettää ehdotuksen investointiohjelmaksi hallintosäännössä vahvistetulle toimielimelle.
4. Hallintosäännössä vahvistettu toimielin antaa ehdotuksen investointiohjelmaksi elo–
syyskuussa ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle.
Investointiohjelmasta keskustellaan kunnanhallituksen talousarvioseminaarissa ennen kuin
kunnanhallitus hyväksyy sen ja lähettää edelleen kunnanvaltuustolle. Kunnanvaltuusto hyväksyy
lopullisen investointiohjelman marraskuussa tai joulukuussa.
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