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18 Valtuutettu Ulla-Marja Urho: 
 
Sisäiset palveluhinnat 

 
”Miksi kaupungin sisäisiä palveluhintoja saa yleisesti korottaa 1,5 % ja 
vuokria 0,5 %, kun ydinpalveluissa tehdään leikkauksia?” (Kj) 
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VASTAUS VT ULLA-MARJA URHON KYSYMYKSEEN NRO 18/2010 
 

Vastauksena esitettyyn kysymykseen kaupunginjohtaja toteaa, että 
kaupunginhallitus on 29.3.2010 hyväksynyt vuoden 2011 talousarvion 
raamin ja laatimisohjeet talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotusten 
valmisteluun. Laatimisohjeiden mukaan hallintokuntien tulee varautua 
käytössään olevien tilojen vuokrien korottamiseen enintään 0,5 %:lla ja 
Talpan, Palmian, Tyken ja Oiva Akatemian tuottamien sisäisten palve-
lujen osalta 1,5 %:n hinnankorotukseen.  
 
Raamin ja laatimisohjeiden lähtöoletuksena kustannustason osalta pi-
dettiin joulukuussa ilmestynyttä VM:n ennustetta vuodelle 2011, jonka 
mukaan kustannustason nousun ennustettiin olevan 2,2 % (peruspal-
velujen hintaindeksi). Tuoreimman maaliskuun lopussa ilmestyneen 
ennusteen mukaan kustannustason nousun ennustetaan vuonna 2011 
olevan 2,5 %. Laatimisohjeisiin sisältyy myös Khn linjaus siitä, että bud-
jetin 2011 laadinnassa otetaan huomioon vuoden 2011 sopimuspalkko-
jen korotukset.  

 
 Raami lähtee strategiaohjelmassa päätetystä tavoitteesta. Kaupungin 

toimintamenojen kasvu ei ylitä kustannustason nousua ja väestönkas-
vua 

 
 Liikelaitokset ja nettobudjetoidut yksiköt, jotka tuottavat kaupungin si-

säisiä palveluja, joutuvat hankkimaan aineet, tarvikkeet, tavarat ja pal-
velut markkinahintaan ja maksamaan henkilöstölleen yleisen kunnalli-
sen virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkat.  Keskitetyissä vara-
uksissa ei varauduta em. nettobudjetoitujen yksiköiden ja liikelaitosten 
palkankorotuksiin. Näin ollen yleisen kustannustason aiheuttamat muu-
tokset on voitava ainakin osittain viedä palveluhintoihin ja vuokriin. Tila-
vuokrissa on varauduttu vuokrien maltilliseen enintään 0,5 % korotta-
miseen, koska vuokran perusteena olevat ylläpitomenot kasvavat edel-
lä kuvatuista syistä. Sisäisten vuokrien ja palveluhintojen korotuksia ei 
kuitenkaan ole hyväksytty täysimääräisinä, vaan myös mainituilta viras-
toilta ja liikelaitoksilta edellytetään tuottavuuden parantamista. Lisäksi 
on huomioitava, että liikelaitoksilta on jo perustamisen yhteydessä 
edelletty tuottavuuden parantumista. 

 
Kaupungin käytännön mukaan palvelun tilaajalla on oikeus määrittää 
tarvitsemansa sisäisen palvelun määrä ja siten mahdollisuus sopeuttaa 
toimintaansa käytettävissä oleviin määrärahoihin. Tilavuokrien osalta 
voidaan lisäksi todeta, että sekä strategiaohjelmassa että raamilinjauk-
sissa edellytetään hallintokunnilta tilankäytön tehokkuuden parantumis-
ta.  
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