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SIVI: 2439 /2011
451 § Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän vuosien 2017 - 2019
rakentamisohjelmasta sekä vuoden 2017 talousarviosta ja suunnitelmasta vuosille 2018-19
Kaupunginkamreeri, Koulutusjohtaja
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitus pyytää jäsenkuntien lausuntoja kuntayhtymän vuosien 2017 – 2021 rakentamisohjelmasta sekä
vuoden 2017 talousarviosta ja – suunnitelmasta vuosille 2018 – 2019.
Oheismateriaalina Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 - 2019
ja Rakentamisohjelma 2017 - 2021.
Koulutuskuntayhtymän talousarviossa on huomioitu ammatillisen koulutuksen yksikköhintojen 12 % rahoitusleikkaus vuoden 2016 tasosta. Talousarvioon arvioitu opetusministeriön vahvistama yksikköhintarahoitus
aiheuttaa kuntayhtymälle tarpeen sopeuttaa kuntayhtymän menoja talousarviossa vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmassa 2018 – 2019. Rahoitusleikkauksen vaikutus jaetaan talousarviovuoden 2017 ja taloussuunnitelmavuosien 2018–2019 ajalle. Rahoitusleikkauksen vaikutuksen jaksottamisesta johtuva tulosalueen talousarviovuoden käyttötalouden alijäämä esitetään talousarviossa katettavaksi edellisten tilikausien
ylijäämällä toimintarahastosta.
Omistajakuntien kannalta on tärkeää, että kuntayhtymä tekee tarvittavat
talouden sopeuttamistoimenpiteet ajoissa siten, että kuntayhtymän yksikköhintojen kautta tuleva tulorahoitus riittää kattamaan kuntayhtymän
toiminnasta aiheutuvat kaikki menot ilman omistajakuntien lisäsijoituksia
ja siten, että toimintarahaston pääoman käyttö alijäämän kattamiseksi
on vain tilapäinen toimenpide. Käyttötalouden alijäämän kattaminen
kuntayhtymän omaisuutta myymällä ei myöskään saa olla keino käyttötalouden alijäämän kattamiseksi.
Ammatillisen koulutuksen ml. ammattilukio sisältöjen kehittämisessä tulee ottaa huomioon toiminta-alueen elinkeinoelämän työvoimatarpeet ja
kehittämistavoitteet.
Kuntayhtymän rakentamisohjelma ja kiinteistöstrategia ovat hyvin laadittuja välineitä kuntayhtymän toiminnan ja talouden sopeuttamisessa
uuteen tilanteeseen ja ne pitää toteuttaa siten, että kiinteistökapasiteetti
vastaa tulevia opiskelijamääriä ja tukee taloudellisesti tehokasta toimintaa.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Rovaniemi, 16.11.2016
hallintosihteeri Marja Marjetta
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Rakentamisohjelman ja kiinteistöstrategian toteutuksessa tulee tehdä
tiivistä yhteistyötä Rovaniemen kaupunkikonsernin kanssa ja hakea synergiaetuja, sillä useat toimenpiteet koskevat Rovaniemen kaupungissa
sijaitsevia toimipisteitä ja aluetta. Näillä voi olla merkittäviä vaikutuksia
Rovaniemen kaupungin kasvua ja kehittämistä koskevien tavoitteiden
kannalta. Näistä esim. merkittävistä toimintaan, omaisuuden myyntiin
tai investointeihin liittyvistä toimenpiteistä pitää neuvotella Rovaniemen
kaupungin konsernijohdon kanssa ennen päätöksentekoa.
Talousarvion täytäntöönpanossa tulee noudattaa Rovaniemen kaupunginvaltuuston päättämiä omistajapoliittisia linjauksia ja konserniohjetta,
jossa on uutena myös kuntayhtymiä koskevia osia. Kaupunginvaltuusto
on 7.11.2016 hyväksymässään talousarviossa vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2018 – 2019 päättänyt myös konsernille annettavista tavoitteista ja niitä tulee noudattaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän vuoden 2017 talousarviossa ja – suunnitelmassa 2018 –
2019 sekä sen täytäntöönpanossa.
Esitys Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen:
Rovaniemen kaupunginhallitus päättää antaa yllämainitun lausunnon
kuntayhtymän vuosien 2017 - 2021 rakentamisohjelmasta sekä vuoden
2017 talousarviosta ja – suunnitelmasta vuosille 2018 – 2019.
Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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Täytäntöönpano:
Ote Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä heti kokouksen jälkeen.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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