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1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 

 
Rovaniemen kaupungin kehittämistyössä ollaan siirtymässä uudelle vuosikymmenelle. Takana on 
vahvan kasvun 2010-luku. Väkiluku on lisääntynyt yli 3 000 henkilöllä (5 %), keskikokoisen lappilai-
sen kunnan verran. Palvelutarpeen hoitamiseen kaupungin talousarvio on kasvanut 21 % eli reaali-
sesti noin 80 miljoonaa euroa.  

 
Työpaikkojen määrä on kasvanut vuosikymmenen aikana noin 2 500 kpl. Uusia yrityksiä on perus-
tettu vuosittain Rovaniemellä 200–300 kpl. Työttömyys on laskenut 2,7 % - yksikköä. Kehitys on ol-
lut hyvää kaikilla elinkeinosektoreilla, kuitenkin erityisen vahvaa kaupan ja matkailun alalla. Rekiste-
röidyt yöpymiset ovat kasvaneet 37 % eli 280 000 kpl (pl Airbnb). Lentomatkustajien määrät ovat 
kehittyneet suotuisasti yli kaksinkertaistuen liki 0,4 miljoonalla asiakkaalla. Reilusti laajennetun len-

toaseman rakennustyö valmistuu marraskuussa 2019. Majoituskapasiteetti on kasvanut useilla tu-
hansilla vuodepaikoilla, sisältäen myös satoja Airbnb-kohteita. Hyvä asia on se, että majoitustiloja ja 
ohjelmapalveluita on sijoittunut paljon myös eri puolille laajaa kaupunkia. 
 
Vuosikymmenen aikana olemme uudistaneet kaupungin hallinto- ja toimintamalleja tuloksekkaasti. 
Tilaaja-tuottajamalli on purettu. Vesi- ja työterveysliikelaitoksista ja infra-palveluista on luovuttu yh-

tiöittämisten kautta. Hr- ja taloushallintopalvelut on siirretty ostopalveluiksi samoin kuin merkittävä 

osa varhaiskasvatus- sekä sote-palveluista. Organisaatiouudistus jatkuu vahvasti myös vuodelle 
2020. 
 
Suosiolan lämpövoimalaa on rakenteellisesti kehitetty uusin linjauksin ja saatu varmistettua laitoksen 
hyvä toiminnallisuus pitkälle 2030-luvulle. NEVEn tytäryhtiö on aloittanut kuituverkkojen rakentami-
sen kaupunkilaisille synergisesti muiden rakentamishankkeiden yhteydessä vastaten tietoyhteiskun-
nan yhteyksien kasvavaan tarpeeseen. Myös jätehuollossa ja kiertotaloudessa ollaan otettu isoja as-

keleita eteenpäin. 
 
Kaupungin palveluverkon uudistamiseen on panostettu merkittävästi viime vuosina. Uusia monitoimi-
taloja, pääosin peruskoulutuksen tarpeisiin on rakennettu kolme, yksi on rakenteilla ja kolme vastaa-
vaa rakennusta on suunnittelussa. Samaten päiväkotiverkostoa on vahvasti uudistettu vastaamaan 
terveellisiin ja turvallisiin tilatarpeisiin ja varhaiskasvatuspalveluiden kasvuun. Alvar Aallon rakennus-

kulttuuriperinnettä on vaalittu peruskorjaamalla Lappia-talo ja kirjasto sekä aloittamalla kaupungin-
talon korjaussuunnitelmat. Näillä palveluverkon uudistamishankkeilla saadaan merkittävä osa koulu-
laisten, työntekijöiden ja asiakkaiden kokemista rakennusten ongelmista ratkaistua. SOTEn edellyttä-

mään kasvavaan tarpeeseen on vastattu lukuisilla kehittämishankkeilla. Kaupunki on vahvistanut 
työllisyyspalveluitaan ja vakinaistanut nuorten moninaisiin elämäntilanteisiin apua tarjoavan matalan 
kynnyksen Ohjaamon. 
 

Liikenteellisiä kehittämiskohteita on toteutettu eri puolilla kaupunkia. Merkittävin on ollut 4-tien uu-
distaminen kaupungin eteläpuolella siihen liittyvine katuosuuksineen. Hyviä logistisia hankkeita ovat 
olleet myös Korkalovaaran ja Vennivaaran saavutettavuutta merkittävästi edistäneet Kiveliöntien ja 
Isoaavantien jatkorakentamiset. Tärkeitä hankkeita ovat olleet myös Ounaskosken sillan saneeraus, 
Pallarintien rautatiesillan uusiminen ja Jäämerentien perusparannus. 
 
Uusia asuntoja on valmistunut Rovaniemellä 2010-luvulla noin 5 000 kpl. Omakotitaloja on raken-

nettu 1 263 kpl, rivitaloja 93 kpl ja kerrostaloja 85 kpl. Keskihinnalla arvioituna asuntojen arvo on 
noin 700 miljoonaa euroa. Kaupungin osakkuusyhtiö Kunta-asunnot Oy:n toiminta on taloudellisesti 
tervehdytetty Valtiokonttorin ja ARAn kanssa yhteistyössä, vakiinnuttaen kohtuuhintainen vuokra-
asuntotarjonta Rovaniemellä. 
 
Yritystoiminnan kehittymisen kannalta on syytä olla iloinen Lampelan uusiutuneella kaava-alueella 

käynnistyneestä rakentamisesta, Napapiirin matkailualueen laajentumisesta, eteläkeskuksen kaupan 
alueen kasvusta ja Jääskeläisen teollisuusalueen uudisinvestoinneista, Urheilussa merkittävää on ol-
lut keskuskentän monitoimisen katsomorakennuksen toteutus. Kulttuurin saralla tarjontaa on paran-
tanut kulttuurikeskus Korundin laajennus. 
 
Rovaniemen kuluneen vuosikymmenen kehitystä ovat tukeneet myös Lapin korkeakoulukonsernin 
rakentuminen ja hyvä kehitys, valtion alueellistamistoimenpiteiden onnistuminen ja puolustusvoimien 

uudistusten tuomat myönteiset vaikutukset kaupungille.  
 
Rovaniemi on viime vuosien aikana vahvistanut asemaansa Suomen arktisena pääkaupunkina ja en-
tistä keskeisempänä toimijana useissa kansainvälisissä suhteissa. Kuluneen vuosikymmenen aikana 
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useat suurvaltojen johtajien vierailut kaupungissa ja isojen kansainvälisten kokousten järjestäminen 

Rovaniemellä ilmentävät kaupungin ja sen eri toimijoiden uskottavuutta sekä osaamista maailman-

laajuisesti. Hieno tunnustus oli Tasavallan Presidentti Sauli Niinistön kaupungille ja Visit Rovaniemelle 
myöntämä kansainvälistymispalkinto vuonna 2015, kohdentuen ensimmäistä kertaa kuntasektorille. 
 
Suomen kuntasektori elää parhaillaan taloudellisesti haasteellista aikaa. Syntyvyyden lasku, väestön 
ikääntyminen ja ammattitaitoisen työvoiman saannin vaikeutuminen ovat isoja kysymyksiä kunta-
kentälle. Lisäongelmia on syntynyt verohallinnon järjestelmien uudistuksista. Kansainvälisen talou-

den ennustettavat vaikeudet osaltaan vaikeuttavat kuntasektorin talouden hallintaa. Viime vuosina 
lisäksi kuntalaisten verotus on keventynyt selkeästi samalla kun uudet tehtävät ja palvelutarpeen 
kasvu ovat lisänneet kuntien kustannuksia. Tämä on tietysti vaikeasti yhteen sovitettava yhtälö. Toi-
saalta rahoitusmarkkinat tuovat helpotusta alhaisten lainakustannusten ja monipuolisten rahoitus-
vaihtoehtojen kautta.  
 
Rovaniemen kaupungin talousarvio vuodelle 2020 ilmentää uskoa tulevaisuuteen. Kaupunkikonsernin 

investoinnit ovat varsin korkealla tasolla luoden elvyttävää vaikutusta paikallistalouteen. Investoinnit 
ovat tarpeellisia turvallisten ja terveellisten rakenteiden luomiseksi kaupunkilaisille. Myös hyvinvoin-
tiin ja elinvoiman vahvistamiseen pitäisi luoda toimintaympäristöä. 

 
SOTEn maakuntaratkaisua odotetaan vuoden 2023 alusta. Toteutuessaan se kaventaisi kaupungin 
palvelu- ja rahoitusvastuita merkittävästi. Siihen asti kuitenkin kaupungin pitää vastuut kantaa myös 
taloudellisesti. Talousarviossa veroprosentin nostamisella vuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 21,5 

%:iin supistaa peruskaupungin talousarvion alijäämän - 5,5 miljoonaan. Alijäämää määrittää valtion-
osuuksien kasvu vuodessa 10,7 miljoonaa euroa ja vastaava muu verojen kasvu 14,7 miljoonaa eu-
roa. Nettokustannusten kasvuksi arvioidaan 3,7 miljoonaa euroa.  
 
Asumiskuluihin vaikuttaviin kiinteistöveroihin, veden ja sähkön siirron hintoihin ei kaupunkikonser-
nissa ole korotusesityksiä. Siirtohinnat ovat jopa laskussa. 

 
Peruskaupungin investoinnit ovat vuonna 2020 yhteensä 15,35 miljoonaa euroa ja lainamäärän 
kasvu 34,8 miljoonaa euroa. Konsernin muut investoinnit ovat vuonna 2020 yhteensä 55,1 miljoonaa 
euroa.  
 
Kulunut vuosikymmen on ollut menestys Rovaniemelle. Uskon alkavankin olevan hyvää kehityksen 
aikaa, jossa voidaan huomioida ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen vaatimukset. Kaupunki 

on valmistellut hyviä kehitysalustoja toteutettavaksi lähivuosina. Tulossa on uusia hotellikaavoja 
ydinkeskustaan ja Napapiirille. Rakennusten korkeudessa mennään ylöspäin muuttuvien tarpeiden 
mukaisesti. Keskusta-alueen jokirantoja koskevia kehittämisalueita on useita, mm. Valionranta, Ark-
tikumin alue, Ojanperän Metsäruusun alue ja Sairaalanniemi. Rovaniemen asema maakunnan kes-
kuksena kasvaa ja sen kansainvälinen luonne vahvistuu. 
 
Tulevaisuus on kuitenkin meidän itse luotava. Se vaatii päättäjiltä rohkeutta vaikuttaviin investointei-

hin. Työ vaatii meiltä myös vahvaa arjen omatoimisuutta. Rovaniemi on uudistamassa omaa brändi-
ään yhteistyössä kaupunkilaisten ja eri toimijoiden kanssa. Rovaniemi kilpailee roolistaan kansalli-
sesti ja kansainvälisesti. Sen vuoksi mielikuvat kaupungista on hyvä olla turvallisuutta, avoimuutta, 
kestävyyttä ja hyvää yhteishenkeä kuvastavia. Tähän kehitystyöhön kutsun kaikki mukaan. 
 
Esko Lotvonen 

kaupunginjohtaja 
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2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS  

2.1 AVAINLUVUT 

 
 

Avainluvut 
(Tilastokeskuksen kokoamat avainluvut) 
 
Kuntien välistä vertailua voi tehdä osoitteessa:  
https://www.stat.fi/tup/alue/tietoakunnittain.html 

 

Rovaniemi Koko maa 
Vertaile avainluvun 

muutosta (toimii vain 
sähköisessä versiossa) 

Taajama-aste, %, 2017 89,7 85,8 Avainluvun muutos ajassa 

Väkiluku 2018 62 922 5 517 919 Avainluvun muutos ajassa 

Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta, %, 2018 0,8 0,1 Avainluvun muutos ajassa 

Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2018 16,5 16,0 Avainluvun muutos ajassa 

15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2018 64,6 62,2 Avainluvun muutos ajassa 

Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2018 19,0 21,8 Avainluvun muutos ajassa 

Ruotsinkielisten osuus väestöstä, %, 2018 0,2 5,2 Avainluvun muutos ajassa 

Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä, %, 2018 2,5 4,7 Avainluvun muutos ajassa 

Syntyneiden enemmyys, hlöä 2018 11 -6 950 Avainluvun muutos ajassa 

Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, hlöä 2018 349 0 Avainluvun muutos ajassa 

Perheiden lukumäärä 2018 16 249 1 468 681 Avainluvun muutos ajassa 

Asuntokuntien lukumäärä 2018 31 616 2 705 499 Avainluvun muutos ajassa 

Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien 
osuus %, 2018 50,8 39,0 Avainluvun muutos ajassa 

Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien 
osuus %, 2018 38,3 33,3 Avainluvun muutos ajassa 

Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden 
osuus 15 vuotta täyttäneistä, %, 2017 77,7 72,1 Avainluvun muutos ajassa 

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 
osuus 15 vuotta täyttäneistä, %, 2017 32,6 31,0 Avainluvun muutos ajassa 

Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä, 2017 26 603 2 327 730 Avainluvun muutos ajassa 

Työllisyysaste, %, 2017 68,5 70,5 Avainluvun muutos ajassa 

Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus, %, 2017 90,3 65,4 Avainluvun muutos ajassa 

Työttömien osuus työvoimasta, %, 2017 12,5 11,3 Avainluvun muutos ajassa 

Eläkeläisten osuus väestöstä, %, 2017 23,3 25,7 Avainluvun muutos ajassa 

Taloudellinen huoltosuhde, 2017 134,6 136,8 Avainluvun muutos ajassa 

Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä, 2017*  26 195 2 327 730 Avainluvun muutos ajassa 

Alkutuotannon työpaikkojen osuus, %, 2017* 1,9 2,9 Avainluvun muutos ajassa 

Jalostuksen työpaikkojen osuus, %, 2017* 13,3 21,1 Avainluvun muutos ajassa 

Palvelujen työpaikkojen osuus, %, 2017* 83,5 74,8 Avainluvun muutos ajassa 

Työpaikkaomavaraisuus, 2017 98,5 100 Avainluvun muutos ajassa 

Vuosikate, euroa/asukas, 2017 267,6 596,0 Avainluvun muutos ajassa 

Lainakanta, euroa/asukas, 2017 2 470,5 2 933,0 Avainluvun muutos ajassa 

Konsernin lainakanta, euroa/asukas, 2017 3 650,4 6 296,4 Avainluvun muutos ajassa 

Opetus- ja kulttuuritoiminta yhteensä,  
nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2017 1 901,5 1 923,6 Avainluvun muutos ajassa 

Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä,  

nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2017 3 290,4 3 226,6 Avainluvun muutos ajassa 

 
Taulukko 1: Avainluvut  
Lähde: Tilastokeskus (sisältää linkitykset Tilastokeskuksen kuvioihin) 

 
* Talousarviokirjan valmistelijan laskema, sillä avainlukutaulukkoa ei ollut päivitetty, vaikka työpaik-
katilasto oli julkaistu. 
 
  

https://www.stat.fi/tup/alue/tietoakunnittain.html
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M408&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M411&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M476&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M391&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M421&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M478&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M404&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M410&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M303&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M297&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M302&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M44&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M62&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M70&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M488&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M486&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M137&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M140&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M130&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M162&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M78&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M485&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M152&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M72&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M84&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M106&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M151&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M499&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M496&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M495&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M497&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
https://vertinet2.stat.fi/verti/graph/viewpage.aspx?ifile=quicktables/kuntien_avainluvut_2019/avainluku_M498&isext=true&lang=3&x=800&y=800&rind=231,1
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2.2 VÄESTÖNMUUTOKSET ROVANIEMELLÄ 

 
 

 
Kuvio 1: Rovaniemen väkiluvun kehitys 2006–2021 
 

 
Kuvio 2: Rovaniemen väestönkasvu ikäluokittain 2018–2030 Lähde: Tilastokeskus 
 
Tilastokeskuksen väestöennustetta käytetään perusteltuna väestökehitysarviona Rovaniemen kau-
pungin alueella. Rovaniemen väestömäärä on kehittynyt viime vuosina hieman ennustettua suurem-

pana. Tilastokeskuksen uusin ennuste on vuodelta 2019. 
 
 

 
Taulukko 2: Rovaniemen väestöennuste 2020–2030 
Lähde: Tilastokeskus 
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Rovaniemen väestömäärän ennakoidaan kasvavan myös tulevina vuosina. Työikäisten osuus väes-

töstä kuitenkin pienenee. Asukasmäärän kasvaminen kertoo kaupungin elinvoimaisuudesta. Vuoden 

2010 lopusta vuoden 2018 loppuun Rovaniemen väestömäärä on kasvanut 2 832 henkilöllä. 

 
Kuvio 3: Väestöllinen huoltosuhde 
Lähde: Tilastokeskus 
 
Väestöllinen (tai demografinen) huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65 vuotta 
täyttänyttä on sataa 15–64 -vuotiasta (työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, 

sitä korkeampi huoltosuhteen arvo on. (Sotkanet) 
 
Huoltosuhde on kasvanut vähitellen viime vuosina. Kasvu jatkuu lähivuosina suurten ikäluokkien siir-
tyessä eläkkeelle. Eron koko maan tasoon ennakoidaan kaventuvan. Huoltosuhde tuleville vuosille on 
laskettu Tilastokeskuksen vuoden 2019 ennusteesta. Rovaniemen ja koko maan huoltosuhteen arvot 
pienenivät hieman suhteessa Tilastokeskuksen aiempaan ennusteeseen, joka alkoi vuodesta 2015. 
Tämä johtunee pienentyneestä syntyvyydestä. 

 

 
Kuvio 4: Väestöllinen huoltosuhde yli 20 000 asukkaan kunnissa vuonna 2018.  
Lähde: AlueOnline  
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Kuvio 5: Rovaniemen väestönmuutostekijät 
Lähde: Tilastokeskus 
 
Vuonna 2018 syntyneitä oli 11 henkilöä kuolleita enemmän. Syntyneiden määrä on pienentynyt 
viime vuosina. Luonnollisen väestönlisäyksen ohella Rovaniemen väestönlisäys on perustunut aiem-
pina vuosina pääosin muuttovoittoon nettomaahanmuutossa, joka nytkin ylsi 140 henkilöön. Kuntien 
välinen nettomuutto oli vuonna 2018 poikkeuksellisen suuri, 349 henkilöä.  

 
Tilastotietojen perusteella kuntien välistä muuttovoittoa Rovaniemelle tuovat erityisesti 19- ja 20-
vuotiaiden ikäryhmät, kun taas kuntien välistä muuttotappiota kertyy erityisesti 22–30-vuotiaiden 
ikäryhmissä. Kyseistä muuttoliikettä selittää se, että Rovaniemi on merkittävä opiskelukaupunki. 
 

Luonnollinen väestönlisäys = Elävänä syntyneet - Kuolleet 

 
Kuntien välinen nettomuutto = Kuntien välinen tulomuutto - kuntien välinen lähtömuutto 
 
Nettomaahanmuutto = Ulkomailta kuntaan muuttaneet – kunnasta ulkomaille muuttaneet. 
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Kartta 1: Rovaniemen suuralueet ja niiden väestömäärät 2018 
Lähde: Tilastokeskus 

 
Väestömäärä on kasvanut erityisesti Rovaniemen keskuksen alueella. Muutos suhteessa vuoteen 
2017 on merkitty sulkuihin. 
 
 
 

 
Taulukko 3: Rovaniemen väestö ikäluokittain 

Lähde: Tilastokeskus 
 
Erityisesti ikäihmisten osuus Rovaniemen väestöstä on kasvanut.  
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Taulukko 4: Rovaniemen väestö ikäluokittain suuralueilla 
Lähde: Tilastokeskus 

 

 
Taulukko 5: Rovaniemen väestö tilastoalueilla 
Lähde: Tilastokeskus 

 
Väestönlisäys on ollut suurinta keskustassa ja sen lähialueilla. Ylikylän ja Ratantauksen tilastoaluei-
den väestömäärät ovat kasvaneet eniten. Karinrakan, Pullinpuolen ja Muurolan tilastoalueet ovat me-
nettäneet määrällisesti eniten asukkaita.  
 
Lukuohje: Värit kertovat muutosten suunnan tilastoalueittain. Kartat kaupungin jakautumisesta ti-
lasto- ja pienalueisiin löytyvät Rovaniemen kaupungin nettisivuilta.  
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2.3 TYÖTTÖMYYS, TYÖLLISYYS JA TYÖPAIKAT ROVANIEMELLÄ 
 
 

 
 
 
Kuvio 6: Työttömät ja työttömyysaste Rovaniemellä 
Lähde: TEM ja Tilastokeskus 

 
 

Lähde: AlueOnline 
 
Työttömien määrä kasvoi vuosittain vuo-
desta 2012 alkaen, kunnes vuonna 2017 

tapahtui selkeä muutos parempaan suun-
taan. Positiivinen kehitys on jatkunut myös 
vuoden 2019 aikana. 
 
Viereisessä kartassa on kuvattu työttö-
myystilanne koko Suomessa helmikuussa 

2019. Työttömyydessä on havaittavissa sel-
keitä maantieteellisiä eroja. 
 
Vuoden 2018 työmarkkinatuen kuntaosuus 
oli 5 058 854 €. Kuntaosuus oli noin 
338 000 € pienempi kuin vuonna 2017. 
Vuonna 2019 kuntaosuus on pysytellyt ko-

konaisuudessaan vuoden 2018 tasolla. Alle 
tuhat päivää työmarkkinatukea saaneiden 
osalta laskusuunta on jatkunut, vastaavasti 
yli tuhat päivää työmarkkinatukea saanei-

den rahoitusmenot ovat kasvaneet. Alle 30-
vuotiaiden osalta kuntaosuus on vähentynyt 
suhteellisesti eniten. 

 
Työmarkkinatuen kuntaosuus perustuu vuo-
den 2006 alusta voimaan tulleeseen rahoi-
tusuudistukseen, joka sisälsi myös muutok-
sen, jossa valtio alkoi rahoittaa perustoi-
meentulotukea 50 %. Vuoden 2014 alkaen 

kuntien rahoitusosuutta muutettiin siten, 
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että kunnat maksavat työmarkkinatuesta yli 300 työttömyyspäivän osalta 50 % ja yli 1000 päivän 

osalta 70 %. Loppuosuudet maksaa valtio. 

 

 
 

Kuvio 7: Työttömyys Rovaniemellä 
Lähde: TEM ja Tilastokeskus 
 
 
Nuorisotyöttömyys (alle 25-vuotiaat työttömät) väheni vuonna 2018. Vuoden 2019 aikana nuoriso-
työttömien määrä on pysytellyt lähellä vuoden 2018 lukemia.  
 

Pitkäaikaistyöttömyyden jyrkkä kasvu on muuttunut selkeäksi laskuksi. Vuoden 2019 aikana positiivi-
nen kehitys on jatkunut. 
 

Työttömyyttä pyritään osaltaan alentamaan osallistumalla erilaisiin kokeilu-, kehittämis- ja yhteistyö-
hankkeisiin. Esimerkiksi nuorisotyöttömyyteen paneuduttiin Nuorten Ohjaamo -hankkeessa, jossa 
nuoria ohjattiin työhön, koulutukseen tai tarvittavien palvelujen pariin. Toiminta on nyt vakinaistettu. 

 

 
Kuvio 8: Rakennetyöttömyys Rovaniemellä 
Lähde: TEM ja Tilastokeskus 
 
 
Rakennetyöttömyys on laskenut Rovaniemellä. Positiivinen kehitys on jatkunut myös vuoden 2019 
aikana. 
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Rakennetyöttömät yhteensä = yhteismäärä pitkäaikaistyöttömien, rinnasteisten pitkäaikaistyöttö-

mien, palveluilta työttömäksi jääneiden ja palveluilta palveluille siirtyneiden määristä. 

● Pitkäaikaistyöttömät sisältää vähintään vuoden yhdenjaksoisesti työttömänä työnhakijana 
olleet. 

● Rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät sisältää viimeisen 16 kuukauden aikana yhteensä vähin-
tään 12 kuukautta työttömänä työnhakijana olleet. Ei kuitenkaan edelliseen ryhmään kuulu-
via yhdenjaksoisia pitkäaikaistyöttömiä. 

● Palveluilta työttömäksi jääneisiin lasketaan viimeisen 12 kuukauden aikana työllistämisessä, 

työharjoittelussa/työelämävalmennuksessa, kokeiluissa, työvoimakoulutuksessa, valmennuk-
sissa, vuorotteluvapaasijaisena, omaehtoisessa opiskelussa tai kuntouttavassa työtoimin-
nassa olleet, joiden sijoitus on päättynyt 3 kuukautta ennen laskentapäivää ja jotka ovat 
kuukauden laskentapäivänä työttöminä työnhakijoina. Henkilöt eivät sisälly pitkäaikaistyöttö-
mien tai rinnasteisten pitkäaikaistyöttömien muuttujiin. 

● Palveluilta palveluille sijoittuneisiin lasketaan työllistämisessä, työharjoittelussa/työelämäval-
mennuksessa, kokeiluissa, työvoimakoulutuksessa, valmennuksissa, vuorotteluvapaasijai-

sena, omaehtoisessa opiskelussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa laskentapäivänä olevat, 
jotka ovat olleet viimeisen 16 kuukauden aikana em. palveluissa, joka on kuitenkin päättynyt 
3 kuukautta ennen laskentapäivänä voimassa olevan palvelun alkua. Lisäksi henkilön on täy-

tynyt olla viimeisen 16 kuukauden aikana yhteensä vähintään 12 kuukautta työttömänä 
työnhakijana tai em. aktiivipalveluissa. 
(ToimialaOnline) 
 

 

 
Kuvio 9: Virallinen työllisyysaste Rovaniemellä vuosina 2010 - 2017 
Lähde: Tilastokeskus 
 
 
Työllisyysaste (työllisten osuus ikäluokasta) kasvoi selvästi vuonna 2017. Uudempaa tietoa ei ole 

vielä saatavilla. 

 
Edellisen sivun työllisyysaste on laskettu 15–64-vuotiaiden ikäluokasta, mikä on virallinen tapa las-
kea työllisyysaste. Alapuolisessa kuviossa ja kartassa työllisyysaste on laskettu 18–64-vuotiaista. Ky-
seisellä laskentatavalla Rovaniemen työllisyysaste oli vuonna 2017 yhteensä 68,5 %. Tämä antaa 
paremman kuvan työllisyystilanteesta, kun alle 18-vuotiaita ei ole mukana. Sivun toisessa kartassa 
on kuvattu työllisten määrän muutos, joka Rovaniemellä oli +3,1 %. 
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Kuvio 10: Työllisyysaste 18-64 -vuotiaista laskettuna vuosina 2010 - 2017 
Lähde: Tilastokeskus 
 

 

Kartta 3: 18-64-vuotiaiden työllisyysaste 
2017 
Lähde: Alueonline 

 

Kartta 4: Työllisten määrän muutos 2016–

2017 
Lähde: AlueOnline 
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Kuvio 11: Työpaikat toimialoittain 2010–2017 
Lähde: Tilastokeskus 

 
 

Viime vuosina työpaikkojen määrä on ollut kasvussa. Vuonna 2017 työpaikkoja oli yhteensä  
26 195; kasvua edelliseen vuoteen 852 työpaikkaa eli 3,4 %. Suurin osa Rovaniemen työpaikoista on 
yhteiskunnallisten palvelujen ja yksityisten palvelujen työpaikkoja. 
 

Yksityisen sektorin työpaikkojen määrä ja osuus kaikista työpaikoista on kasvanut vuodesta 2010 
vuoteen 2017. Vuonna 2017 Rovaniemen työpaikoista 50 prosenttia oli yksityisellä sektorilla. Kunta-
työpaikkojen osuus oli noin 27 prosenttia. Valtiolla tai valtioenemmistöisissä osakeyhtiöissä työsken-
teli alle 15 prosenttia Rovaniemellä työssäkäyvistä. Yrittäjiä oli noin kahdeksan prosenttia. 
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Kuvio 12: Työpaikat työnantajasektoreittain 2010–2017 
Lähde: Tilastokeskus 

 

Kuvio 13: Rovaniemen seutukunnan liikevaihdon ja henkilöstömäärän trendikehitys 
Lähde: Tilastokeskus, suhdannepalvelu 

 
Vuoden 2018 viimeisellä kvartaalilla Rovaniemen yrityskanta oli 3 789. Kasvua vuoden 2018 ensim-
mäiseen kvartaaliin verrattuna oli 3,6 %. (Lähde: Tilastokeskus)  
 
Tilastokeskuksen suhdannepalvelujen tilastojen perusteella Rovaniemen yritysten kaikkien 
toimialojen liikevaihto kasvoi 2,3 % prosenttia vuonna 2018.  Liikevaihto kasvoi kaikilla muilla toi-
mialoilla paitsi teollisuudessa, jonka liikevaihto väheni noin 7 %.   Vahvinta liikevaihdon kasvu oli 
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majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (9,9 %) sekä rakentamisessa (9,6 %). Henkilöstömäärä kasvoi 

1,7 % vuonna 2018 ja kasvua oli kaikilla toimialoilla. Henkilöstömäärän kasvu oli suurinta rakentami-

sessa (6,6 %). (Lähde: Tilastokeskus, suhdannepalvelu). 
 
 

 
Kuvio 14: Taloudellinen huoltosuhde Rovaniemellä ja koko maassa vuosina 2010–2017 
Lähde: Tilastokeskus 
 
 
Taloudellinen huoltosuhde mittaa sitä, kuinka 
monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työ-

töntä on sataa työllistä kohti. Luku lasketaan 
jakamalla työttömien ja työvoiman ulkopuo-
lella olevien määrä työllisten määrällä ja kerto-

malla saatu luku sadalla. (Findikaattori) Talou-
dellisen huoltosuhteen laskua pidetään positii-
visena ja tavoiteltavana ilmiönä ja nousua ne-

gatiivisena (Tilastokeskus). 

Taloudellinen huoltosuhde laski Rovaniemellä 
vuonna 2016 koko maan tasoa matalammaksi. 
Positiivinen kehitys jatkui vuonna 2017 ja ero 
koko maan tasoon kasvoi hieman. Myös koko 
maan taloudellinen huoltosuhde laski. 

Lähde: AlueOnline 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Kartta 5: Taloudellinen huoltosuhde 2017 
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2.4 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN 

 
Maankäytön toteuttamista ohjaa maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma (MAATO). Ohjelmassa 
on yhdistetty asuntopoliittinen ohjelma, kaavoitusohjelma ja yhdyskuntatekninen työohjelma. MAA-
TOa koskevat asiakirjat löytyvät kaupungin nettisivuilta. 
 

 
Kuvio 15: Rovaniemellä valmistuneet asunnot 2010–2018 

Lähde: Rovaniemen kaupunki 
 
Vuosina 2010 - 2018 valmistuneiden asuntojen määrä vaihtelee paljon yleisen taloustilanteen mu-
kaan. Vuosina 2017 ja 2018 on tapahtunut selkeää kasvua asuinrakentamisen kokonaismäärässä 
verrattuna edellisiin vuosiin. Vuonna 2018 asuntoja valmistui yhteensä 654. Vuosien 2010 - 2018 vä-
lillä erillispientaloasuntoja on valmistunut keskimäärin noin 140, rivitaloasuntoja 43 ja kerrostalo-

asuntoja 292 kappaletta. Vuosittain uusia asuntoja on valmistunut keskimäärin 475. 
 

 
Kartta 6: Asuntotuotanto vuonna 2018 
Lähde: AlueOnline 
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Kartta 7: Kaavoitustilanne Rovaniemellä 2019 
Lähde: Rovaniemen kaupunki 
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2.5 YMPÄRISTÖTEKIJÄT 

 
Kirjanpitolain mukaan kunnan on esitettävä muut kuin taloudelliset tunnusluvut ympäristövaikutuk-
sista. Selvityksessä on oltava ainakin tiedot siitä, miten kirjanpitovelvollinen huolehtii ympäristöasi-
oista. Tähän talousarvion ympäristötekijät-osuuteen on koottu ympäristöön suunnittelukaudella kes-
keisesti vaikuttavia asioita ja toimenpiteitä, joiden tilasta ja toteutumisesta raportoidaan tilinpäätök-
sessä. 

 
Kiertotalous 
 
Kaupunginhallitus on käsitellyt 18.12.2017 § 633 Rovaniemen kaupungin hakeutumista kiertotalou-
den edelläkävijäkunnaksi. Hakijoita oli yhteensä noin 20. Suomen ympäristökeskus ja Motiva ovat 
valinneet Kiertotalouden edelläkävijäkunnat ja Rovaniemen kaupunki valittiin yhdeksi näistä kun-

nista. Edelläkävijäkunnat ovat sitoutuneet viemään eteenpäin valtakunnallista jätesuunnitelmaa ja 
kiertotaloutta tukevia toimenpiteitä. 
 
Kymmenen kiertotalouden edelläkävijäkunnan yhteishankkeena toimii Circwaste-hanke. Circwasten 
tarkoituksena on edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaa-

lien kierrätystä. Circwaste-hankkeessa kiertotalouden edelläkävijäkunnilla on tavoitteena saavuttaa 
etuajassa eli jo v. 2023 mennessä samoja tavoitteita kuin valtakunnallisessa jätehuoltosuunnitel-

massa, eli VALTSU:ssa. VALTSU:n tavoitteet on asetettu saavutettavaksi vuoteen 2030 mennessä. 
Circwastessa tavoitteena on: 
 

1. Saavuttaa 55 % yhdyskuntajätteen kierrätysaste 
2. 70 % materiaalien hyötykäyttö rakennus- ja purkujätteestä 
3. Laskea talouksien jätemääriä vuoden 2000 tasolle vuoteen 2020 mennessä. 
 

Rovaniemen tavoitteena on kehittyä arktisen kiertotalouden edelläkävijäksi. Tämän saavuttamiseksi 
on tehty “kiertotalouden tiekartta 2030” -työ. Tiekartan avulla halutaan luoda yhteinen tahtotila 
vaudittamaan Rovaniemen alueen kiertotaloutta. Tiekarttatyön jatkona selvitetään Rovaniemen alu-
een hiilinielut ja -varastot sekä tehdään kuntalaisille suunnattu Rovaniemeläisen kiertotalouden opas. 
 
Rovaniemen kaupunki, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Rovaniemen Kehitys sekä Napapiirin Residuum 

Oy ovat yhteistyössä suunnittelemassa Napapiirin Kiertotalouspuistoa. Napapiirin Kiertotalouspuisto 
olisi kiertotalouden periaatteiden mukaisesti toimiva lappilaisten toimijayritysten ja materiaalivirtojen 

ympäristö. Kiertotalouspuiston toiminta perustuisi teollisiin symbiooseihin, jossa toisen organisaation 
jäte tai tuotannon sivuvirta muuttuisi kustannuserästä arvokkaaksi tuotannon tekijäksi toisen yrityk-
sen käytössä. Kiertotalouspuiston esiselvityksen laatiminen käynnistettiin vuonna 2019, jossa kartoi-
tetaan Kiertotalouspuiston mahdollisia yhteistyökumppaneita sekä materiaalivaihtoehtoja. 
 

Rovaniemelle on rakenteilla lietteenpolttolaitos, jolla käsitellään Rovaniemellä syntyvät jätevesiliet-
teet ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös muiden kuntien jätevesilietteitä. Lietteenpolttolaitokselta 
syntyvä fosforipitoinen tuhka hyödynnetään metsälannoitteena. Napapiirin Energia ja Vesi Oy on liit-
tynyt Energiatehokkuussopimuksiin kaudelle 2017–2025. 
 
Kiertotalouden edelläkävijän tavoitteen saavuttaminen vaatii lähivuosina uudistuksia vanhoissa jäte-
huollon toimintatavoissa. Uudet toimintamallit vaativat hallinnollisia päätöksiä niiden toteuttamisesta. 

Uudistuksia on tehtävä syntypaikkalajittelussa, kerättävien kierrätysjakeiden määrään lisäämistä, 
siirryttävä keskitettyyn jätteen kuljetusjärjestelmään ja terminaali- sekä lajittelupalvelujen kehittä-
mistä. Alakorkalon alueelle on alkamassa kehityshanke kiertotalouspuiston kehittämiseksi olemassa 
olevien kiertotaloustoimintojen yhteyteen. Keskeisinä tavoitteina on biomassojen hyödyntäminen 
biokaasuna sekä liikennepolttoaineena ja massapörssin toimintojen kehittäminen. Napapiirin Resi-

duum Oy:n tavoitteena on sulkea Kuusiselän kaatopaikka vuonna 2022 ja vuokrata alueita kaato-

paikka-alueelta tuulivoiman rakentamista sekä muuta uutta alueelle sopivaa toimintaa varten. 
 
Yhdyskunta 
 
Kaavoitus ja yhdyskuntatekniikka 
Maankäytön ja yhdyskuntatekniikan suunnittelun ja toteuttamisen tavoite on tiivistää ja tehostaa yh-
dyskuntarakennetta siten, että luodaan hyvät mahdollisuudet saavuttaa palvelut jalankulku- ja pyö-

räily etäisyydeltä sekä samalla luoda toisaalta mahdollisuudet toimivan joukkoliikenteen toteutta-
miseksi. Yhdyskuntarakennetta tiivistämällä pyritään hyödyntämään tehokkaasti olemassa olevia yh-
dyskuntatekniikan verkostoja. Yhdyskuntarakenteen tiivistämisestä huolimatta turvataan viihtyisän 
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ja turvallisen elinympäristön muodostuminen puistoilla ja virkistysalueilla. Liikenneverkkoa ja yhteyk-

siä parantamalla vähennetään liikennettä ja lyhennetään etäisyyksiä. Suunnitelmakauden merkittä-

vimpiä kaavahankkeita ovat koko kaupungin yleiskaavan käynnistäminen, sekä Sairaalanniemen, Va-
lionrannan, Metsäruusun ja ydinkeskustan asemakaavahankkeet. 
 
Suunnitelmakaudella jatketaan Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa esitettyjen 
toimenpiteiden toteuttamista. Suunnitelmakaudella jatketaan myös osayleiskaavan mukaisesti ydin-
keskustan kävelyvyöhykkeen kehittämistä siten, että autoliikenteen painopistettä siirretään keskus-

tan kehälle (Hallituskatu - Valtakatu - Toripuistikko - Koskikatu - Lapinkävijäntie) ja Ruokasenkatu 
kehitetään erityisesti joukkoliikenteen ja pyöräilyn tarpeisiin. Poromiehentien autoliikennettä vähen-
netään ja mahdollistetaan kävelykeskustan luonteva ulottuminen kauppakeskukseen ja kulttuuritalo 
Korundiin. Ruokasenkadun saneerauksen yhteydessä peruskorjataan myös keskeinen Ruokasen-
puisto. Katujen perusparantaminen suunnitellaan ja toteutetaan huomioiden putki- ja johtosanee-
rausten tekeminen samanaikaisesti. 
 

Katuympäristön viihtyisyyttä ja vihreyttä pyritään lisäämään erityisesti Ruokasenkadulla, Poromie-
hentiellä ja Valtakadulla. Samalla mahdollistetaan uusia rakennuspaikkoja ja sitä kautta kaupunkira-
kenteen tiivistämistä. 

 
Liikuntapalvelut 
Sisäliikuntatilat ovat pääosin Tilapalvelukeskuksen hallinnoimia, joten esim. energiasäästöön ja kier-
totalouteen liittyvät toimenpiteet on suunniteltava yhdessä Tilapalvelukeskuksen kanssa. Osa liikun-

tatiloista kuuluu Rovaniemen Markkinakiinteistöille. Ulkoliikuntapaikkojen valaistuksen kehittäminen 
toteutetaan yhdessä Yhdyskuntatekniikan kanssa. Liikuntapaikkojen hoito ja kunnossapito on koko-
naisuudessaa ulkoistettu (Rovaniemen Latu ja Reitti Oy, Alltime Oy). Ympäristönäkökulma on huomi-
oitava urakkasopimuksia tehtäessä tarpeen mukaisesti. 
 
Elinvoima 

Rovaniemen kaupungin elinkeinorakenteen muutos, etenkin matkailualan kasvu, tulee huomioida yh-
dyskuntarakennetta suunniteltaessa. Suunniteltavien yhdyskuntarakenneratkaisujen tulee tukea kau-
pungin elinvoimaisuuden kehittymistä. Suunnitelmissa tulee huomioida ympäristötekijät, esimerkiksi 
kiertotalouden edelläkävijäkunnan status tulee valjastaa elinvoimaisuuden edistämiseen. 
 
Palveluverkot 
 

Kaupungin sisäinen muuttoliike tulee huomioida palveluverkon rakenteen ja toimintayksiköiden si-
jaintien suunnittelussa. Muuttoliikkeen johdosta väestö keskittyy kaupunkikeskustan alueelle. Palve-
luiden tarve lisääntyy keskusta-alueella ja vähentyy haja-asutusalueilla. Maakunnallinen muuttoliike 
ja asukasmäärän kasvu vaikuttavat myös osaltaan palvelujen tarpeen alueelliseen kysyntään. Uudet 
kaupunkiin muuttavat asukkaat muuttavat pääosin keskustan alueelle. Kasvava asukasmäärä lisää 
osaltaan palveluiden tarvetta. Palveluverkon toimintayksiköiden rakenneratkaisujen ja sijaintien 
suunnittelussa sekä toteutuksessa tulee huomioida saavutettavuus erityisesti kevyen liikenteen kul-

kuneuvojen, sekä joukkoliikenteen avulla. Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käytöllä vaikutetaan 
liikkumisesta aiheutuvaan ympäristörasitukseen. 
 
Sähköisten palveluiden kehittäminen osana palveluverkostoa: 
 

- paperin käytöstä luopuminen 

- fyysisen liikkumisen tarpeen vähentäminen asioinnin yhteydessä 
- palvelutuotantotilojen määrän vähentäminen 

 
Tilatarpeiden täyttämisessä tulee huomioida uudet energiatehokkaat tila- ja tekniikkaratkaisut, ym-
päristön huomioivat rakennusmateriaalit ja energiamuodot. Moderni uusi suuri yksikkö on ympäris-

töystävällisempi kuin monta vanhaa. Palvelujen tarpeen rakenteelliseen muutokseen tulee mahdolli-
suuksien mukaan varautua suunniteltavien tilaratkaisujen muuntojoustavuus huomioiden. Liikkumi-

sesta aiheutuva ympäristörasitus pyritään minimoimaan sijaintivalinnoilla, teiden ja kevyen liikenteen 
väylien suunnitelmallisella rakentamisella, sekä joukkoliikenteen järjestämisellä. Ympäristöystävällis-
ten sähköavusteisten kulkuneuvojen käytön mahdollistaminen tulee huomioida hyvinkin lyhyen ajan-
jakson kuluessa. 
 
Yhdyskuntatekniikan rakentamisen tarve optimoidaan olemassa olevien palveluverkkojen mahdolli-
simman tehokkaalla käytöllä. 
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2.6 JULKINEN TALOUS 
 
Yleinen taloustilanne     Lähde: VM 
 
Suomen talouskasvu jatkuu vaikka kansainväliset talouden näkymät näyttävät päinvastaisilta. Julki-
nen talous on alijäämäinen ja velkaantunut huolimatta hyvästä suhdannetilanteesta ja julkisen talou-
den sopeuttamistoimista. Vaimentuva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu 

sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset heikentävät julkisen talouden tilannetta. Menojen ja 
tulojen epätasapainon ennustetaan kasvavan lähivuosina. 
 
Kuluvan vuoden BKT:n on ennustettu kasvavan 1,5 %. Vuoden 2019 yksityisen kulutuksen kasvua 
tukee kotimainen kysyntä, työllisyyden koheneminen sekä ansiotason nousu. Työllisyysaste ennakoi-
daan nousevan 72,5 prosenttiin. Työttömyysaste alenee hitaasti, sen ennuste vuoden lopussa on 6,5 

% tasolla. 
 
Ennusteen mukaan talouskasvu hidastuu 2,5 prosentista noin 1 prosenttiin kansainvälisen suhdan-
teen heikentyessä. Yritysten viennin kasvun ennakoidaan hidastuvan ja investointien määrän laske-
van. Yksityinen kulutus kuitenkin jatkuu työllisyyden ja ansiotulojen kohentuessa, asuntoinvestoin-

tien määrä sen sijaan vähenee. Asuinrakentaminen säilyy kuitenkin edelleen korkealla tasolla. 
 

Vuoden 2019 inflaatioksi ennustetaan 1,1 %. Ansiotason kehittyessä odotetaan palveluiden hintojen 
nousua edellistä vuotta nopeammin. Tavaroiden hintojen vaikutus inflaatioon tulee olemaan negatii-
vinen, minkä vuoksi inflaatiotaso jää matalaksi. 
 
Vuonna 2020 talouskasvu hidastuu 1,0 prosenttiin. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu edelleen, 
vaikka palkkasumman kasvu jatkuu ansiotason kasvun kiihtyessä. Kotitalouksien säästämisaste pa-
lautuu hitaasti kohti normaalia tasoa. 

 
Vuonna 2021 BKT kasvaa 0,9 %. Inflaatiopaineiden odotetaan kasvavan lähivuosina, johtuen välilli-
sen verotuksen kiristymisestä. Mm. Työttömyysasteen laskiessa arvioidaan ansiotason vuosittaiseksi 
kasvuvauhdiksi noin 3 %. Työikäisen väestön vähentyessä arvioidaan työllisyysasteen nousevan 
73,54 prosenttiin. 
 

Kuntatalous     Lähde: Kuntaliitto 
 

Kuntatalous heikkeni selvästi vuonna 2018 ja edelleen heikkenee vuonna 2019. Kuntatalouden me-
not kasvavat, mutta verotulojen kehitys on heikompaa kuin keväällä arvioitiin. Tilikauden tuloksella 
mitattuna kuntatalous tasapainottuu vuonna 2020, mutta kuntien kovan investointitason vuoksi vel-
kaantuminen jatkuu nopeana. Hallitus lisää ja laajentaa kuntien tehtäviä ja velvoitteita, joten kunta-
talouden näkymät lähivuosille ovat huolestuttavia. Kuntataloutta haastavat väestönkehitys ja kuntien 

eriytyminen sekä tulojen ja menojen kasvava epätasapaino (ks. Kuviot 16 ja 17). Talouden sopeu-
tuspaine vaihtelee merkittävästi kuntakokoryhmittäin. 
 
Kuntien verorahoituksen kehitys      Lähteet: Kuntaliiton veroennustekehikko 10/2019 ja VM 
 
Vuodelle 2020 verotulotilityksille kokonaisuutena arvioidaan saatavan kasvua 5,7 prosenttia. 
Kunnallisverojen tuotoksi arvioidaan sama 5,7 prosentin kasvu. Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 

9,1 prosenttia tätä vuotta enemmän. Kiinteistöveroille arvioidaan saatavan 1,9 prosenttia tätä vuotta 
parempi kertymä. Vuonna 2020 arvioidaan koko maassa verotuloja kertyvän 3,2 prosenttia vuotta 
2019 enemmän. 
 
Kunnan valtionosuus koostuu kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuri-

ministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). 

 
Arvion mukaan vuonna 2020 kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 9 215 miljoonaa euroa, 
josta 2 251 miljoonaa euroa veromenetysten kompensaatioita (yhteissumma vuonna 2019 oli 8 688 
miljoonaa euroa). 
 
Lokakuussa tehdyn arvion mukaan kasvu tulee olemaan +7,0 % eli 111€/asukas. Lopulliset päätök-
set kuntien valtionosuuksista vuodelle 2020 tehdään joulukuun 2019 lopussa. 
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Kuvio 16: Kuntasektorin vuosikate, poistot sekä investoinnit 1991–2023 mrd € 
                (painelaskelman mukaan) 
 
 

 
Kuvio 17: Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavirrat 1997–2018 mrd € 
 
 
 
Lähde: Kuntaliitto  
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2.7 ROVANIEMEN KAUPUNGIN TALOUS 
 
Vuosi 2018 
 
Väestön kasvu oli vuonna 2018 suurempaa kuin aiemmin. Syynä tähän oli kotimainen muuttovoitto 
sekä nettomaahanmuutto. Väestön määrä kasvoi joulukuun loppuun mennessä 542 asukkaalla. 
Rakennustoiminta Rovaniemellä oli edelleen vilkasta. Majoituskapasiteettia on lisätty ja lentokenttää 

laajennettu. Työllisyystilanne kohentui verrattuna edelliseen vuoteen. Työttömien määrä laski 356 
henkilöllä 31.12.2018 mennessä. Avoimia työpaikkoja oli vuoden lopussa 653. 
 
Vuoden 2018 tilinpäätös toteutui merkittävästi suunniteltua heikommin. Tilikauden tulokseksi muo-
dostui -22,464 miljoonaa euroa ja vuosikatteeksi – 6,549 miljoonaa euroa. Verorahoitus toteutui noin 
6,0 miljoonaa euroa arvioitua heikommin. Investointisuunnitelma toteutui 92 % eli nettona summa 

oli 21,3 miljoonaa euroa. Kaupunki otti lainaa 57,0 miljoonaa euroa, josta tytäryhtiöille se myönsi 
41,4 miljoonaa euroa. Konsernin lainakanta 31.12.2018 oli yhteensä 268,7 miljoonaa euroa. 
 
Konsernin taseessa oleva ylijäämä 31.12.2018 oli 122,2 miljoonaa euroa. 
 

Vuosi 2019 
 

Vuoden 2019 kaupungin toimintakatteeksi on arvioitu -371,7 miljoonaa euroa. Toimintakate heikke-
nee 14,8 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen. Vuoden 2019 toisen osavuosikat-
sauksen jälkeen voidaan todeta, että talousarvio toteutuu pääosin arvioidun mukaisesti. Vuosikate 
tulee olemaan -11,9 miljoonan euroa ja tilikauden tulos alijäämäinen 31,1 miljoonan euroa. Kaupun-
gin talous on edelleen heikentynyt ja vaatii taloutta tasapainottavia toimenpiteitä. 
 

 
 
Kuvio 18: Rovaniemen kaupungin vuosikate, tulos, poistot ja nettoinvestoinnit 2018–2022 milj.€. 
 
Vuosi 2020 ja tulevat suunnitteluvuodet 

 
Kaupungin nykyinen tulorahoitus ei riitä käyttö- ja investointimenojen kattamiseen. Lainakanta kas-
vaa vuodesta 2019 vuoteen 2022 yhteensä arviolta 40,4 miljoonaa euroa (Peruskaupungin toimin-
taan tarvittava lainamäärä, jossa huomioitu vain kaupungin määräysvallassa olevat investoinnit). 
 
Kunnallisveroa korotetaan ja verotuloja arvioidaan tilitettävän vuonna 2020 yhteensä 269,0 miljoo-
naa euroa. Valtionosuuksia on budjetoitu saatavan 105,8 miljoonaa euroa. Kaupungin suunniteltu 

vuosikate vuodelle 2020 on 9,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tuloksen arvioidaan painuvan -5,5 mil-
joonaa euroa alijäämäiseksi. Rovaniemi kaupunkikonsernin tavoiteltu tulos on positiivinen (=ylijää-
mäinen). 
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Rahoitettavien nettomenojen taso on vuonna 2020 noin 375,4 miljoonaa euroa ja kaupungin rahoi-

tustuotot ovat yhteensä 384,8 miljoonaa euroa.  

 
Vuonna 2020 kaupungin suunniteltu toimintakate kasvaa 3,7 miljoonaa euroa (1,0 %) ja määrära-
hoissa on kasvua 2,3 miljoonaa euroa (0,6 %) vuoteen 2019 verrattuna. Vuoteen 2018 verrattuna 
vuoden 2020 toimintakate kasvaa 18,6 miljoonaa euroa (5,2 %) ja määrärahat 16,9 miljoonaa euroa 
(4,6 %). 
 

Suunnitteluvuonna 2021 pyritään 17,1 miljoonan euron vuosikatteeseen ja 2,2 miljoonan euron posi-
tiiviseen tulokseen. Tällöin vuosikate kattaa poistot ja talous saavuttaa kirjanpidollisen tasapainon. 
Suunnitteluvuonna 2022 pyritään 18,3 miljoonan euron vuosikatteeseen ja 3,3 miljoonan euron posi-
tiiviseen tulokseen.  
 
Rovaniemen peruskaupunki investoi vuosien 2020–2022 suunnittelukaudella 50 miljoonalla eurolla 
(netto). Suurin osa kaupungin investointimäärärahoista eli 31,9 miljoonaa euroa kohdistuu tekniselle 

lautakunnalle. Kaupunkikonsernin nettoinvestointien määrä suunnittelukaudella on noin 235,4 mil-
joonaa euroa. Kaupunginhallitus päättää erikseen konserniyhtiöiden investointeihin myönnettävästä 
rahoituksesta. 

 

 
 
Taulukko 6: Rovaniemen kaupungin ja konsernin taloustietoja 2011–2018 
 

 
Talouden tasapainottaminen vuosina 2020–2022 
 
Mikäli nettomenojen kasvu jatkuu vuosina 2020–2022 vuosien 2007- 2018 tavoin 4,2 prosentin 
vauhdilla, tarvitaan suunnittelukaudella noin 59 miljoonaa enemmän määrärahoja kuin tässä suunni-
telmassa on varauduttu käyttämään. 
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Kuvio 19: Toimintakatesimulaatio 2020–2022 
 

Rovaniemen kaupungin talous on suunniteltu ylijäämäiseksi vuosina 2021 ja 2022 siten, että suun-
nittelukaudella ei muodostu alijäämää. Tämän lisäksi tavoitteena on, että kaupungin investoinnit ka-
tetaan vuonna 2022 omalla tulorahoituksella. 
 
 

 
 
Taulukko 7: Talouden tasapainottaminen 
 
Taloussuunnitelman mukainen kumulatiivisen ylijäämän taso laskee 4 miljoonan euroon vuonna 

2020. Mikäli toimintamenojen kasvu toteutuu aikaisempien vuosien tasolla (yli 4 prosenttia), on ker-
tynyt ylijäämä menetetty. 

 
 
 
 
 

 

  

TP TA TA TS TS

2018 2019 2020 2021 2022

Vuosikate -6 549 -11 890 9 365 17 066 18 271

Poistot -13 979 -19 241 -14 843 -14 869 -14 990

Tulos -22 140 -31 132 -5 478 2 197 3 281

Investoinnit 21 324 23 170 15 350 17 350 17 350

Lainamäärän muutos (ei yhtiöt) 27 873 35 060 5 985 284 -921

Lainamäärä yhteensä 200 024 235 084 241 069 241 353 240 432

Kumulatiivinen ylijäämä 45 168 14 036 8 558 10 755 14 036

1 000 €



ROVANIEMEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2022 

________________________________________________________________________ 

 26 

3 KAUPUNKIKONSERNIN STRATEGIA 
 

3.1 KAUPUNKISTRATEGIAN TIIVISTELMÄ 
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3.2 KAUPUNKISTRATEGIAN SEURANTAMITTARIT 
 
 

Tavoitemittari  Nykytila Tavoite 2020 Tavoite 2025 

Väestömäärä kasvaa vuosittain (TK) 62 922 
(31.12.2018) 

 

63 448 
(+526, 

+0,8 %) 

64 545 
(+1 097, 
+1,7 %) 

Työttömyysaste pienenee (TEM) 2018, ka.: 11,5 % 9,5 % 
 

7,0 % 

Väestöllinen huoltosuhde heikkenee  
Tilastokeskuksen ennustetta vähem-
män (TK) 

55 
(2018) 

58 
(TK: 60) 

63 
(TK: 65) 

Rekisteröityneiden yöpymisten 
määrä kasvaa 

 

663 603 
(2018) 

707 000 
(+43 397, 

+6,5 %) 

860 000 
(+153 000, 

21,6 %) 

Kaavavaranto on suurempi kuin 
määritelty tonttimäärä. 

 

Tonttimäärä 171 Kaavavaranto > 
Tonttimäärä 

Kaavavaranto > 
Tonttimäärä 

Keskimääräisesti elämänlaatunsa 

hyväksi kokevien osuus kasvaa 
(ATH-tutkimus) 
 

61,8 % 

(2018) 
Koko maa 60,1 % 

Noin 65 % Yli 70 % 

Sairastavuusindeksi laskee (Kela) 
 

110,3 
(2018) 

 

105,0 100,0 

Kansantauti-indeksi laskee (Kela) 
 

119,8 
(2018) 

 

115,0 110,0 

Palvelutyytyväisyyskyselyn tulokset 

ovat hyvällä tasolla 

Kyselyjä toteutetaan 

yksiköittäin. Selvite-
tään yhtenäisen 

koko kaupungin ky-
selyn mahdolli-

suutta. 

Tulokset paranevat Tulokset paranevat 

Konsernin tilikauden tulos on positii-
vinen 
 

-7,3 milj. euroa 
(2018) 

10,0 milj. euroa 25,0 milj. euroa 

Konsernin lainamäärä  
euroa / asukas 
 

4 268 5 545 7 618* 

Konsernin omavaraisuusaste 
prosenttia 
 

47,0 48,0 50,0 

Peruskaupunki vuosikate 

euroa / asukas 
 

-104,00 77,57 340,00 

Peruskaupunki tilikauden tulos 
milj. euroa 
 

-22,1 -9,9 10,0 

Osallisuus toteutuu päätöksenteossa  Toteutuu asukasta 
koskevissa 

 päätöksissä 

Toteutuu osana 
 toimintaa 

Osa vakiintuneita 
 toimintatapoja 

 
 

Taulukko 8: Kaupunkistrategian seurantamittarit 
 
*Sisältää Lapin sairaanhoitopiirin keskussairaalan laajennusinvestoinnin (Rovaniemen osuus 53,28 %) 
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3.3 KAUPUNKIKONSERNIN TALOUS JA TAVOITTEET 
 
Uusi kuntalaki korostaa kuntakonsernin johtamista ja ohjausta. Vuodesta 2017 lähtien kunnan talou-
den kestävyyttä on arvioitu konsernitasolla kriisikuntakriteerien avulla. Kriteereitä on uudistettu siten 
että tunnuslukuja ja raja-arvoja on muutettu. Uusien raja-arvojen soveltaminen tapahtuu vasta 
vuonna 2022. Siihen asti sovelletaan kuntalain § 118 mittareita. 
 

Rovaniemen kaupunkikonsernin taloussuunnittelun lähtökohtana on, että talouden tunnusluvut tulee 
voida pitää vähintään nykyisellä tasolla. Kaupunkikonsernin omavaraisuusaste oli elokuun lopun 
2019 konserniraportissa alle 50 % ja lainakanta oli noussut n. 4 808 euroon asukasta kohden. Kon-
sernin vuoden 2019 tilikauden ylijäämä oli jäämässä alle tavoitteen. Konsernilla ei ole taseessa kat-
tamattomia alijäämiä. 
 

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan ja kuntakonsernin arviointi voidaan 
käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää säädetyssä määrä-
ajassa, tai jos kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyt-
täneet seuraavat raja-arvot: 
 

 1) Kuntakonsernin vuosikate on negatiivinen  
 2) Kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien 

painotettu keskimääräinen tuloveroveroprosentti 
 3) Kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vä-
hintään 50 prosentilla 
 4) Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia 
 
Konsernin ja tytäryhtiöiden sekä kuntayhtymien tulostavoitteet 
 

 1) Kuntakonsernin vuosikate on positiivinen ja kattaa poistot 
2) Kuntakonsernin asukaskohtainen lainamäärä ei kasva yli kaikkien kuntakonsernien 
    keskimääräisen arvon 

   - Rovaniemi tilinpäätös vuonna 2018: 4 268 euroa / asukas 
- Koko maa tilinpäätös vuonna 2018: 6 540 euroa / asukas 

 3) Kuntakonsernin omavaraisuusaste paranee vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna 

 
 

Tytäryhteisökohtaiset taloudelliset tavoitteet 
 
 1) Yhteisön tilikauden tulos on vuosittain positiivinen 

2) Yhteisön tulorahoitus kattaa liiketoiminnan käyttö- ja pääomakulut 
 3) Liiketoiminnan riskit on suojattu siten, ettei yhtiöiden perustehtävän toteutus vaarannu 

 4) Kuntayhtymien kustannustason nousu ei ylitä yleistä kustannustason nousua ja kaupungin  
         peruspääomalle tulee maksaa vähintään 3 % korko. Ounastähti kuntayhtymän tavoitteena on  
      tulouttaa kaupunginvaltuuston päättämä euromäärä 
 
 
 

Napapiirin Energia ja Vesi -konsernin  
tavoitteena on tehdä tilikausittain positiivinen 
tulos ennen tilinpäätössiirtoja, satunnaisia eriä 
ja veroja.  Konsernin tulee varautua maksamaan 
Rovaniemen kaupungille sijoitetulle pääomalle 
vähintään 8,3 miljoonan euron tuotto vuodessa. 

 

Tunnusluku TA2020 

Liikevaihto (1000 €) 71 460 
Tilikauden voitto / tappio (1000 €)  

(ennen tp-siirtoja ja veroja) 
1 970 

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 39 414 
Nettoinvestoinnit (1000 €) 37 673 

Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12) 18 025 
Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 31.12) 161 192 

Omavaraisuusaste (%) 26 

Henkilöstömäärä (lkm) 140 
 

Rovakaira Oy:n tulostavoite on tehdä tilikausittain sellainen tulos, että yhtiö voi maksaa omistajilleen vä-
hintään 1,26 miljoonan euron osingon (Rovaniemi 39,85 %). 
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Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy  

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n tavoit-
teena on tehdä tilikausittain positiivinen tulos. 
 
Yhtiö rakentaa tytäryhtiönsä kautta kaupungin 
päättämät toimitilainvestoinnit. Yhtiön rahoitus-
rakenne tulee olla sellainen, että yhtiö ilman 

kaupungin sijoituksia kykenee tulorahoituksel-
laan hoitamaan kaikki yhtiölle kuuluvat käyttö- 
ja pääomakulut. 
 

 

Tunnusluku TA2020 

Liikevaihto (1000 €) 12 066 
Tilikauden voitto / tappio (1000 €)  

(ennen tp-siirtoja ja veroja) 
46 

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 16 300 
Nettoinvestoinnit (1000 €) 16 300 

Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12) 31 905 

Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 31.12) 30 519 
Omavaraisuusaste (%) 34 
Henkilöstömäärä (lkm) 5 

 

Napapiirin Residuum Oy 
Napapiirin Residuum Oy:n tavoitteena on tehdä 
tilikausittain positiivinen toiminnallinen tulos il-
man kaupungin lisäsijoituksia ja kattaa tulora-
hoituksellaan vieraanpääoman lyhennykset ja 

korot. Yhtiön tulee varautua lain mukaisiin kaa-
topaikan jälkihoitovelvoitteisiin. 
 

 

Tunnusluku TA2020 

Liikevaihto (1000 €) 6 500 

Tilikauden voitto / tappio (1000 €)  
(ennen tp-siirtoja ja veroja) 

300 

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 1 600 

Nettoinvestoinnit (1000 €) 1 600 
Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12) 1 840 

Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 31.12) 1 800 

Omavaraisuusaste (%) 45 
Henkilöstömäärä (lkm) 13 

 

Rovaniemen Kehitys Oy 
Rovaniemen Kehitys Oy:n liiketoiminta siirtyy osaksi kaupungin toimintaa. 

Lappica Oy  

Lappica Oy:n tavoitteena ei ole tuottaa omista-
jille tuloutettavaa voittoa, vaan hinnaltaan ja 
laadultaan kilpailukykyisiä palveluita ja saavut-
taa positiivinen tulos. Kaupungin ja Lappica Oy:n 
välisessä palvelusopimuksessa tulee huomioida 
kaupungin henkilöstömäärän aleneminen. Ta-

voitteena on, että kaupungin kokonaissopimuk-
sen hintataso laskee nykytasoon verrattuna. 
 

 

Tunnusluku TA2020 

  
                          Liikevaihto (1000 €) 5  

272 
Tilikauden voitto / tappio (1000 €)  

(ennen tp-siirtoja ja veroja) 

5 

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 0 
Nettoinvestoinnit (1000 €) 0 

Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12) 0 

Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 31.12) 0 
Omavaraisuusaste (%) >20 
Henkilöstömäärä (lkm) 52 
Henkilöstömäärä (htv) 47 

 

Peruspalvelukuntayhtymiltä edellytetään, että ne maksavat kuntien peruspääomalle perussopimuksen 

mukaisesti vähintään 3 prosentin koron. 
 

Ounastähti kehittämiskuntayhtymältä tavoitteena on tulouttaa kaupungille vähintään 1,5 miljoonaa eu-
roa vuonna 2020. 
 

Taulukko 9: Tytäryhteisöjen tulostavoitteet 
 
Osakkuus- ja yhteisyhteisöille, yhdistyksille ja säätiöille asetettavat taloustavoitteet 

 
Kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti tulee yhteisön toiminnan ja kaupungin omistuksen yhtei-
sössä palvella kaupunginvaltuuston asettamia strategisia tavoitteita. Kaupungille palveluja tuottavien 

yhteisöjen tavoitteena tulee olla, että laskutus ja hintataso kaupungille eivät nouse, vaan kustannus-
ten nousu pitää pyrkiä kattamaan ulkoista tulorahoitusta lisäämällä ja toimintaa tehostamalla. Lisäksi 
yhteisöjen tulee olla omalla tulorahoituksellaan kannattavia ilman kaupungin lisäsijoituksia. Tuloutus-
ten osalta tavoitteena on säilyttää vähintään nykyinen taso. 
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Kuvio 20: Konsernin vuosikate, investoinnit ja lainat (t€). 
           

(Huom. LSHP:n investointia ei ole huomioitu). 
 
Rovaniemen kaupunkikonsernin vuosikate on arvioitu säilyvän noin +40 miljoonan tasolla ja konser-
nin investointien nettomenot ovat suunnittelukaudella yhteensä 235,4 miljoonaa euroa. Vuosikatear-
vio sisältää kuntayhtymien konserniin tuoman vuosikatteen. 
 

Investointisuunnitelmaan perustuen, konsernin lainamäärä voi nousta vuoteen 2022 mennessä 440 
miljoonaan euroon. On huomioitavaa, että investoinneissa on huomioitu vain kaupungin määräysval-
lassa olevat investoinnit.  
 
Investointien ja niihin otettujen lainojen toteutuessa arvioidun mukaisesti kaupunkikonsernissa on 
lainaa 6 892 eur/ asukas vuonna 2022. 
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3.4 TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS 

 
Talousarvion rakenne 
 
Talousarviorakenteessa noudatetaan kuntaliiton talousarviosuositusta. Toimintaa ja taloutta suunni-
tellaan ja seurataan käyttötalouden, tuloslaskelmaosan, investointien ja rahoituksen näkökulmista. 
 

Käyttötalousosassa asetetaan palveluille tavoitteet ja budjetoidaan niiden toteuttamisessa tarvittavat 
määrärahat. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden hankinta, sekä ra-
hoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys 
käyttötalouden menoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja 
käyttö. 
 

Kaupungin palvelutuotanto ja hallinto jaetaan rahoitustavan perusteella budjettirahoitteisiin ja koh-
derahoitteisiin tehtäviin. Budjettirahoitteiset tehtävät rahoitetaan valtuuston verorahoitukseen perus-
tuvilla määrärahoilla. Kohderahoitteisten yksiköiden rahoitus perustuu sisäiseen tai ulkoiseen tulora-
hoitukseen, joka perustuu palvelujen tuottamisesta saatuihin myynti- ja maksutuottoihin. 
 

Budjettirahoitteiset tehtävät vuonna 2020 ovat: 
 

- Ulkoinen tarkastus- ja arviointi 
- Hallinto 
- Alueelliset palvelut 
- Perusturvapalvelut 
- Sivistyspalvelut 
- Tekniset palvelut 
- Ympäristövalvonta. 

 
Kohderahoitteiset tehtävät vuonna 2020 ovat: 
 
- Tilapalvelukeskus 
- Ruoka- ja puhtauspalvelut 
 

Talousarvion sitovuus 
 

Valtuuston ja toimielinten päätösvalta ja vastuu 
 
Kaupunginvaltuusto käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön 
määräyksillä. 
 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tule-
valle talousarviovuodelle ja sitä seuraavalla kaksivuotiselle suunnittelukaudelle. Talousarvio pohjau-
tuu voimassa olevaan kuntalakiin, hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan ja muihin kaupunginvaltuuston 
päätöksiin sekä kaupunginhallituksen antamiin ohjeisiin. 
 
Käyttötalousosassa valtuusto päättää sitovat määrärahat toimielimille hallinnon ja palvelujen järjes-
tämistä ja tuottamista varten. Toimielimet voivat päättää määrärahojensa tarkemmasta käytöstä hy-

väksymissään käyttösuunnitelmissa. 
 
Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä toimielinten ja konserniyhteisöjen tuloskortit, joissa 
määritellään sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuodelle. 
 

Investointien osalta sitovuustaso on määritelty luvussa kuusi (6). 

 
Kaupungin talousarvion rahoittamisesta vastaa ja päättää kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto 
päättää sitovat kokonaismäärärahat lainanantoa ja pitkäaikaista lainanottoa varten. 
 
Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpanosta vastaa kaupunginhallitus ja sen alainen viranhal-
tijaorganisaatio. Kaupunginhallitus hyväksyy erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kaupun-
ginhallitus on lisäksi velvollinen toimittamaan kaupunginvaltuustolle osavuosikatsauksen kerran vuo-

dessa ja tilinpäätöksen talousarviovuotta seuraavan kesäkuun valtuustoon. 
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Kuntalain 125 §:n nojalla tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet (kaupunginhallitus, lautakun-

nat ja niiden jaostot, liikelaitosten johtokunta sekä virallisesti asetetut toimikunnat) ja asianomaisen 

toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisina viranhaltijoina pidetään toimielimen 
esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueilla itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhalti-
joita, jotka ovat suoraan toimielimen alaisia. 
 
Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu johtamastaan toiminnasta sekä omasta että alaisensa te-
kemisestä tai tekemättä jättämisestä. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että viranhaltijan toiminta tulee 

valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja 
viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. Viime kädessä harkintavalta siitä, ketkä ovat tilivel-
vollisia, voidaan katsoa olevan tilintarkastuskertomuksen antavalla tilintarkastajalla. Kaupunginval-
tuusto päättää tarvittaessa erillisellä päätöksellä tarkemmin tilivelvollisuudesta tarkastuslautakunnan 
esityksestä. 
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3.5 KAUPUNGIN ORGANISAATIO 
 
Mahdollisesta organisaatiouudistuksesta päättää kaupunginvaltuusto 11.11.2019. 
 
 

3.5.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 
 

 
Kuvio 21: Rovaniemen kaupungin luottamushenkilöorganisaatio 
 

 

3.5.2 HENKILÖSTÖORGANISAATIO 

 
 
Kuvio 22: Rovaniemen kaupungin henkilöstöorganisaatio 

 
 
Tarkempaa tietoa organisaatiosta löytyy osoitteesta: 
http://www.rovaniemi.fi/fi/Paatoksenteko/Organisaatiorakenne 

http://www.rovaniemi.fi/fi/Paatoksenteko/Organisaatiorakenne
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Kuvio 23: Kaupunkikonsernin rakenne 
 



ROVANIEMEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2022 

________________________________________________________________________ 

 36 

Konserniyhteisöjen omistusosuudet 

TYTÄRYHTEISÖT: OMISTUSOSUUS (%) v. 2019 

Kiinteistö Oy Rovaniemen Poropeukalo 100,00 

Napapiirin Energia ja Vesi Oy 100,00 

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy 100,00 

Kiinteistö Oy Lappi Areena 100,00 

Rovaniemen Kehitys Oy 100,00 

Työterveys Lappica Oy 93,81 

Napapiirin Residuum Oy 90,04 

Kiinteistö Oy Monitoritalo 66,33 

Rovaniemen Klubikiinteistö Oy 52,46 

KUNTAYHTYMÄT  

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 65,00 

Lapin sairaanhoitopiirin ky 53,28 

Ounastähti Kehittämiskuntayhtymä 42,33 

Lapin liitto ky 32,37 

Kolpeneen Palvelukeskuksen ky 17,69 

OSAKKUUSYHTEISÖT  

Rovakaira Oy 39,85 

Kiinteistö Oy Saarenhelmi 36,80 

LapIT Oy 33,75 

Arktikum Palvelu Oy 33,33 

Kiinteistö Oy Liike-Jaako 32,10 

Kunta-asunnot Oy                           30,16 

Rovaniemen Pohjanpuistikon autotalo Oy 26,86 

YHTEISYHTEISÖT  

Kiinteistö Oy Arctic Centre 50,00 

YHDISTYKSET JA SÄÄTIÖT  

Lapin alueteatteriyhdistys ry määräysv. 

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö määräysv. 

Eduro-säätiö määräysv. 

Taulukko 10: Konserniyhteisöjen omistusosuudet  
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3.6 HENKILÖSTÖ 

 
Kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteeksi, että 
 

- Henkilöstön määrä ja osaaminen vastaavat muuttuviin tarpeisiin, 
- Rovaniemen kaupunki on houkutteleva työnantaja, 
- Työhön motivoitunut ja osaava henkilöstö kehittää aktiivisesti osaamistaan, 

- Hiljaisen tiedon siirtämiseen ja tallentamiseen panostetaan kaupungissa erityisesti eläköity-
misen yhteydessä, 

- Henkilöstömäärä ja osaaminen vastaavat palvelutarvetta ja työ on tuottavaa, 
- Henkilöstölle on suoritettu osaamiskartoitus ja työkierto on mahdollistettu. 
- Kaupungissa panostetaan hyvään johtamiseen ja työhyvinvointiin.  
- Yhteistyö luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä on sujuvaa ja perustuu luottamuk-

seen. 
 
Kaupunkistrategiaan perustuvana tärkeimpänä tavoitteena vuodelle 2020 on parantaa 
henkilöstön työhyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloja. Työhön liittyvien kuormitusteki-
jöiden tunnistaminen ja hallinta sekä henkilöstön voimavarojen vahvistaminen ja osaamisen kehittä-

minen kaupungin työpaikoilla ovat keskeisiä työhyvinvointiin vaikuttamisen keinoja. Niiden avulla vä-
hennetään sairaus- ja tapaturmakustannuksia, tehostetaan työajan käyttöä sekä kehitetään organi-

saation toimintaa ja parannetaan tuottavuutta. Henkilöstön sisäilmaongelmista johtuvien sairauspois-
saolojen vähentämiseksi reagoidaan nopeasti yhdessä työterveyshuollon, tilapalvelukeskuksen ja 
henkilöstöhallinnon kanssa. Nopeutetaan väistötilojen löytämistä. 
 
Työhyvinvoinnin johtaminen liittyy kiinteästi taloudellisten tavoitteiden toteuttamiseen ja palveluiden 
tuottamiseen. Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa laadukkaita palveluita ja sitä kautta parempaa asiakas-
kokemusta sekä toiminnan tuloksellisuutta. Tätä tukee organisaatiokulttuuri, jossa henkilöstö kehit-

tää ja oppii, johtaminen on mahdollistavaa ja yhteisöllisyys on vahvaa. Johtamista vahvistetaan sel-
keyttämällä johtamiskokonaisuuksia ja kouluttamalla esimiehiä. 
 
Kaupungin houkuttelevuutta työnantajana edistetään lisäämällä työn joustavuutta ja per-
heystävällisyyttä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia vetovoimaisiin urapolkuihin. Tavoitetta 
toteutetaan myös viestimällä kaupungin työmahdollisuuksista ja tukemalla henkilöstön osaamisen 

kehittämistä esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen, täydennyskoulutuksen ja omaehtoisen kouluttau-
tumisen muodoissa. Kaupunki panostaa verkko-oppimisen kehittämiseen. 

 
Konkreettiset toimenpiteet kaupunkistrategiassa määriteltyjen henkilöstöä koskevien tavoitteiden to-
teuttamiseksi esitetään henkilöstöohjelmassa: 
 

1. Työhyvinvointi työolotiedustelulla mitattuna paranee v. 2019 verrattuna. 

2. Henkilöstökoulutuksiin osallistuminen 3 pv/työntekijä 
3. Terveysperusteiset poissaolot/työntekijä laskevat v. 2019 verrattuna/vertailu omaan ja kun-

tien keskiarvoon 2018 
4. Työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset laskevat v. 2018 verrattuna 
5. Työterveyshuollon kustannukset/työntekijä laskevat edelliseen vuoteen verrattuna, vertailu 

kuntien keskiarvoon. 
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Kuvio 24: Vakanssien jakautuminen 
 
 

 
 
Taulukko 11: Henkilöstökulut vuosina 2018–2020 
 
 

 
 
 

  

TP TA TA

2018 2019 2020

Henkilöstökulut M€ 140,7 145,1 146,7

Muutos ed.vuoteen M€ 4,4 1,5

Muutos ed.vuoteen % 3,1 % 1,0 %

Vuosi
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3.7 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lähtökohdat  
 
Rovaniemen kaupunkikonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta toteutetaan kuntalain, valtuuston 
hyväksymän riskienhallintapolitiikan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen ja hallinto-
säännön mukaisesti. 

 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on jatkuvaa toimintaa suunnittelun, päätöksenteon, toimeenpa-
non ja valvonnan muodostamassa toimintaketjussa. Sisäinen valvonta on kaupungin toimielinten, 
johdon ja henkilöstön toteuttama prosessi, jonka tehtävänä on tuottaa kohtuullinen varmuus siitä, 
että organisaation toimintoihin, raportointiin ja vaatimuksenmukaisuuteen liittyvät tavoitteet toteutu-
vat. Riskienhallinta järjestetään kaupunkikonsernin palvelutuotannon, hyvän hallinnon ja yleisen tur-

vallisuuden perustaksi. Se on alhaalta ylöspäin rakennettu kokonaisuus, jonka lopputuotteena muo-
dostuu kokonaiskuva kaupunkikonsernin merkittävimmistä riskeistä ja niiden hallinnasta. 
 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kattavat kaupungin koko toiminnan, hallinnon ja talouden järjes-
tämisen niin peruskaupungin kuin kaupunkikonsernin osalta. Tilintarkastaja tarkastaa sisäisen val-

vonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden. 
 

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa. 
Tarkastuksilla tuetaan organisaatiota toiminnan kehittämisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa. Si-
säisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus, tehtävät ja vastuut määritellään kaupunginhallituksen hy-
väksymässä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa. 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteet suunnittelukaudella 
 

Tulevalla suunnittelukaudella sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat valmistellaan uusi-
tun ohjeen mukaisesti. Konserniyhteisöjen hallitukset ja kaupungin toimielimet päättävät yhtei-
sönsä/toimialansa sisäiseen valvontaan liittyvistä toimenpiteistä, tunnistavat, arvioivat ja priorisoivat 
vuosittain keskeisimmät riskit, sekä laativat tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet vahinkojen va-
ralle ja suunnitelmat korjaavista toimenpiteistä mahdollisissa vahinkotapauksissa. 
 

Toimialajohtajat ja konserniyhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat palvelutoimintansa sisäisestä val-
vonnasta ja riskienhallintasuunnitelmasta sekä riskienhallinnan toimeenpanosta ja arvioinnista. Esi-

miehet varmistavat valvonnan keinoin, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan, hyväksytyllä tavalla 
ja tehtävään osoitettujen voimavarojen puitteissa. Esimiehet tekevät sisäisen valvonnan arvioinnin 
omalla vastuualueellaan. Kaupungin työntekijät noudattavat työssään hyvää riskienhallintaa ja rapor-
toivat läheltä piti tilanteista sekä tiedottavat esimiehilleen toimintaan liittyvistä riskeistä ja kehittä-
mismahdollisuuksista. Kaupunginjohtaja antaa tarvittaessa täsmentäviä ohjeita ja määräyksiä val-

vonnasta vastaaville viranhaltijoille. 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan ja 
arvioidaan säännönmukaisesti talousarviovuoden aikana. Konserniyhteisöjen hallitukset ja kaupungin 
toimielimet antavat sisäisen valvonnan selonteon ja raportoivat edellisen toimintakauden aikaiset ris-
kipoikkeamat. Raportissa arvioidaan riskienhallinnan toimivuus ja riittävyys sekä kuvataan riskien 
toteutumisen aiheuttamat toimenpiteet ja ennalta ehkäisy tulevaisuudessa. Turvallisuuspäällikkö ko-

koaa tietoa riskeistä ja valmistelee vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä esitettävän riskienhallintara-
portin kaupunginhallitukselle. 
 
Sisäisen tarkastuksen riskiperusteinen vuosisuunnitelma rakentuu kaupunkikonsernin tavoitteita uh-
kaavien riskien ja niiden hallintamenetelmien sekä sisäisen valvonnan toimivuuden arviointiin ja pää-

töksenteossa käytettävän tiedon luotettavuuden ja riittävyyden varmistamiseen. Vuosisuunnitelma 

yksilöityy kaupunginjohtajan esiin nostamista tarpeista. Sisäinen tarkastaja hankkii organisaatiosta 
tietoa riskienhallinnasta ja tuottaa siitä varmennustietoa. 
 
Kaupunginhallitus antaa kaupungin toimintakertomukseen tulevan sisäisen valvonnan ja konsernival-
vonnan selonteon sekä arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä ja niiden hallin-
nasta. 
 

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kehitetään osana sisäisten prosessien kehittämistä. Kehittämi-
nen lähtee siitä, että riskit hallitaan siellä missä ne syntyvät. Riskien hallintaa tuetaan muun muassa 
viestinnän, yhteisten toimenpiteiden suorittamisen ja yhteistyön organisaation ulkopuolella olevien 
tahojen kanssa. 
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Kaupunginjohtajan nimeämä riskienhallintaryhmä ylläpitää ja kehittää riskienhallinnan ohjeita, apu-

välineitä, menetelmiä ja muita seurantamenetelmiä. Ryhmä järjestää riskienhallintaan liittyviä asian-

tuntijapalveluita ja koulutusta sekä huolehtii riskienhallintaan liittyvästä yleisestä tiedottamisesta. 
Lisäksi riskienhallintaryhmä ohjeistaa ja seuraa toimialojen ja liikelaitosten riskienhallintaa. Riskien-
hallintaryhmä selvittää sähköisten raportointityökalujen käyttöönottoa. Hankinnan tavoitteena on yh-
tenäistää raportointia ja varmistaa tietosuojan ja tietoturvan toteutuminen. 
 
Riskienhallintatyöryhmän jatkaa eri toimijoiden kuulemisia riskienhallinnan käytännön järjestelystä ja 

riskienhallintasuunnitelmasta. Kuuleminen sovitaan yhteistyössä sisäisen tarkastuksen kanssa, jotta 
kuuleminen ja sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma tukevat toisiaan mahdollisimman tehokkaasti. 
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3.8 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN 
 
Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2017 – 2020 (KV 11.12.2017, § 162) sisältää hy-
vinvointisuunnitelman vuoteen 2020 saakka. Se ohjaa osaltaan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen työtä. Hyvinvointisuunnitelmaan kirjatut painopisteet ja tavoitteet on kuvattu alla. Kau-
punki on valmistellut vuoden 2019 aikana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen konkreettista ja 
poikkihallinnollista toimenpideohjelmaa kaupunkistrategian ja laajan hyvinvointikertomuksen tavoit-

teiden mukaisesti. 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on laaja-alaista toimintaa yli hallintorajojen, jota viedään 
eteenpäin kunnissa mm. hyvinvointijohtamisen keinoin. Kaupunginhallitus on päättänyt esittää kau-
punginvaltuustolle 7.10.2019 § 324, että organisaatiouudistuksessa kaupunginhallituksen alaisesta 
hallinto- ja tukipalvelut -toimintayksiköstä johdetaan 1.1.2020 alkaen hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen sekä kaupunkistrategian suunnittelutyö. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaik-
kia toimialoja läpileikkaavaa toimintaa ja sekä organisointi että resurssointitarve tullaan ratkaise-
maan vuoden 2020 alusta erikseen. 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte) on käsittelyssä olevan sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämislakiehdotuksen mukaan sekä kuntien että maakuntien tehtävä. 
 

Laajassa hyvinvointikertomuksessa asetetut painopisteet ja tavoitteet: 
 
 
Painopiste: Aktiivinen, terveellinen ja turvallinen arki ja asuminen 
 
1. Rovaniemeläisten aktiivisuus kasvaa ja elintavat parantuvat 

 Kaikkien väestö- ja eritysryhmien liikkuminen lisääntyy 

 Lihomista ehkäistään ja lihavuus vähenee 

 Omaehtoiseen turvallisuuteen varautumiseen ja edistämiseen panostetaan 

 Omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät palvelut ja paikat ovat helposti kaikkien saa-
vutettavissa 

 Päihteiden käyttö vähenee 

 Järjestölähtöinen toiminta tiedetään ja toiminnan vaikutukset tunnetaan (Lapin maakunnalli-
nen järjestöstrategia 2030). 

 
2. Rovaniemeläisten liikkuminen ja asuminen on esteetöntä ja turvallista 

 Elinympäristön, asumisen ja liikkumisen esteettömyys otetaan huomioon suunnittelussa 

 Asuinympäristön turvallisuutta edistetään 

 Liikkuminen on turvallista kaikkina vuodenaikoina 

 Leikki-ja liikuntapaikat ovat turvallisia 

 Lapsiperheiden ja erityisryhmien turvallisuus huomioidaan kaikessa suunnittelussa. 
 
3. Rovaniemeläisten arki on sujuvaa 

 Matalan kynnyksen palvelut lisääntyvät ja ongelmiin puututaan jo varhaisessa vaiheessa 

 Asukkaat löytävät tiedon eri palveluista helposti ja palvelut ovat hyvin saavutettavissa 

 Yhteistyö eri toimijoiden välillä vahvistuu 
 
4. Turvallisuuden tunne paranee ja turvallisuuskyselyn tuloksiin reagoidaan. 

 
 
Painopiste: Työllisyyden edistäminen 

 

1. Työelämästä syrjäytymisen riski pienenee 
2. Työn tekemisen mahdollisuudet lisääntyvät ja monipuolistuvat 
3. Työttömät nähdään voimavarana ja resurssina. 
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Painopiste: Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen 

 

1. Rovaniemeläisten osallisuus ja vaikuttaminen vahvistuu 
 

 Kaikilla asukkailla on mahdollisuus avoimeen suoraan osallistumiseen ja vuoropuheluun 

 Asukaslähtöinen kehittäminen ja kokeilutoiminta vahvistuvat 

 Hyvinvointia ja osallisuutta edistävät järjestökumppanuudet kehittyvät 

 Erityisryhmien osallistuminen ja vaikuttaminen sekä demokratiakasvatus toteutuvat yhdenver-
taisesti 

 Viestintä on avointa, oikea-aikaista ja ymmärrettävää 

 Järjestetään valmennusta ja koulutusta osallisuudesta ja vaikuttamisesta. 
 

2. Rovaniemeläisten yksinäisyyden kokemukset vähenevät sekä sosiaalinen ja henkinen hyvinvointi 
kohenevat 
 
Painopiste: Valmistautuminen maakuntauudistukseen 

 
1. Kaupunkikonserni pystyy vastaamaan maakuntauudistuksen aiheuttamiin muutoksiin.  
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4 KÄYTTÖTALOUSOSA 
 
Määrärahojen sitovuus 
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat määrärahat on tummennettu alla olevaan taulukkoon. Tarkas-
tuslautakuntaa, kaupunginhallitusta ja palveluja tuottavia lautakuntia sitovat niille myönnetyt määrä-
rahat. Kaupunginhallitus päättää määrärahajaosta hallinnon toimialan sisällä sekä aluelautakuntien 

välillä. Lautakunnat päättävät määrärahojen muutoksista omien palvelualueidensa kesken. 
 

 
Taulukko 12: Määrärahat vuosina 2018–2022 
 
Vuonna 2020 määrärahat nousevat TA 2019 verrattuna 2,3 miljoonaa euroa eli 0,6 % ja vuoden 
2018 tilinpäätökseen nähden 16,9 miljoonaa euroa eli 4,6 %. Vuoden 2021 määrärahat kasvavat 8,4 

miljoonaa euroa (2,2 %) vuoteen 2020 verrattuna ja vuoden 2022 määrärahat kasvavat 8,9 miljoo-
naa euroa (2,3 %) vuoteen 2021 verrattuna. Kaikki vuodet on laskettu voimassa olevien lakien mu-
kaisesti.  
 
 
 
 

 
 

  

Toimiala/tehtävä TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

M€ M€ M€ M€ M€

Ulkoinen tarkastus ja 

arviointi TARKASTUSLAUTAKUNTA 0,23 0,25 0,25

Hallinto 12,57 15,45 12,37

Alueelliset palvelut 13,99 14,58 14,85

Perusturvapalvelut 16,41 16,72 17,84

35,15 34,58 35,69

44,21 43,70 44,98

19,66 20,34 20,00

99,65 104,66 104,64

215,08 220,00 223,15

Sivistyspalvelut 40,00 41,51 42,03

55,13 57,90 59,16

95,14 99,41 101,19

16,32 16,55 16,38

Tekniset palvelut 9,26 10,45 10,68

Ympäristövalvonta 5,76 6,32 6,39

368,36 383,01 385,26 393,62 402,52Määrärahat yhteensä

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

VARHAISKASVATUSPALVELUT

TERVEYDENHUOLLONPALVELUT (ei ESH)

ERIKOISSAIRAANHOITO

IKÄIHMISTEN PALVELUT

KOULUTUSLAUTAKUNTA

KAUPUNGINHALLITUS

ALUELAUTAKUNNAT

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT

AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT

Toimielinten määrärahat palvelualueittain

(=toimintakate eli  nettomenot, M€)

KOULUTUSPALVELUT 

PERUSTURVALAUTAKUNTA
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4.1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS 
 
Tarkastuslautakunnan perustehtävät 
 
Tarkastuslautakunta 

- Vastaa hallinnon ja tarkastuksen järjestämisestä 
- Vastaa arvioinnin suorittamisesta kaupunkikonsernissa 

- Valvoo sidonnaisuusilmoituksien noudattamista 
 
Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset talousarvio-
vuonna 2020 
 

1) Hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen lain edellyttämällä tavalla koko kaupunkikonser-
nissa (hallinnon ja talouden tarkastus) 

2) Paremman vaikuttavuuden saaminen julkisilla varoilla järjestetyissä kunnan palveluissa (arvi-
ointi) 

3) viranhaltijoiden sekä konserniyhteisöjen johdon tukeminen tuloksellisuuden edistämisessä. 

 
Tarkastuslautakunta päättää arvioinnin vuosisuunnitelmasta ja painopisteistä vuodelle 2020. 
 
Osallisuus ja vaikuttaminen talousarviovuonna 2020 
Tarkastuslautakunta on valtuuston alainen toimielin ja sen tehtävät ja asema poikkeavat muista toi-
mielimistä. Ensisijainen tehtävä lautakunnalla on tuottaa informaatiota valtuustolle.  

Lautakunnan riippumattomuuden turvaaminen rajoittaa lautakunnan osallisuuden ja kuntalaisvaikut-
tamisen mahdollisuuksia. Tarkastuslautakunta edistää osallisuutta ja vaikuttamista 

- tiedottamisella 
- vuorovaikutuksella kaupungin muihin toimielimiin ja määräysvallassa oleviin yhteisöihin 
- vierailuilla 
   

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020 

 
Kaupungin konsernirakenteen monimuotoistuessa merkittävä osa konsernin toiminnasta ja talou-
desta sekä riskeistä on siirtynyt tarkastuslautakunnan tiedonsaannin, vaikuttamismahdollisuuksien 
sekä toimivallan ulottumattomiin. Jossain määrin lautakunta voi eliminoida riskejä huolehtimalla kau-
pungin tilintarkastuksen resursseista ja osaamisvaatimuksista, sekä tilintarkastuksen ohjauksesta. 

Muutokset kaupungin organisaatiorakenteessa ja johtamisjärjestelyissä voivat tuoda riskiä joka hei-
jastuu myös tarkastuslautakunnan toimiin. 

 
Talouden tunnusluvut 
 

Eur TP 2018 TA 2019 TA 2020 

Toimintatuotot 0 0 1 000 

Toimintakulut -234 295 -250 549 -251 000 

Toimintakate (sitova 2020) -234 295 -250 549 -250 000 

 

Kaupunkistrategiasta johdetut mitattavat tavoitteet talousarviovuodelle 2020 
 

Määrälliset tavoitteet 
1. Viimeksi laaditun ja valtuustolle annetun arviointikertomuksen seuranta (Arviointikertomus 2018; 

KV 17.6.2019 § 47); Tarkastuslautakunta pyrkii vaikuttamaan arvioinnin kautta siihen, että vä-
hintään (<4) puolessa lautakunnan esittämistä johtopäätöksistä (8) on edetty vuoden 2020 ai-
kana 

2. Aiemman arviointikertomuksen keskeisten johtopäätösten seuranta (Arviointikertomus 2017; KV 
18.6.2018 § 64) Keskeiset johtopäätökset liittyivät työllisyydenhoitoon, omistajaohjaukseen ja 
taloushallintoon 

3. Tarkastuslautakunnan omat toimenpiteet talouden vakauden turvaamiseksi. 
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Laadulliset tavoitteet 

1. Aktiivinen kouluttautuminen. Tarkastuslautakunta ja sen viranhaltijat osallistuvat vähintään 70 

% aktiivisuudella tarkastuslautakunnan toimintaan liittyvään koulutukseen 
2. Tarkastuslautakunta seuraa ja saavuttaa vuosisuunnitelmaansa sisällytetyt tavoitteet 
3. Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastuksen järjestämistä säännöllisesti kokouksissa 
4. Tarkastuslautakunta kehittää valtuustolle annettavaa sidonnaisuusilmoitusten raportointia, val-

tuustolle annetaan raportti kahdesti vuodessa 
5. Tarkastuslautakunnan itsearviointi. 

 
Taloudelliset tavoitteet 
1. Tarkastuslautakunta vastaa sille määrätyistä tehtävistä valtuuston osoittamien määrärahojen 

puitteissa. 
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4.2 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTA JA TALOUS 
 

4.2.1 KAUPUNGINHALLITUKSEN BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄT 
 
Kaupunginhallituksen perustehtävät 

 
Kuntalain 38 §:n mukaisesti kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kuntalain 
39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee: 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 2) vas-
tata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta; 3) valvoa 
kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa; 
4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta; 5) vastata kunnan toimin-
nan yhteensovittamisesta; 6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta; 7) huolehtia kunnan 

sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. 
 
Hallinnon toimialan perustehtävät 
Hallinnon toimialan tehtävänä on varmistaa, että kaupunkikonsernin yksiköt toteuttavat kaupunki-
strategiaa ja toimivat koko konsernin kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Hallinnon toimialan 
tehtävä ulottuu kaupungin perusorganisaation lisäksi yhteisöihin ja säätiöihin, joissa kaupunki on 

omistajana tai joissa kaupungilla on määräysvalta. 
 
Hallinnon toimiala johtaa, ohjaa, valvoo ja tukee koko kaupunkikonsernin strategisesta kehittämistä 
ja johtamista, valmistelee kaupunginhallitukselle ja valtuustolle kuuluvat asiat, avustaa luottamus-
henkilöorganisaatiota sekä vastaa kaupungin johtamisjärjestelmän toimivuudesta. 
 
Konsernihallinnon perustehtävät 

Konsernihallinnon vastuualueelle kuuluvat kaupunkikonsernin keskitetyt ohjaus- ja kehittämisproses-
sit: suunnittelun ja kehittämisen ohjaus, talous- ja omistajaohjaus sekä konserniohjaus, tietohallin-
non, yleishallinnon, laki- ja hankintapalvelujen, henkilöstöpalvelujen sekä asiahallinnan-, asiakas- ja 
tietopalvelujen ohjaus. Vastuualue uudistaa ja kehittää kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista 
osallistumisjärjestelmään perustuen. Lisäksi vastuualue ohjaa ja kehittää varautumista ja valmius-
suunnittelua sekä ylläpitää turvallisuuden tilannekuvaa. 
 

Elinvoimapalvelujen perustehtävät 
Vastuualueen tehtävänä on vahvistaa yritysten synnyn, kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä 
yhteistyössä elinkeinoelämän, kehittämisorganisaatioiden, tutkimus- ja koulutuslaitosten, sekä kau-

pungin muiden toimialojen (erityisesti maankäyttö ja tekninen toimi) kanssa. Tehtävänä on edistää 
innovatiivisen kehitysympäristön rakentumista kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden 
kanssa sekä toteuttaa alueen imagomarkkinointia yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimi-

joiden kanssa. Vastuualueen tehtävänä on toteuttaa kansallista ja kansainvälistä edunvalvontaa. 
Vastuualueen tehtävänä on toteuttaa viljelijäväestön palvelut sekä tukea maaseudun EU-hanketoi-
mintaa ja toimintaryhmätyötä. Vastuualueen tarkoituksena on elinkeinoelämän toimintaedellytysten 
parantaminen ja sitä kautta verotulojen kasvattaminen Rovaniemen kaupunkitalouteen. Työllisyy-
destä pyritään huolehtimaan aluetalous huomioiden. Alueen yritysten toiminta - ja työllistämisedelly-
tyksistä huolehditaan mm. kaavoitus- ja maankäyttötoimenpitein. Vastuualueen käytännön toimintaa 
ohjaa kaupunkistrategian kanssa linjassa oleva kasvuohjelma. Vastuualueen tehtäviin kuuluu myös 

työllisyyden edistämisen kokonaisuus ja verkostojen johtaminen kaupungin sisällä, verkostoyhteistyö 
kumppanuusverkostossa sekä kaupungin edunvalvonta työllisyysasioissa. Työnhakijoille ja työnanta-
jille suunnatut palvelut kuuluvat vastuualueen tehtäväkokonaisuuteen. Kaupunkistrategian mukai-
sesti tavoitteena on erityisesti nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen ja 
nuorten työllistyminen alueelle valmistumisen jälkeen. Kolmannen sektorin toimijat ovat kaupungin 
kumppaneita työllisyysasioissa. Työllisyyspalveluiden uudistamisella tavoitellaan työllisyysyksikön 
vahvistamista ja keskitetyn koordinoinnin saamista työllisyysyksikköön. Asiakkaiden valinnanva-

pautta halutaan vahvistaa myös työllisyyspalveluiden osalta. Edelleen kehitetään erityisesti elinkei-
noelämän kanssa tehtävää yhteistyötä ja osaavan työvoiman saatavuuden näkökulman liittämistä 
osaksi kokonaisuutta. Vaikeimmin työllistyvien palvelemiseksi selvitetään mahdollisuudet saada sosi-
aalipalveluiden ja terveydenhuollon osaaminen ja työpanos sekä TYP-työ liitettyä tiiviimmin osaksi 
työllisyysyksikköä. 
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Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset talousarvio-

vuonna 2020 

 
Konsernihallinto 
Painopisteenä on avoimen hallinnon toimintakulttuurin omaksuminen organisaation toimintatapoja, 
käytäntöjä ja asenteita uudistamalla. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollistavaa toi-
mintamallia uudistetaan ja kehitetään yhteistyössä toimialojen, viestinnän ja verkostotyöntekijöiden 
kanssa. Asukastupatoimintaa kehitetään yhteistyössä Neuvokas-verkoston kanssa. 

 
Laatu- ja toimintajärjestelmän kehittämistyössä painotetaan talousarviovuonna koko organisaation 
läpileikkaavien johtamis- ja ohjausprosessien uudistamista. 
 
Hyvin valmisteltujen, laadukkaiden ja aluetalouden huomioon ottavien laki- ja hankintapalveluiden 
varmistaminen edellyttää riittävää resursointia po. palveluihin. 
 

Päätöksenteon ja arkistoinnin sähköistämistä jatketaan. Varaudutaan tiedonhallintalain edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
 

Konsernitasoisten digitalisoinnin periaatteiden laatiminen ja hyväksyminen. Kuvataan kaupunkikon-
sernin ICT kokonaisarkkitehtuurin nykytila ja tavoitetila. Osallistuminen kansalliseen ICT valmiushar-
joitukseen.  
 

Omistajapolitiikkaa ja omistajaohjausta vahvistetaan. Omistajapoliittiset dokumentit päivitetään ke-
vään 2020 aikana. Luodaan keskitetty avustusjärjestelmä vuoden 2020 aikana TTU - ohjelman lin-
jausten mukaisesti. 
 
Elinvoimapalvelut 
Elinkeinojen kehittämisen ja kansainvälisen yhteistyön painopisteet liittyvät Rovaniemen kasvuohjel-

man mukaisesti alueen elinvoimaisuuden ja yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseen. Tavoitteena on 
työmarkkinatuen kuntaosuuden huomattava (- 1Me) aleneminen vuoden 2020 aikana, joka on huo-
mioitu määrärahoissa. Kasvuohjelmaan on määritelty ne kilpailukykytekijät, joissa onnistuminen on 
edellytyksenä elinvoiman vahvistumiselle. 
 
Kasvuohjelman kilpailukykytekijät ovat: 
1. Maankäyttö ja toimintaympäristö 

2. Osaaminen (TKI) ja yhteistyö 
3. Työllisyys ja osaavan työvoiman saatavuus 
4. Kasvu ja kansainvälistyminen 
5. Markkinointi 
 
Elinkeinojen ja elinvoiman kehittäminen, sekä säilyttäminen on pirstoutunut tällä hetkellä usean toi-
mijan vastuulle, eikä muodosta selkeää palvelukokonaisuutta johtamisen, resursoinnin, asiakaspalve-

lun ja toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin näkökulmasta. Talousarviovuoden 2020 aikana elinkeino-
jen ja elinvoiman kehittämiselle tulee asettaa nykyistä selkeämmät strategiset ja toiminnalliset ta-
voitteet ja sitä tulee johtaa yhtenä kokonaisuutena, mikä tarkoittaa entistä tiiviimpää tavoitteiden ja 
toimintojen yhteensovittamista eri toimijoiden ja hallintokuntien välillä. Tämä koskee erityisesti elin-
keinojen kehittämistyötä, maankäyttöä ja teknistä toimea, työllisyyspalveluita ja viestintää. Tähän 
liittyen kaupunkiin on saatava tehokkaasti ja nopeasti toimiva Invest In ja sijoittumispalvelu, jolla 

vaikutetaan mm. kasvuohjelman tavoitteiden toteutumiseen. Tällä hetkellä Rovaniemen kaupungin 
työllisyyden edistämisen kokonaisuus ei muodosta kaupungin sisällä selkeää palvelukokonaisuutta, 
mikä puolestaan vaikeuttaa kokonaisuuden johtamista ja heikentää toiminnan vaikuttavuutta. Tästä 
johtuen kaupunki ei myöskään ole selkeä yhteistyökumppani sen tärkeimmälle työllisyydenhoidon 
yhteistyökumppanille, TE-toimistolle. 

 
Työllisyyden edistämiselle tulee asettaa nykyistä selkeämmät strategiset ja operatiiviset tavoitteet ja 

sitä tulee johtaa yhtenä kokonaisuutena. Koordinoinnin keskittäminen työllisyysyksikköön mahdollis-
taisi eri toimijoiden resurssien, palveluiden ja osaamisen saamisen käyttöön työllisyyden edistä-
miseksi ja työttömyyden vähentämiseksi. Kehitetään työllisyyspalveluiden kokonaisuutta suuntaan, 
jossa vastuu ja välineet ovat mahdollisimman paljon saman tulosyksikön alla. Asiakkaiden palvelu-
tarpeen arviointi ja asiakasprosessien johtamisen vastuu olisi työllisyysyksikössä. Ostopalveluina 
hankitaan tarvittavat täydentävät työllistymistä edistävät palvelut asiakkaiden todellisiin tarpeisiin 
perustuen. Asiakkaiden valinnanvapautta ja omaa osallisuutta lisätään. Osana työllisyysyksikön ke-

hittämistä, sovitaan kaupunkiorganisaation sisällä siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut kytketään 



ROVANIEMEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2022 

________________________________________________________________________ 

 48 

palvelukokonaisuuteen niin, että pystytään tehokkaammin vaikuttamaan myös työmarkkinatuen kun-

taosuuden laskuun. Ohjaamomaiset rakenteet luovat kaupungille mahdollisuuden yli toimiala- ja or-

ganisaatiorajat ylittävän palvelumallin rakentamiseen, kuntalaisten tarpeisiin. Tehdään myös työttö-
myyden pitkittymisen ennaltaehkäisevää työtä, jolla vaikutetaan työmarkkinatuen menoihin kestä-
vällä tavalla, pidemmällä aikavälillä. Palvelutuotantoon tarvitaan laajempi palveluntuottajien vali-
koima ja asiakkaille valinnanvapautta valita itselleen sopivat palvelut. Kokonaisuuden paremmalla 
koordinaatiolla päästään jo olemassa olevien palveluiden tehokkaampaan hyödyntämiseen ja tätä 
kautta kaupungin ostopalveluihin käytettävän määrärahan vähentämiseen. 

 
Osallisuus ja vaikuttaminen talousarviovuonna 2020 
 
Konsernihallinto 
Osallistutaan ja seurataan aktiivisesti valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon verkostotoimintaan, 
sekä jalkautetaan avoimen hallinnon toimintatavat osaksi organisaatiota kaupunkistrategian mukai-
sesti. Osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisessä painopisteinä ovat esimerkiksi sähköinen osalli-

suus ja vaikuttaminen, osallistuva budjetointi ja kehittämisverkostot. Perustetaan organisaation eri 
toimialoista koostuva osallisuustiimi osallisuuden ja vaikuttamisen käytännön toteuttamisen tueksi.  
Asukastupatoimintaa kehitetään asukkaiden, kaupungin työntekijöiden ja päättäjien matalan kynnyk-

sen kohtaamispaikkana vuosikello -periaatteella yhteistyössä Neuvokas-verkoston kanssa. Toteute-
taan vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston toimintasuunnitelmien mukainen 
toiminta osallisuutta uudistavilla ja kehittävillä tavoilla. 
 

Elinvoimapalvelut 
Kasvuohjelman mukaisesti yrityksiä osallistetaan toimintaan järjestämällä vuosittain kaksi 
elinkeinoseminaaria, kaupunginjohtajan aamukahvitilaisuuksissa neljä kertaa vuodessa, eri 
verkostotilaisuuksissa sekä kysynnän ja tarpeen mukaan järjestämällä toimialafoorumeita. Laaditaan 
työllistämisohjelma yhdessä yrittäjäjärjestöjen kanssa, sekä selvitetään Kuusamon mallin tapaista 
toimintatapaa myös Rovaniemelle. Elinvoimapalveluista osallistutaan mm. Rovaniemen Yrittäjien hal-

litustyöskentelyyn, sekä elinvoimapalveluiden sidosryhmien verkostoihin. Työnhakijoiden osallisuutta 
edistetään työllisyyspalveluissa ottamalla asiakkaita mukaan palveluiden kehittämiseen, suunnitte-
luun ja toteuttamiseen. 
 
Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020 
Konsernihallinto 
Konsernin talouden sopeuttaminen tuleviin muutoksiin ja rahoitustarpeisiin. Osaavan hen-

kilöstön menettäminen ja rekrytointien epäonnistuminen.  
Riskinä nähdään oikeudellisten palveluiden ja hankintapalveluiden aliresursointi. 
Toimitilojen hajasijoittaminen.  
Epäonnistuminen muutosjohtamisessa ja organisaation sisäisessä viestinnässä. 
Toiminnan digitalisaation myötä kyberturvallisuuden merkitys tulee kasvamaan konserni-
tasolla. Tämän johdosta tietohallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaus ja valvonta ko-
rostuvat. 

 
Elinvoimapalvelut 
Kaupungin elinvoiman ja elinkeinotoiminnan kehittyminen ovat vahvasti sidoksissa sekä kansallisen 
talouden kehitykseen sekä kansainvälisen toimintaympäristön muutoksiin. Asiakkaiden kulutuskäyt-
täytymisen muuttuminen vaikuttaa eri toimialojen liiketoimintaan eri tavalla. Jakamistalouden peri-
aatteet sekä verkkokauppa muuttavat toimialojen rakenteita etenkin tuotannollisten yritysten, mat-

kailun, vähittäiskaupan ja logistiikan osalta. Kansainvälisen matkailun kysyntään vaikuttaa kohteen 
turvallisuustilanne. Matkailun voimakkaan kasvun myötä riskinä on hallitun kasvun ylläpitäminen. 
Kaupungin talouden haasteet ja säästöpaineet vaikuttavat elinvoimapalveluiden mahdollisuuksiin ja 
suorituskykyyn käynnistää itse, tai osallistua sidosryhmien esittämiin uusiin avauksiin elinvoiman 
vahvistamisessa. Työllisyyskasvun ennakoidaan pysähtyvän tai ainakin hidastuvan valtakunnallisesti 

lähivuosina. Osaavan työvoiman saatavuuden haasteet vaikeuttavat yritysten kasvua. Työllisyyspal-
veluissa palvelutarjonnan tulee olla monipuolista, nykyaikaista ja asiakkaita houkuttelevaa sekä vai-

kuttavaa. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä pitäisi luoda ketteriä, innovatiivisia ja kustan-
nustehokkaita palveluita. Työttömyyden pitkittymisen ennaltaehkäisyyn panostamatta jättäminen voi 
näkyä kalliiden, korjaavien palveluiden tarpeen lisääntymisenä. Mikäli kokonaisuutta ei saada parem-
min työllisyysyksikön koordinoinnin alle, on riskinä että vastuu työmarkkinatuen rahoituksesta ja vä-
lineet siihen vastaamiseksi ovat eri paikoissa. 
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Talouden tunnusluvut 

Eur TP 2018 TA 2019 TA 2020 

Toimintatuotot 14 888 494 12 958 705 12 200 953 

Toimintakulut -27 463 035 -28 412 357 -24 567 558 

Toimintakate (sitova 2020) -12 574 541 -15 453 652 -12 366 605 

 

 
Kaupunkistrategiasta johdetut mitattavat tavoitteet talousarviovuodelle 2020 
 
Määrälliset tavoitteet 

1. Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot kasvavat 
2. Yritystoimipaikkojen määrä kasvaa 
3. Työpaikkojen määrä kasvaa ja työllisyyden tunnusluvut kehittyvät 
4. Kansainvälisten yöpymisvuorokausien määrä kasvaa 
5. Yritysten viennin arvo kehittyy positiivisesti 
 
Laadulliset tavoitteet 

1. Yritysilmapiiri parantuu (elinkeinopoliittinen mittaristo, ELPO)  
2. Rovaniemen vetovoimaisuus parantuu kansallisesti  
3. Rovaniemen kansainvälinen medianäkyvyys lisääntyy  
4. Elinvoimapalveluiden asiakaspalaute on hyvällä tasolla  
5. Yhä harvemman työnhakijan työttömyys pitkittyy niin, että he siirtyvät kunnan osarahoittaman 

työmarkkinatuen piiriin 
 
Taloudelliset tavoitteet 

1. Alueellinen bkt kasvaa 
2. Veronalaiset tulot kasvavat 
3. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen maksuosuus pienenee 
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4.2.2 KAUPUNGINHALLITUKSEN KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄT 

 

TILAPALVELUKESKUS 
 
Perustehtävä 
Rovaniemen kaupungin Tilapalvelukeskus on laskennallinen taseyksikkö joka aloittaa toimintansa 

1.1.2020. Vastaamme rakennusomaisuuden kehittämisestä, ylläpidosta sekä hyvästä vuokrausas-
teesta. Lisäksi vastaamme kaupungin investointi- ja peruskorjausohjelmiin sisältyvien kohteiden in-
vestointiluonteisista töistä kaupunginvaltuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisesti. 
 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2020 
Tilapalvelukeskus tulee pysymään valtuuston asettamassa talousarviossa. Investointien määrä on 

rajoitettava valtuuston päättämään investointikehykseen.  Vuokrien määrityksessä noudatetaan kau-
punginhallituksen päättämiä ohjeita. Tilapalvelukeskus huolehtii omistamiensa kiinteistöjen terveelli-
syydestä ja turvallisuudesta. 
 
Tilojen käytön tehostamiseen on pyrittävä parantamalla tilatehokkuutta ja tilojen käyttöasteita. Näitä 
edistetään siirtymällä tiiviimpiin ja joustavampiin tilaratkaisuihin. Ensisijaisesti tiivistetään nykyistä 

tilankäyttöä, sopeutetaan uusia tilatarpeita sijoittamalla toimintoja olemassa oleviin tiloihin sekä luo-

pumalla turhista tiloista myymällä ja purkamalla rakennuksia. 
 
Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020 
Tilapalvelukeskuksen merkittävimmät riskit ovat infrastruktuurin toiminnan häiriöt, äkilliset ja en-
nalta arvaamattomat kiinteistöihin liittyvät ongelmat, korjausvelka, sisäilmaongelmat ja henkilöstö.  
 
Talouden tunnusluvut 

 

Tunnusluku          TP2018 TA2019 TA2020 

Toimintatuotot (1000 €) 30 197  30 253 31 788 

Toimintakulut (1000 €) -18 882  -18 974 -21 962   

Tulos (1000 €) 221 -6 632 -3 256  

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 6 416  6 370   4 800  

Nettoinvestoinnit (1000 €) 4 832  6 370  4 800  

Henkilöstömäärä (htv) 69  80  75  
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RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 
 
 
Perustehtävä 
Tehtävänä on tuottaa kustannustietoisesti laadukkaita hyvinvointia edistäviä ateria- ja puhtauspalve-
luja vahvalla osaamisella hyödyntäen eri alojen yrittäjyyttä. Ateria- ja puhtauspalveluja tuotetaan kai-
kille kaupungin toimijoille ja kiinteästi kaupungin toimintaan liittyville yhteisöille. 

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2020 
Ruoka- ja puhtauspalvelut toimii nettoyksikkönä. Toiminnan tulot muodostuvat palvelujen käyttäjien 
arvioimista palvelutarpeista. Tavoitteena on 0 tulos. Toimintaa sopeutetaan tilaajien palveluverkossa 
tapahtuvien muutosten mukaisesti. 

Kuntalaisten hyvinvointia edistetään tarjoamalla terveellisiä ravitsemussuositusten ja  kriteerei-

den mukaisia aterioita. Kasvatetaan lähellä tuotetun ruuan ja kotimaisuuden astetta. Kehitetään asi-
akkaiden osallistumista päätöksentekoon. Toiminta perustuu ympäristöystävälliseen toimintatapaan 

ja kestävän ruokajärjestelmän periaatteiden toteuttamiseen. Tarkoituksenmukainen puhtaustaso 
määritellään ja arvioidaan tilakohtaisesti tilojen käyttötarkoituksen mukaan. 

 
Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020 
Ruoka- ja puhtauspalvelun riskienhallinta on keskeinen osa toiminnan johtamista ja palvelujen käyt-
täjien turvallisuutta. Riskienhallintasuunnitelmaa toteutetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Suurimmat 
riskit ovat: elintarvikkeiden turvallisuus, henkilöstöriskit, hankinnat ja sopimusten hallinta sekä talou-

teen liittyvät riskit. 
 
Talouden tunnusluvut 
 

Tunnusluku TP2018 TA2019 TA2020 

Liikevaihto (1000 €) 10 963 10 963 11 143 

Tilikauden voitto / tappio (1000 €) 

(ennen TP-siirtoja ja veroja) 

      

Henkilöstömäärä (lkm) 111 120 110 

Henkilöstömäärä (htv) 106,6   
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4.3 ALUELAUTAKUNTIEN TOIMINTA JA TALOUS 

 
Aluelautakuntien perustehtävät 
 

● Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
● Perusopetus, varhaiskasvatus, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut 
● Elinympäristön ja elinkeinojen kehittäminen 

● Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen 
● Lausuntojen antaminen toiminta-alueensa yleis- ja asemakaavoista ja niiden muutoksista  

 
Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset talousarvio-
vuonna 2020 
 

● Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen 
● Palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen 
● Tietoliikenneyhteyksien parantaminen 
● Kyläviestinnän kehittäminen 
● Yksityistielain mukaisten tiekuntien perustaminen 

● Teiden kunnossapito vastaamaan asukkaiden tarpeita 
● Rovaniemen kylien yritysten kilpailukyvyn edistäminen 

● Kylien tonttien markkinointi 
● Ympäristönhoito ja lähiliikuntapaikkojen kunnostus 

 
Osallisuus ja vaikuttaminen talousarviovuonna 2020 
 
Osallistutaan aktiivisesti kaupungin toimialojen asioiden valmisteluvaiheen kuulemisiin ja suoraan 
osallistumiseen, mkl. palveluverkkosuunnitelmat. Annetaan lausunnot toiminta-alueen yleis- ja ase-

makaavoista sekä niiden muutoksista. 
 
Seuraavat toiminnot toteutetaan yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa: 
 

 ONNI-auton palvelutarjonnan kehittämiseen ja palveluiden käytön lisääminen 

 Kyläviestinnän kehittäminen ja sähköisten palveluiden käytön lisääminen 

 Maisemanhoito- ja lähiliikuntapaikkojen suunnitelmallinen kehittäminen ja toteutus 

 Tiekuntien perustaminen 
 
Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020 

 
● Kylien Rovaniemen palveluiden saatavuus ja saavutettavuus 
● Uusien vapaaehtoisten toimijoiden mukaan saaminen hankkeiden toteuttamiseen 
● Eri organisaatioiden yhteistyöt 
● Rahoitus 

 

Talouden tunnusluvut 
 

Eur TP 2018 TA 2019 TA 2020 

Toimintatuotot 769 136 518 524 730 315 

Toimintakulut -14 764 099 -15 095 202 -15 583 148 

Toimintakate (sitova 2020) -13 994 963 -14 576 678 -14 852 833 

 
Kaupunkistrategiasta johdetut mitattavat tavoitteet talousarviovuodelle 2020 
 
Määrälliset tavoitteet 

1. Yritysten yhteistyön lisääminen 

2. Ympäristönhoitohankkeet 
3. Kaksi uutta hanketta kylien elinvoimaisuuden lisäämiseksi 
4. Yksityistielain mukaisten tiekuntien perustaminen 
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Laadulliset tavoitteet 

1. Sähköisten palveluiden käytön lisääminen 

2. Kylien asukkaiden omaehtoisen kehittämistoiminnan ja hyvinvoinnin vahvistaminen 
3. Kylätoiminnan ja lähityöllistämisen edistäminen 
 
Taloudelliset tavoitteet 

1. Ulkoisen rahoituksen lisääminen 

2. Työpanokset kohteisiin, jotka lisäävät elinympäristön ja elinkeinojen kehittymistä 
3. Sidosryhmäyhteistyö 
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4.4 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS 

 
Perusturvalautakunnan perustehtävät 
 
Lapsiperheiden palvelut: 
Tarjotaan lapsiperheille oikea-aikaisia, oikein kohdennettuja helposti saavutettavia sosiaali- ja ter-
veydenhuollon peruspalveluja, joilla tuetaan vanhemmuutta ja turvataan lapsen oikeus läheisiin ih-

missuhteisiin. Tuetaan perheiden voimavaroja ja vahvistetaan perheenjäsenten osallisuutta. Keski-
össä sosiaalisten ongelmien torjunta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tarvittaessa annetaan kor-
jaavaa tukea viimesijaisin lastensuojelullisin palveluin. 
 
Aikuisten ja työikäisten palvelut: 
Tukea heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja ehkäistä syrjäyty-

mistä, turvata taloudellinen ja toiminnallinen vähimmäisturva sekä erityispalveluja tarvitsevien kun-
talaisten välttämättömien palvelujen, lakisääteisten oikeuksien ja valinnanvapauden toteutuminen. 
Tavoitteena on kaikkien kuntalaisten yhdenvertaisuus ja mahdollisuus osallisuuteen, oikea-aikaisten, 
riittävien ja sopivien palvelujen järjestäminen niitä tarvitseville. 
 

Ikäihmisten palvelut: 
Edistää ikääntyneen väestön elämänlaatua, terveyttä, toimintakykyä ja aktiivista omaehtoista toi-

mintaa. Palveluilla tuetaan iäkkäiden asumista ensisijaisesti kotona ja tarvittaessa tarjotaan hyvät 
ympärivuorokautisen hoivan palvelut ja akuutin sairauden vaatima hoito ja kuntoutus. 
 
Terveydenhuollon palvelut (sisältää erikoissairaanhoidon): 
Ennaltaehkäistä sairauksien syntyä, edistää ja ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia, hoitaa sairauksia 
asianmukaisesti, turvata lakisääteinen hoitoon pääsy ja palvelujen käyttäjien tasa-arvoisuus. 
 

Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset talousarvio-
vuonna 2020 
 
Lapsiperheiden palvelut: 
Vuonna 2020 on yhä keskeistä LAPE-muutosohjelman toimeenpano yhdessä alueen lasten, nuorten 
ja perheiden kanssa työskentelevien tahojen kesken (lapsiperhe-, aikuisten ja työikäisten-, tervey-

denhuollon-, erikoissairaanhoidon-, koulu-, varhaiskasvatus-, nuoriso- ja vapaa-ajan palvelut, järjes-
töt, seurakunnat, yrittäjät jne.). Palvelutarpeeseen vastataan ensisijaisesti peruspalveluissa lasten ja 

nuorten luontaisissa kasvu-ja oppimisympäristöissä. Keskiössä lisäksi vanhemmuuden vahvistami-
nen. 
 
Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen peruspalvelussa ja toiminnan tiivistäminen sekä palvelutarpee-
seen vastaaminen tarvittaessa. Valmistellaan terveysneuvonnan toimintaohjelma. Perhekeskustoi-

mintamallin edelleen kehittäminen, lastensuojelun systeemisen toimintamallin vahvistaminen. Perhe-
oikeudellisten palveluiden kehittäminen yhtenä kokonaisuutena huomioiden palveluja määrittävien 
lakien muutokset. Tehtäväalue muotoutumassa, muutto uusiin tiloihin kevät 2020.  
 
Palvelun sisältöjä ja tuottamisen tapojen arviointi. Palveluissa hyödynnetään digitalisaation ja tekno-
logian tuomat mahdollisuudet. Panostetaan lähijohtamiseen, henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen 
kehittymisen tukemiseen (mm. digiosaaminen). 

 
Aikuisten ja työikäisten palvelut: 
Asumispalveluiden kehittäminen nykyistä kevyempiä asumisratkaisuja. Mielenterveys- ja päih-
deasiakkaiden asumispalveluiden palvelurakenneuudistus viedään loppuun. Mielenterveys- ja päih-
deasiakkaiden asumispalveluiden kilpailuttaminen suunnitellaan yhdessä asiakkaiden ja palvelutuot-

tajien kanssa. Kehitysvammaisten laitoshoidon purku saatetaan päätökseen vuoden 2020 aikana. Eri 

palveluissa arvioidaan aiempaa tarkemmin asiakkaan palvelutarve. Toimenpiteet vammaispalvelun 
kustannustason laskemiseksi. Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen muun muassa 
etätyön mahdollisuudet. 
 
Ikäihmisten palvelut: 
Toimintakyvyn edistäminen keskiössä kaikissa palveluissa. Kuntoutusprosessin tarkastelu ja täsmen-
täminen. Teknologian hyödyntäminen ja eri ratkaisujen käytön lisääminen kaikissa palveluissa muun 

muassa lääkeautomaatit, turvateknologia, etähoito. Henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen tuke-
minen mm. työnjaon tarkastelu, etätyön mahdollisuudet, osaamisen oikea kohdentaminen, varahen-
kilöstön käyttö. 
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Tulevaisuuden asumisen ratkaisujen edelleen kehittäminen. Ensimmäisenä Näsmäntien korvaavien 

tilojen suunnittelu ja keskustan alueen palvelukeskus osana tulevaisuuden palvelukortteli-mallia. 
Näsmänkiepin osalta palvelutalo toteutetaan vuokramallilla, jonka kilpailutuksen suunnittelu aloite-
taan välittömästi. Yhtenäiset palvelutarpeen arvioinnin ja toimintakyvyn seurannan välineet käytössä 
(RAI) koko palveluketjussa. Ennakoivan kotiutumisen mallin juurruttaminen. 
 
Kotona elämisen tukeminen monialaisena- ja monitoimijaisena yhteistyönä mm. yhdessä toimiminen 

liikunta- ja kulttuuripalveluiden ja järjestöjen kanssa. Kulttuurituottajan ja liikuntakoordinaattorin 
kanssa kehitetään yhteistyössä ikäihmisten palvelujen sisältöä. Perhehoidon toteutuminen hanke- ja 
yrittäjäyhteistyönä. 
 
Terveydenhuollon palvelut (sisältää erikoissairaanhoidon): 
Hoidon saatavuuden parantaminen palvelutarpeen kasvaessa, koskien niin kiireellistä kuin kiireetöntä 
hoitoa avovastaanotolla, suun terveydenhuollossa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Sähköisten 

palveluiden kehittäminen yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Henkilöstön digiosaamisen vahvistaminen 
vastaamaan tulevia osaamistarpeita. Hoidon laadun kehittäminen jatkuu kansansairauksien hoidossa, 
osallistuminen kansalliseen valtimotautiverkostoon. Selvitetään palvelusetelin laajentamista sosiaali- 

ja terveydenhuollon palveluissa asukkaiden valinnanvapauden ja kustannussäästöjen lisäämiseksi. 
 
Erikoissairaanhoidossa ennakoivan kotiutuksen mallin käytön laajentaminen. Mielenterveys- ja päih-
depalveluiden yhdyspintakehittäminen laajassa yhteistyössä. 

Uusien mahdollisten toimitilojen myötä palveluketjujen ja hoitoprosessien edelleen kehittäminen yh-
teistyössä muiden toimijoiden kanssa. Selvitetään yleislääketieteen osaston perustaminen LSHP:n 
yhteyteen. 
 
Osallistutaan tulevaisuuden sote- keskuksien valtiorahoitteiseen hankkeeseen. 
 

Osallisuus ja vaikuttaminen talousarviovuonna 2020 
 
1. Järjestetään kuntalaisten osallistumis- ja kuulemistilaisuuksia valmisteltaessa merkittäviä, kunta-

laisten arkeen vaikuttavia päätöksiä. 
2. Hyödynnetään asiakasosallisuusfoorumeita, kuten vanhus- ja vammaisneuvostoa, nuorisoval-

tuustoa, kehittäjäasiakkaita, työpajoja sekä kuntalais- ja asiakaskyselyjä päätösten valmistelussa 
 

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020 
 
1. Palvelutuotannon sopeuttaminen kuntalaisten tarpeisiin ja käytössä oleviin resursseihin. 
2. Organisaation ja toimialan muutoksissa onnistuminen ja muutoksenhallinta. 
3. Henkilöstön saatavuus ja vaihtuvuus sekä osaamisen säilyminen. Pitkään jatkunut henkilöstö-

pula. 
4. Henkilöstön työhyvinvointi ja sairauspoissaolot.  

5. Sisäilmaan liittyvät tilaongelmat. 
 
Talouden tunnusluvut 

 

Eur TP 2018 TA 2019 TA 2020 

Toimintatuotot 20 905 677 20 400 687 23 220 585 

Toimintakulut -235 985 795 -240 400 687 -246 370 585 

Toimintakate (sitova 2020) -215 080 117 -220 000 000 -223 150 000 

 
Kaupunkistrategiasta johdetut mitattavat tavoitteet talousarviovuodelle 2020 

 
Määrälliset tavoitteet 
1. Terveydenhuollon hoitotakuun toteutuminen (lääkärin vastaanotto, lääkinnällinen kuntoutus, 

suun terveydenhuolto) 
2. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lakisääteisten terveystarkastusten toteutuminen 
3. Kotona asuvien 75-vuotta täyttäneiden %-osuus 93,0 vastaavan ikäisistä 
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Laadulliset tavoitteet 

1. Valvontasuunnitelmien valmistuminen ja valvonnan toteutuminen suunnitellusti 

2. Henkilöstömitoitukset ovat lakien/suositusten mukaiset lastensuojelussa ja ikäihmisten kotiin an-
nettavissa palveluissa ja ympärivuorokautisessa hoidossa 

3. Asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen 
 
Taloudelliset tavoitteet 
1. Talousarviossa pysyminen 

2. Sairauspoissaolojen määrä vähenee 10 % edellisvuodesta 
3. Henkilöstökustannukset / avovastaanoton suorite (lääkärissä käynti) vuoden 2019 tasolla 
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4.5 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS 
 
Koulutuslautakunnan perustehtävät 
 
Varhaiskasvatuspalvelut: 
Varhaiskasvatuksen palvelualueen perustehtävänä on järjestää varhaiskasvatuspalvelut varhaiskas-
vatuslain ja esiopetus perusopetuslain edellyttämällä tavalla. Varhaiskasvatusta ja esiopetusta suun-

niteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen 
etu. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtävänä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehi-
tystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. 
 
Koulutuspalvelut: 
Koulutuksen palvelualueen perustehtävänä on järjestää perusopetuspalvelut, lukiokoulutuspalvelut, 

taiteen perusopetus (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu) sekä palvelualueen ostopalvelut. Toiminnassa 
on keskeistä lapsen ja nuoren oppimispolun ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen huomioi-
malla jatkuva pedagoginen kehittämistyö ja ennaltaehkäisevä varhainen tuki. 
 
Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset talousarvio-

vuonna 2020 
 

Varhaiskasvatuspalvelut: 
Pedagogisen kehittämisen painopisteinä ovat: 

● Pedagogiikan johtaminen 
● Varhaiskasvatuslain ja -suunnitelman mukaista pedagogiikkaa vahvistavat rakenteet 
● Johdonmukaiseen dokumentointiin ja arviointiin perustuva varhaispedagogiikka 
● Riittävän aikaisen ja oikein kohdennetun tuen varmistaminen 
● Lapsen ja huoltajien osallisuutta edistävien työtapojen kehittäminen 

● Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäytön kehittäminen 
 

Palveluiden järjestämisen painopisteet ovat: 
● Palveluverkon kehittäminen 
● Johtajuuden kehittäminen palveluverkon tiivistyessä 
● Työhyvinvoinnin edistäminen ja poissaolojen väheneminen 

● Kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen yhteistyön kehittäminen laadunhallinnan 
näkökulmasta 

● Palvelualueiden yhteistyön kehittäminen 
 
Koulutuspalvelut: 

Pedagogisen kehittämisen painopisteet ja ydintavoitteet ovat: 
● Toimintakulttuuri ja yhteisopettajuus 

● Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 
● Monitoimijuus ja sidosryhmäyhteistyö 
● Osallisuus ja demokraattinen toiminta (vuosittain vaihtuva opetussuunnitelman mukainen 

tavoite) 
 

Palveluiden järjestämisen painopisteet ovat: 
● Työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen 

● Johtajuuden tukeminen 
● Palvelualueiden yhteistyön kehittäminen 

 
Osallisuus ja vaikuttaminen talousarviovuonna 2020 
 

Varhaiskasvatuksen kaikessa toiminnassa edistetään osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 

Lasten, henkilöstön ja huoltajien mielipiteitä arvostetaan. Tämä edellyttää osallisuutta edistävien toi-
mintatapojen ja rakenteiden tietoista kehittämistä (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018). 
Varhaiskasvatusyksiköissä jatketaan oppimista ja osallisuutta edistävien työmenetelmien käyttämistä 
ja edelleen kehittämistä. Osallisuutta edistäviä työmenetelmiä kehitetään kaikessa toiminnassa.  
Osallisuutta edistetään esimiestyössä, yhteistyössä huoltajien kanssa sekä pedagogisissa valinnoissa 
että hoivan ja hoidon käytänteissä. 
 

Opetus järjestetään siten, että opetussuunnitelman mukaisesti oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tule-
minen ovat olennainen toiminnan perusta. Oppilaille tarjotaan kokemuksia yhteistyöstä ja demo-
kraattisesta toiminnasta sekä omassa opetusryhmässä että koko koulun tasolla oppilaskunnan toi-
minnassa. Koulujen esimiestyössä osallisuus on keskeinen osa toimintakulttuuria. 
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Lasten ja nuorten huoltajien osallisuutta edistetään säännöllisen kodin ja koulun yhteistyön ja vuoro-

vaikutuksen lisäksi kaikilla peruskouluilla toimivien vanhempaintoimikuntien kautta. Yläkoulujen ja 
lukioiden osallisuuden edistämiseksi tehdään yhteistyötä mm. nuorisovaltuuston ja koulun ulkopuo-
listen yhteisöjen kanssa. 
 
Palveluverkon valmistelussa asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet huomioidaan esimerkiksi keskus-
telu- ja tiedotustilaisuuksissa sekä työryhmien työskentelyssä.  

 
Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020 
 

● Palveluverkkoon liittyvät riskit 
● Sisäilmaongelmien aiheuttamat riskit 
● Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus 
● Sijaisten saatavuus varhaiskasvatuksessa 

 
Talouden tunnusluvut 
 

Eur TP 2018 TA 2019 TA 2020 

Toimintatuotot  8 275 247 7 805 612 8 041 999  

Toimintakulut -103 411 568 -107 214 779 -109 231 999  

Toimintakate (sitova 2020) -95 136 321 -99 409 167 -101 190 000  

 
Kaupunkistrategiasta johdetut mitattavat tavoitteet talousarviovuodelle 2020 

 
Määrälliset tavoitteet 

1. Varhaiskasvatusyksiköissä käyttöastetavoitteen saavuttaminen vuositasolla 

2. Varhaiskasvatuksessa palvelusetelin määrän toteutuminen 
3. Varhaiskasvatuspaikkojen määrä vastaa palvelutarvetta 
4. Koulujen opetustilojen määrä vastaa palvelutarvetta 

5. Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen 
6. Talousarvion toteutuminen 

 
Laadulliset tavoitteet 

1. Varhaiskasvatuksen pedagogisten painopisteiden toteutuminen varhaiskasvatusyksiköissä 

2. Kouluterveyskyselyn tulokset paranevat 
3. Työhyvinvointikyselyjen tulokset paranevat 
 
Taloudelliset tavoitteet 

1. Varhaiskasvatuksen kustannukset/1-6-vuotiaat eivät nouse suhteutettuna palvelutarpeen nousuun 

2. Perusopetuksen kustannukset/oppilas eivät nouse 
3. Lukioiden kustannukset/opiskelija eivät nouse 

4. Taiteen perusopetuksen kustannukset/opiskelija eivät nouse 
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4.6 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS 

 
Vapaa-ajanlautakunnan perustehtävät 
 
Vapaa-ajan palvelujen perustehtävänä on järjestää ja tuottaa tasokkaita kulttuuri-, liikunta-, ja nuo-
risopalveluja. Kiinnostavilla ja laadukkailla palveluilla tuetaan paikallista identiteettiä ja lisätään kau-
pungin vetovoimaisuutta sekä elinvoimaa. Syrjäytymisen ehkäisy sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden 

edistäminen ovat toiminnan keskiössä. Perustehtävien suorittamista tuetaan tulevaisuuden ennakoin-
nilla ja toiminnan kehittämisellä sekä ennaltaehkäisevällä työotteella. Työhyvinvoinnin edistäminen, 
johtamista tukevat toimet sekä eri palvelualueiden välinen yhteistyö ovat tärkeitä yhteisiä painotuk-
sia. Aluelautakunnille tuotetaan vapaa-ajan palveluita kunkin aluelautakunnan kanssa sovitulla ta-
valla. Jaettavat avustukset ovat kulttuuri- ja liikunta-avustuksia sekä nuorisotyön avustuksia.  
 

Kunnan tehtävänä on kulttuuri-, kirjasto-, museo- sekä orkesteri- ja teatterilain mukaisen toiminnan 
järjestäminen. Kuntien kulttuuritoimintaa (166/2019) säätävän lain mukaisesti kulttuuritoiminnalla 
edistetään kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kult-
tuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Osallistutaan maakunnalliseen kulttuurin toimialan asiantuntija-
verkoston työskentelyyn. Liikuntapalveluiden tehtävänä on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, ter-

veyttä ja viihtyvyyttä tarjoamalla tasapuoliset liikuntamahdollisuudet ja tukemalla seurojen, yhdis-
tysten ja ryhmien toimintaa. Nuorisopalvelujen avulla edistetään lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä ja 

hyvinvointia, luodaan toimintaedellytyksiä, tarjotaan tietoa, neuvontaa ja toimintaa sekä pedagogista 
ohjausta nuorten osallisuutta ja kasvua tukevin keinoin. 
 
Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset talousarvio-
vuonna 2020 
 
Talouden ja toiminnan uudistamista koskevien rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toimeen-

pano 
Yhdyspintojen ja yhteistyön rakentaminen toimialalla ja eri toimijoiden välillä, erityisesti ennaltaeh-
käisevän hyvinvointityön näkökulmasta.   
Palveluverkon kehittäminen yhteistyössä toimialan ja muiden toimijoiden kanssa. 
Valmistautuminen muihin palvelualuetta koskeviin muutoksiin, kuten alueellinen vastuumuseotoi-
minta 

Lakiuudistuksen ja ulkopuolisen rahoituksen muutosten vaikutukset toimintaan. 
Teatterin toimintamallien selvittäminen ja niistä päättäminen helmikuun 2020 loppuun mennessä. 

Lappia-talon vuokrausmallin muuttaminen vuoden 2020 aikana. Selvitetään Lappia-talon poistoajan 
pidentäminen 
 
Osallisuus ja vaikuttaminen talousarviovuonna 2020 
Vapaa-ajan palvelujen toiminnassa olennaista on asiakaskeskeisyys sekä kuntalaisten osallisuuden 

edistäminen, jota toteutetaan yksiköiden perustoiminnoissa, eri hankkeissa sekä verkostomaista toi-
mintatapaa hyödyntämällä. Osallistutaan palveluverkkojen kehittämiseen liittyvään osallisuustoimin-
taan. 
 
Vapaa-ajan palveluiden hallinnosta käsin koordinoidaan kaupungin nuorisohallituksen ja -valtuuston 
toimintaa sekä UNICEF -lapsiystävällinen kunta yhteistyötä. Vapaa-ajan palvelut osallistuvat lasten, 
nuorten ja perheiden prosessin kehittämiseen ja koordinoivat lakisääteisen Lapsi- ja nuorisopoliitti-

sen työryhmän monialaista työskentelyä. 
 
Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020 
Valtionosuusuudistuksen vaikutukset  
Ulkoisten tulotavoitteiden saavuttaminen  

Yllättävät hankinnat ja palvelutarpeet, joihin ei ole varauduttu (turvallisuustekijät)  

Omaisuusriskit 
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Talouden tunnusluvut 

 

Eur TP 2018 TA 2019 TA 2020 

Toimintatuotot 2 961 044 2 790 601 2 848 897 

Toimintakulut -19 280 494 -19 337 017 -19 230 897 

Toimintakate (sitova 2020) -16 319 450 -16 546 416 -16 382 000 

 
Kaupunkistrategiasta johdetut mitattavat tavoitteet talousarviovuodelle 2020 

 
Määrälliset tavoitteet 
1. Kävijämäärät/käynnit 
2. Tapahtumat, lainat ja näyttelyt 
3. Myönnetyt avustukset 

 

Laadulliset tavoitteet 
1. Uudistuminen: kehittämishankkeet 
2. Asiakaslähtöisyys ja osallisuus: asiakaspalaute, osallisuustoiminta 
3. Yhteiskehittäminen ja verkostot: keskeiset kansalliset ja kansainväliset verkostot, palveluverkon 

kehittäminen 
4. Osaamisen vahvistaminen: koulutuksiin osallistuminen 

 
Taloudelliset tavoitteet 
1. Liikunta: talousarvion toteutuminen suunnitellusti, tulotavoitteen saavuttaminen 
2. Kulttuuri: talousarvion toteutuminen suunnitellusti, tulotavoitteen saavuttaminen 
3. Nuoriso: talousarvion toteutuminen suunnitellusti, tulotavoitteen saavuttaminen 
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4.7 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS 
 
Teknisen lautakunnan perustehtävät 
Teknisen lautakunnan tehtävänä on kaavoitus- ja yhdyskuntatekniikkapalveluiden sekä paikkatieto- 
ja tonttipalveluiden järjestäminen. Tekninen lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kaupungin puhe-
valtaa toimialaansa kuuluvissa asioissa sekä ratkaisee kaupungille mm maankäyttö- ja rakennuslain, 
kiinteistönmuodostamislain sekä kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 

annetun lain mukaan kuuluvat asiat, jollei lautakunta ole päättänyt ratkaisuvaltansa edelleen siirtä-
misestä. 
 
Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset talousarvio-
vuonna 2020 
 

Yhdyskuntatekniikan ylläpidon ja rakentamisen tilaajaorganisaation toiminnan kehittäminen. 
Täydennyskaavoituksen jatkaminen ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen.  
Organisaatiouudistukseen mukautuminen. Tekniset palvelut siirtyvät osaksi elinvoiman toimialaa. 
Mahdollistetaan yleishyödylliselle vuokra- asumisen tuottajille uudisrakentaminen myös kaupungin 
keskustassa. Kehitetään sähköisiä lupapalveluita ja sähköistä asiakaspalautejärjestelmää 

 
Osallisuus ja vaikuttaminen talousarviovuonna 2020 

Kuntalaki ja erityislainsäädäntö määrittelevät kulloinkin asian asianosaiset sekä asianosaisten kuule-
misen, minkä lisäksi merkittävissä kuntalaisia koskevissa asioissa tiedottaminen tapahtuu tietover-
kossa mahdollistaen palautteenantamisen sekä järjestetään yleisötilaisuuksia. 
 
Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020 
 
Ostopalvelukustannusten hallinta. 

Resurssien riittävyys ydintoiminnoissa. 
Osaamisen varmistaminen rekrytoinneissa. 
 
Talouden tunnusluvut 
 

Eur TP 2018 TA 2019 TA 2020 

Toimintatuotot 3 408 845 3 850 926 3 455 897  

Toimintakulut -12 669 625 -14 302 921 -14 134 821  

Toimintakate (sitova 2020) -9 260 780 -10 451 995 -10 678 924  

 
Kaupunkistrategiasta johdetut mitattavat tavoitteet talousarviovuodelle 2020 
 
Määrälliset tavoitteet 

1. Valmiin kunnallistekniikan piirissä olevat vapaat tontit/tonttivaranto 
Luovutetut tontit 100 kpl 

Tonttivaranto/vapaat tontit 100 kpl 
2.  Paikallisliikenteen käyttäjämäärien ja lipputulojen kasvattaminen  

 
Laadulliset tavoitteet 

1. Kaupunki toimenpiteillään edistää viihtyisän, esteettömän ja turvallisen elinympäristön toteu-
tumisen. 

 

Taloudelliset tavoitteet 
1. Rakennetaan ensisijaisesti kestävän kehityksen mukaisesti olemassa olevan kunnallisteknii-

kan alueella. 
2. Talousarviossa/budjetissa pysyminen 
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4.8 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS 

 
Ympäristölautakunnan perustehtävät 
Hallintosäännössä osoitetut kaupungin rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristötervey-
denhuollon lakisääteiset viranomaistehtävät erityisesti lupapalveluissa ja asiakaspalautteen antami-
sessa. Lautakunta hoitaa myös seudullisesti kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 
ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin kun-

nissa sekä rakennusvalvonnan tehtäviä Ylitornion ja Ranuan kunnissa. Pelastuspalvelut ostetaan La-
pin liitolta. 
 
Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 
2019 
Sähköisen asioinnin edelleen kehittäminen 

Kuntayhteistyön kehittäminen ja siinä uusien toimintamallien luominen 
 
Osallisuus ja vaikuttaminen vuonna 2019 
Ympäristölautakunnan alainen toiminta on tarkoin erillislainsäädännöllä ohjattua myös osallisuuden 
ja vaikuttamisen osalta. Lupaprosesseissa on ensiarvoisen tärkeää, että kuuleminen hoidetaan lain 

mukaisesti ja tasapuolisesti kaikissa hankkeissa. Kuitenkin ympäristövalvonta pyrkii lainsäädännön 
puitteissa laajentamaan osallisuutta. 

 
Toiminnan riskit talousarviovuonna 2019 
Rakentamisen määrän väheneminen, erityisesti suuret hankkeet (alentava vaikutus lupatuloihin) 
Suuronnettomuudet tai laajat metsäpalot (vaikutus pelastuslaitoksen maksuosuuteen) 
Ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys muuttuvissa ja joskus ennalta arvaamattomissa tilanteissa 
 
Talouden tunnusluvut 

 

Eur TP 2018 TA 2019 TA 2020 

Toimintatuotot 1 734 929 1 649 200 1 666 550  

Toimintakulut -7 493 333 -7 967 898 -8 053 291  

Toimintakate (sitova 2020) -5 758 404 -6 318 698 -6 386 741  

 
Kaupunkistrategiasta johdetut mitattavat tavoitteet talousarviovuodelle 2019 
 

Määrälliset tavoitteet 
1. Käsitellyt rakennusluvat, omakotitalot 110 kpl / vuodessa 
2. Käsitellyt rakennusluvat, asuntojen määrä 460 kpl / vuodessa 
3. Valmistuneet asunnot 460 kpl / vuodessa 
 
Laadulliset tavoitteet 
1. Rakennuslupien käsittelyaika vrk 

 
Taloudelliset tavoitteet 
1. Maksutuotot yhteensä 746 000 € 
2. Ulkopuolisten tulojen osuus rakennusvalvonnan menoista, tavoite yli 80 % 
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5 TULOSLASKELMAOSA 
 

5.1 TULOSLASKELMAN SELOSTUS 
 

Tuloslaskelma osoittaa, miten kaupungin tulorahoitus riittää palvelutoiminnan ja hallinnon menoihin, 
korkoihin ja muihin rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman 
mukaisiin poistoihin. 
 
Vuoden 2020 talousarvio on alijäämäinen. Tulostavoite on -5,5 miljoonaa euroa ja vuosikate 9,4 mil-
joonaa euroa. Vuonna 2020 toimintakate kasvaa 1,0 prosenttia. Kaupungin rahoitusmahdollisuuk-
sista johtuen vuosina 2021–2022 sallittu toimintakatteen kasvu voi olla enintään 2,3–2,4 %. Pitkän 

aikavälin toimintakatteen vuosikasvu (2007–2018) on ollut keskimäärin 4,2 %. Näin ollen toiminta-
katteen kasvua on tulevina vuosina rajoitettava ja ellei menojen sopeuttaminen toteudu, on talous 
tasapainotettava veronkorotuksilla. Tulevalla suunnittelukaudella 2020–2022 on välttämätöntä saada 
talous tasapainoon. 
 
Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpi-

teistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja tulevan talousarviovuoden suunniteltu ali-

jäämä suunnittelukaudella katetaan. Takaraja on ehdoton, eikä kattamista voi siirtää seuraavalle 
suunnittelukaudelle. Rovaniemen kaupungilla ei ole taseessa aikaisemmilta vuosilta kertynyttä alijää-
mää. 
 
TULOKSEN SITOVUUS 
 

Kaupunginhallitusta sitoo tuloslaskelman tulostavoite. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin talouden 
hoidosta ja talousarvion täytäntöönpanosta ja on velvoitettu ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin 
ellei tavoite toteudu. Tarvittaessa talousarviomuutokset on esitettävä kaupunginvaltuustolle talousar-
viovuoden aikana. 
 
TOIMINTATUOTOT JA – KULUT 
 

Toimintatuotot ja toimintakulut muodostuvat käyttötalousosan kaupunginhallituksen ja lautakuntien 
yhteissummasta. Menoissa ja tuloissa eivät ole mukana sisäiset erät. 
 
TOIMINTAKATE ELI NETTOMENOT 

 
Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka kunnallisen toimintaluonteensa johdosta 

on alijäämäinen ja rahoitetaan verorahoituksella. 
 
VEROTULOT 
 
Verotulojen tilitykset sisältävät ansiotuloista maksettavan kunnallisen tuloveron, yhteisövero-osuu-
den ja kiinteistöveron. 
 

Vuonna 2020 arvioidaan verotuloja tilitettävän yhteensä 269,0 miljoonaa euroa ja verotulojen kasvu-
arvio perustuu Kuntaliiton ennusteisiin. 
 
 
Kunnallisvero 
 
Kunnallinen tulovero määräytyy valtuuston päättämän tuloveroprosentin ja verovelvollisten verovä-

hennysten jälkeisten verotettavien tulojen mukaan. Vuoden 2020 talousarviossa kunnallisvero on 

laskettu 21,5 prosentin mukaan. Kaupungin todellisen tuloveroprosentin ns. efektiivisen veron (nyt 
14,83) arvioidaan vuonna 2020 olevan 15,32 prosenttia. 
 
Verotulot kirjataan tuloksi kassaperusteisesti. Tuloksi kirjattavaan verokertymään vaikuttavat kulu-
van vuoden ennakoiden lisäksi aikaisempien tilitysten ja niiden oikaisujen vuosittaiset vaihtelut. 
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Kuvio 25: Tuloveroprosentti ja kunnallisveroaste 2006–2020 
 

 

 
 
Taulukko 13: Kunnallisverot vuosina 2006–2020 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vero-% Verotulo (M€) Muutos-% Selite

2006 TP 19,0 133,3 3,6

2007 TP 19,0 144,9 8,7

2008 TP 19,5 158,6 9,5 Tuloveroprosentin nosto

2009 TP 19,5 162,6 2,5

2010 TP 20,0 170,1 4,6 Tuloveroprosentin nosto

2011 TP 20,0 172,8 1,6

2012 TP 20,0 178,7 3,4

2013 TP 20,5 194,9 9,1 Tuloveroprosentin nosto

2014 TP 21,0 201,3 3,3 Tuloveroprosentin nosto

2015 TP 21,0 205,7 2,2

2016 TP 21,0 208,4 1,3

2017 TP 21,0 207,2 -0,5 Kiky ja veropohjamuutokset

2018 TP 21,0 204,8 -1,2

2019 TA 21,0 212,2 3,6

2020 TA 21,5 227,5 7,2

Vuosi
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Yhteisövero 

 

Vuonna 2020 veroja odotetaan tilitettäväksi 10,4 miljoonaa euroa, se on 2,7 prosenttia enemmän 
kuin vuonna 2019. 
 

 
 
Taulukko 14: Yhteisöverot vuosina 2006–2020 
 

Kiinteistövero 
 
Kiinteistöveroa odotetaan tilitettäväksi vuodelta 2020 yhteensä 31,1 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron 
toteutuminen tasolla 32,0 miljoonaa euroa vuonna 2019 on epätodennäköistä. 
 

 
 
Taulukko 15: Kiinteistöverot vuosina 2006–2020 
 
 

 
 
 

 
 
 

Verotulo M€ Muutos-%

2006 TP 6,9 27,0

2007 TP 8,1 17,4

2008 TP 7,6 -6,2

2009 TP 5,4 -28,9 Jako-osuuden nosto 10 %

2010 TP 7,3 35,8

2011 TP 9,6 31,5

2012 TP 7,0 -27,4 Jako-osuuden lasku 5 %

2013 TP 8,0 14,2

2014 TP 9,7 21,1

2015 TP 10,8 11,2

2016 TP 10,1 -6,5

2017 TP 11,9 18,0

2018 TP 10,5 -11,7

2019 TA 10,1 -3,5

2020 TA 10,4 2,7 Kuntaliiton ennuste 8.10.2019

Vuosi

Verotulo M€ Muutos-%

2006 TP 16,5

2007 TP 17,1 3,6

2008 TP 18,1 5,8

2009 TP 18,9 4,4

2010 TP 21,8 15,6 Veronkorotus (voimalaitosvero)

2011 TP 22,0 0,7

2012 TP 22,5 2,2

2013 TP 23,6 5,2

2014 TP 24,7 4,7 Veroperustemuutokset

2015 TP 24,9 0,7

2016 TP 30,3 21,6 Veronkorotukset 5,2 M€

2017 TP 30,5 0,6

2018 TP 30,7 0,8

2019 TA 32,0 4,2

2020 TA 31,1 -2,9 Kuntaliiton ennuste 8.10.2019

Vuosi
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Kiinteistöveron maksuunpanon määrä ja veroprosentit vuonna 2018: 

 

 
 
Taulukko 16: Kiinteistöverot vuonna 2018 
 
Kiinteistöveron maksuunpanon määrä ja veroprosentit vuonna 2020: 

 

 
 
Taulukko 17: Kiinteistöverot vuonna 2020 

 
Kiinteistöverojen tilitysten ennakoitu kasvu vuodesta 2018 vuoteen 2020 on arvioitu olevan 0,38 mil-

joonaa euroa eli 1,2 %. 
 

 
 
 
  

Kiinteistöveron kohde Raja-arvot Vero % Vero M€ Osuus %

Yleinen (0,93-2,00) 1,55 13,44 43,5

Vakituinen asunto (0,41-1,00) 0,60 8,68 28,1

Muu asunto (0,93-2,00) 1,20 0,70 2,3

Voimalaitokset (0,93-3,10) 3,10 8,01 25,9

Yleishyödylliste yhteisöt (0,00-2,00) 0,20 0,02 0,0

Rakentamaton rakennuspaikka (2,00-6,00) 4,00 0,03 0,1

Yhteensä 30,88 100,0

Ei tility -0,15

Tilitykset yhteensä 30,73

Kiinteistöveron kohde Raja-arvot Vero % Vero M€ Osuus %

Yleinen (0,93-2,00) 1,55 13,93 44,1

Vakituinen asunto (0,41-1,00) 0,60 8,75 27,7

Muu asunto (0,93-2,00) 1,20 0,72 2,3

Voimalaitokset (0,93-3,10) 3,10 8,10 25,6

Yleishyödylliste yhteisöt (0,00-2,00) 0,20 0,08 0,2

Rakentamaton rakennuspaikka (2,00-6,00) 4,00 0,03 0,1

Yhtensä 31,61 100,0

Ei tility -0,51

Tilitykset yhteensä 31,10



ROVANIEMEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2022 

________________________________________________________________________ 

 67 

 
 
Kuvio 26: Arvioitu reaalinen verotulo vuosina 2011–2022 
                (v. 2013 hinnoin, peruspalvelujen hintaindeksi 2016 =1)  
 

 
 
Kuvio 27: Verotulot verolajeittain vuosina 2006–2020 
 
 
 
VALTIONOSUUDET 

 
Lyhyt kuvaus järjestelmästä 
 
Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden 
varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspal-
velut asuinpaikastaan riippumatta kohtuullisella verorasituksella. Tämä toteutetaan tasaamalla kun-

tien välisiä eroja palvelujen järjestämisen kustannuksissa sekä tulopohjissa. Valtionosuudet ovat osa 
laajempaa valtionapujen järjestelmää. 
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Kuvio 28: Valtionosuusjärjestelmä 
 
Rakenteellisesti kunnan valtionosuudet koostuvat kahdesta osasta: valtionvarainministeriön hallin-
noimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja opetus- ja kulttuuriministeriön 
hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen (1705/2009) rahoituksesta. 

 
Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta ja ra-
hoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan. 
 
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus maksetaan kunnille ja muille rahoituksen saajille 
osana yhdistettyä valtionosuusmaksatusta jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä. Valtionosuus 
on kunnalle yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, 

vaan rahoituksen saaja päättää itse valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä. 
 
Valtionosuudet vuonna 2020 
 
Talousarvioon mukaan otetut valtionosuudet perustuvat Kuntaliiton 7.10.2019 julkaisemaan ennakol-

liseen laskelmaan. Lopulliset päätökset vuoden 2020 valtionosuusrahoituksesta tehdään joulukuun 

2019 lopussa. 
 
Peruspalvelujen valtionosuusprosentti vuonna 2020 on keskimäärin 25,46 prosenttia. Kaikissa kun-
nissa on sama omarahoitusosuus 3 664 euroa asukasta kohden. Rahoitusosuus maksetaan kunnan 
palvelutarjonnasta riippumatta jokaisesta kunnan asukkaasta. 
 
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 

 
Suomen valtionosuusjärjestelmässä tulopohjan tasaus toteutetaan verotuloihin perustuvalla valtion-
osuuden tasauksella, joka sisältyy kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen. Nimensä mukaisesti ta-
saus perustuu kunnan laskennalliseen verotuloon, ja se joko lisää tai vähentää kunnalle myönnettyä 
valtionosuutta. 
 
Tasauksen perusteena olevaan laskennalliseen verotuloon sisältyvät kunnan laskennallinen kunnallis-

vero ja kunnan osuus yhteisöveron tuotosta. Verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta lasket-
taessa käytetään koko maan keskimääräistä kunnallisveroprosenttia eikä yksittäisen kunnan vero-
prosentin muutoksella ole täten vaikutusta kunnan saaman tasauslisän tai maksaman tasausvähen-

nyksen määrään. Vuoden 2020 tasausta laskettaessa käytetään vuoden 2018 valmistuneen verotuk-
sen tietoja. Rovaniemen kaupungin arvioidaan vuonna 2020 saavan verotuloihin perustuvaa valtion-
osuuksien tasausta 23,4 miljoonaa euroa. 

 
Kotikuntakorvaukset 
 
Opetuksen järjestäjä on oikeutettu kotikuntakorvaukseen oppilaan suorittaessa oppivelvollisuuttaan 
muussa kuin oman kotikuntansa esi- tai perusopetuksessa. Kotikuntakorvaus määräytyy oppilaan iän 
mukaan. Kotikuntakorvausjärjestelmä sisältyy kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen. 
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Kotikuntakorvaustulot ja -menot perustuvat valtiovarainministeriön vuosittain päättämään kotikunta-

korvauksen perusosaan ja opetuksen järjestäjän kotikuntakorvauskyselyssä 31.12. tilastoin-

tiajankohdan tilanteesta ilmoittamaan oppilasmäärään. Kotikuntakorvauskyselyn toteuttaa Tilasto-
keskus varainhoitovuotta edeltävänä helmikuussa. 
 
Kotikuntakorvaus = 
    0,61 * oppilaan kotikunnan kotikuntakorvauksen perusosa * 6-vuotiaat 
+ 1,00 * oppilaan kotikunnan kotikuntakorvauksen perusosa * 7-12-vuotiaat 

+ 1,60 * oppilaan kotikunnan kotikuntakorvauksen perusosa * 13–15-vuotiaat 
 
Kotikuntakorvauksen ennakollinen perusosa vuonna 2020 on 6 817 euroa. 
 
Kotikuntakorvauksia ei käsitellä kirjanpidossa valtionosuutena, vaan kotikuntakorvaukset esitetään 
talousarviossa toimintamenoina ja toimintatuloina. 
 

Kokonaisarvio vuonna 2020 saatavista valtionosuuksista 
 
Valtionosuuksia Rovaniemelle arvioidaan kokonaisuutena saatavan 105,8 miljoonaa euroa. Summa 

koostuu peruspalvelujen valtionosuudesta 83,5 miljoonaa euroa, opetustoimen ja kulttuurin valtion-
osuudesta (ylläpitäjämalli) -3,7 miljoonaa euroa ja veromenetysten kompensaatioista 26,0 miljoonaa 
euroa. 
 

 
 
Taulukko 18: Verorahoitus vuosina 2006–2020 
 
 
 

 
Kuvio 29: Verorahoitus vuosina 2006–2020 
 
 

M€ Kunnallis Kiinteistö Yhteisö Verotulot Valtion Verorahoitus

Vuosi vero vero vero yhteensä osuudet yhteensä

2006 133,3 16,5 6,9 156,7 59,0 215,7

2007 144,9 17,1 8,1 170,1 62,1 232,2

2008 158,6 18,1 7,6 184,3 69,9 254,2

2009 162,6 18,9 5,4 186,9 75,5 262,4

2010 170,1 21,8 7,3 199,3 83,0 282,3

2011 172,8 22,0 9,6 204,4 85,0 289,4

2012 178,7 22,5 7,0 208,1 89,1 297,2

2013 194,9 23,6 8,0 226,5 92,4 318,9

2014 201,3 24,7 9,7 235,7 92,0 327,7

2015 205,7 24,9 10,8 241,4 91,1 332,5

2016 208,4 30,3 10,1 248,7 98,3 347,0

2017 207,2 30,5 11,9 249,6 94,1 343,7

2018 204,8 30,7 10,5 246,0 94,9 340,9

2019 212,2 32,0 10,1 254,3 95,1 349,4

2020 227,5 31,1 10,4 269,0 105,8 374,8
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RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT 

 

Korkotuotot on arvioitu kaupungin maksuvalmiuden ja markkinakorkotason sekä antolainojen mukai-
sesti.  Korkomenot on laskettu kaupungin lainakannan ja sen muutosten sekä velkakirjojen ja yleisen 
lainakoron mukaisesti. Muut rahoitustuotot sisältävät kaupungin liikelaitoksen peruspääoman koron 
ja kuntayhtymien peruspääoman koron sekä laskennallisen koron toimialojen ja kaupunginhallituksen 
käytössä olevasta käyttöomaisuudesta. Käyttöomaisuuden laskennallisena sisäisenä korkona on käy-
tetty kolmea prosenttia. Muut rahoitusmenot sisältävät varauksen verotilitysten ja kassalainojen kor-

komenoihin sekä muihin laina- ja rahoituskuluihin. 
 
Rahoitustuottojen ja -kulujen summa vuodelle 2020 on 10,0 miljoonaa euroa. 
 
POISTOT 
 
Käyttöomaisuuden poistot merkitään tuloslaskelmaan kaupunginhallituksen hyväksymän poistosuun-

nitelman mukaisesti. Kaupunginhallitus on käsitellyt ja hyväksynyt uuden poistosuunnitelman 
1.10.2012, 389§. Poistosuunnitelman perusteet on päätetty kaupunginvaltuustossa 8.10.2012, 125§. 
Poikkeuksista päättää kaupunginhallitus, valtuuston päättämien perusteiden rajoissa. 

 
Koko kaupungin poistojen kokonaissumma vuodelle 2020 on 14,8 miljoonaa euroa. 
 
TILIKAUDEN TULOS JA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 

 
Rovaniemen kaupungilla ei ole taseessa kattamattomia alijäämiä. Vuonna 2019 tullaan tekemään ar-
violta 31,1 miljoonaa euroa alijäämää, joka kuitenkin voidaan kattaa nyt taseessa olevasta 45,2 mil-
joonan euron ylijäämästä. 
 
Vuoden 2020 talousarvio on laadittu -5,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2020 talousarvio ja 

vuosien 2021–2022 taloussuunnitelma on laadittu siten, että suunnittelukauden loppuun mennessä 
kaupungin käyttötalous on tasapainossa. 
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5.2 TULOSLASKELMA KAUPUNKI 
 

 
 

Taulukko 19: Tuloslaskelma 2020 
 

 
 
 
 

  

TULOSLASKELMA  Tp 2018 Ta2019 Ta 2020 Ts 2021 Ts 2022

1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 €

Toimintatuotot

   Myyntituotot 11 867 12 200 14 274

   Maksutuotot 16 054 17 341 16 118

   Tuet ja avustukset 6 726 5 629 5 138

   Vuokratuotot 11 452 12 179 12 826

   Muut tuotot 6 096 3 902 3 256

   Toimintatuotot 52 195 51 252 51 612

Valmistus omaan käyttöön 264 200 100

Toimintakulut

   Henkilöstökulut

     Palkat ja palkkiot -111 738 -113 437 -114 906

     Henkilöstösivukulut

        Eläkekulut -26 223 -27 246 -28 032

        Muut henkilöstösivukulut -2 748 -4 458 -4 194

   Palveluiden ostot -205 292 -209 871 -212 430

   Aineet tarvikkeet  ja tavarat -17 622 -17 077 -16 817

   Avustukset -28 448 -30 902 -28 663

   Vuokrat -16 581 -19 691 -21 408

   Muut kulut -682 -497 -693

   Toimintakulut -409 334 -423 180 -427 143

Toimintakate -356 875 -371 728 -375 431 -384 406 -393 304

Verotulot 246 048 254 338 268 998 280 494 288 734

Valtionosuudet 94 926 95 061 105 753 110 933 112 797

Rahoitustuotot ja -kulut

   Korkotuotot 7 259 7 996 7 200 7 200 7 200

   Muut rahoitustuotot 5 145 4 969 5 625 5 625 5 625

   Korkokulut -2 388 -2 439 -2 700 -2 700 -2 700

   Muut rahoituskulut -664 -88 -80 -80 -80

Rahoitustuotot ja -kulut 9 352 10 438 10 045 10 045 10 045

Vuosikate -6 549 -11 891 9 365 17 066 18 271

Poistot ja arvonalentumiset

   Suunnitelman mukaiset poistot -13 979 -19 241 -14 843 -14 869 -14 990

Satunnaiset tuotot 381

Satunnaiset kulut -2 316

Tilikauden tulos -22 464 -31 132 -5 478 2 197 3 281

Poistoeron lis-/väh+ 324

Suunnitelman ylittävät poistot

Varausten lis-/väh+

Rahastojen lis-/väh+

Tilikauden yli-/alijäämä -22 140 -31 132 -5 478 2 197 3 281
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6 INVESTOINTIOSA 
 
Investointiosassa esitetään käyttöomaisuuden hankinnat ja niihin saatavat rahoitusosuudet sekä 
muut tulot ja omaisuuden myynnit. Investoinneista esitetään tarvittava määräraha talousarvio-
vuonna sekä suunnitteluvuosien arvioitu käyttötarve. Jos hankkeen toteutuminen viivästyy arvioi-
dusta aikataulusta, jaksotetaan investoinnin määrärahatarve uudelleen suunnitteluvuosille. Tuleviin 

investointeihin voidaan varautua tekemällä investointivaraus. 
 
Investointiosan sitovuus 
 
Toimielimien sitovia määrärahoja ovat toimielimelle myönnetyt investointien nettomäärärahat. Tekni-
sen lautakunnan investointien työohjelmista päättää tekninen lautakunta. Tilapalvelukeskuksen in-

vestoinneista, työohjelmista ja muista pitkävaikutteisista menoista päättää kaupunginhallitus. Kau-
punginhallitus päättää valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti kaupungin kiinteän omai-
suuden ja rakennusten hankinnasta tai luovutuksesta, mikäli hankinta- tai luovutushinta on enintään 
2,0 miljoonaa euroa. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokraamisesta päättää kaupunginhallitus tai 
sen määräämä viranomainen. Kaupunginhallituksella tai sen määräämällä viranomaisella on oikeus 
päättää irtaimen omaisuuden ja arvopapereiden hankinnasta talousarvion määrärahojen puitteissa. 

Kaupunginhallituksella on oikeus päättää arvopapereiden luovutuksesta, mikäli kauppahinta on enin-

tään 2,0 miljoonaa euroa. Edellä mainittu 2,0 miljoonaa euron raja koskee myös maankäyttösopi-
muksia. Tarkemmin omaisuuden hankinnasta ja myymisestä lausutaan talousarvion täytäntöönpano-
ohjeissa. 
 
Kaupungin investointien kehitys ja investointitaso suunnittelukaudella 
 
Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle 

käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku 
arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate 
on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen. Poistot kuvaavat keskimääräistä vuosittaista 
korvausinvestointitarvetta. Mikäli vuosikate kattaa poistot (korvausinvestoinnit), kunnan ei tarvitse 
velkaantua, realisoida käyttöomaisuuttaan tai pitkäaikaisia sijoituksiaan tai vähentää toimintapää-
omaansa pitääkseen palvelujen tuotantovälineet toimintakunnossa. Rovaniemen peruskaupungin in-

vestoinnit tulisi pitkällä aikavälillä rahoittaa kaupungin tulorahoituksella eli vuosikatteella. 
 
Vuonna 2020 nettoinvestointien kokonaismäärä on 15,4 miljoonaa euroa. Investointien määrä ylittää 

kokonaispoistotason, jonka on arvioitu olevan noin 14,8 miljoonaa euroa. Vuodelle 2020 on otettava 
noin 6,0 miljoonaa euroa lisää lainaa peruskaupungin investointeihin, koska nykyinen tulorahoitus ei 
tuota riittävää vuosikatetta suunniteltujen nettoinvestointien rahoittamiseen. Vuosille 2020–2022 
suunniteltu nettoinvestointien kokonaismäärä on 50,1 miljoonaa euroa, josta Tilapalvelukeskuksen 

osuus on 14,4 miljoonaa euroa. 
 
Investointien määrällä, priorisoinnilla ja ajoituksella voidaan merkittävästi vaikuttaa Rovaniemen 
kaupungin talouden tasapainoon. Investointien tulee ensisijaisesti palvella julkisten palveluiden tuo-
tantoa, asumisen, liikkumisen ja elinkeinojen tarpeita sekä edistää tasapainoisen talouden kehitystä. 
Toimitilahankkeita koskevat tarveselvitykset, hankesuunnitelmat ja vuokrasopimukset on hyväksy-
tettävä ennen investointihankkeen aloittamista siinä toimielimessä, jonka määrärahoista tiloja käyt-

tävä toiminta rahoitetaan. Tarkemmin investointien menettelytavoista lausutaan talousarvion täytän-
töönpano-ohjeissa. 
 
Rovaniemen kaupungin ja sen merkittävimpien tytäryhtiöiden nettoinvestoinnit on esitelty yhteenve-
dossa sivulla 79. 
 

Kaupunkikonsernin investointien kehitys ja investointitaso suunnittelukaudella 
 
Konserniyhteisöjen nettoinvestoinnit vuonna 2020 ovat 55,1 miljoonaa euroa ja suunnittelukaudella 
yhteensä 185,3 miljoonaa euroa. Koko konsernin investoinnit vuonna 2020 ovat 70,5 miljoonaa eu-
roa ja suunnittelukaudella 235,4 miljoonan euroa. 
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Rovaniemen kaupungin investoinnit 

 

 
 
Taulukko 20: Rovaniemen kaupungin investoinnit 2020–2022 
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6.1 KAUPUNGINHALLITUS 
 
MAANHANKINTA JA MYYNTI 
 

tEur Talousarvio 

2019 

2020 2021 2022 Yhteensä 

2020–2022 

Menot -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -6 000 

Tulot 1 800 1 600 1 700 1 700 5 000 

Netto -200 -400 -300 -300 -1 000 

 
Määräraha on tarkoitettu raakamaan ostoon. Maa jalostetaan myytäviksi tonteiksi ja tulorahoitus 
muodostuu tonttien sekä maa-alueiden myynnistä. 
 
OSAKKEET JA OSUUDET  
 

tEur Talousarvio 
2019 

2020 2021 2022 Yhteensä 
2020–2022 

Menot -600 -300 -300 -300 -900 

Tulot      

Netto -600 -300 -300 -300 -900 

 

Varaus mahdollisiin yhtiöiden investointien rahoittamiseen pääomasijoituksena tai muut vastaavat 
sijoitukset. 
 
TAIDEHANKINNAT 
 

tEur Talousarvio 
2019 

2020 2021 2022 Yhteensä 
2020–2022 

Menot -50 -50 -50 -50 -150 

Tulot      

Netto -50 -50 -50 -50 -150 

 
Määrärahalla täydennetään Taidemuseon kokoelmia. 

 
TILAPALVELUKESKUS 
 

tEur Talousarvio 
2019 

2020 2021 2022 Yhteensä 
2020-2022 

Menot -6 370 -4 800 -4 800 -4 800 -14 400 

Tulot      

Netto -6 370 -4 800 -4 800 -4 800 -14 400 

 
Rakennusteknisillä korjauksilla ylläpidetään rakennuksien terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tilapalvelu-
keskus valmistelee yksilöidyn työohjelman kustannusarvioineen kaupunginhallitukselle hyväksyttä-
väksi. Vuonna 2020 työohjelmiin kuuluvat mm. seuraavat korjaustyöt: Pulkamontien terveysaseman 
osastojen K2 ja K3 korjaustyöt, Ounasvaaran peruskoulun keittiön korjaustyöt, pääkirjaston ilman-

vaihtojärjestelmän korjaustyöt sekä myös koulujen ja päiväkotien piha-alueiden korjaustöitä, Vesi-
hiisi.  Suunnittelukaudelle on varattu investointien suunnitteluun, selvityksiin, kuntotutkimuksiin ja 
kustannuslaskentaan 300 000 euroa vuosittain. Vuonna 2020 raha sisältää 100 000 euroa Näsmän-

kiepin ja Vaaranlammen korvaavan kouluinvestoinnin suunnitteluun. 
 
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ 

 

tEur Talousarvio 
2019 

2020 2021 2022 Yhteensä 
2020-2022 

Menot - 2 650 -7 150 -7 150 -7 150 -21 450 

Tulot 1 800 1 600 1 700 1 700 5 000 

Netto - 850 -5 550 -5 450 -5 450 -16 450 

Kaupunginhallituksen investointien laskennallinen vaikutus vuosipoistoihin vuonna 2020 on 277 500 
euroa ja suunnittelukaudella 822 500 euroa. 
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6.2 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 

 
OUNASVAARAN LIIKUNTAPUISTO 
 

tEur Talousarvio 

2019 

2020 2021 2022 Yhteensä 

2020-2022 

Menot -150 -250   -250 

Tulot 50     

Netto -100 -250   -250 

 
Vuoden 2020 määrärahalla toteutetaan ulkoilureittien perusparannuksia. 
 

YLIKYLÄN MONITOIMITALON LÄHILIIKUNTAPAIKKA 
 

tEur 
Talousarvio 

2019 
2020 2021 2022 Yhteensä 

2020-2022 

Menot  -350 -200  -550 

Tulot  100   100 

Netto  -250 -200  -450 

 
Vuosien 2020 - 2021 määrärahalla toteutetaan Ylikylän monitoimitalon lähiliikuntapaikan rakentami-
nen. 
 
NAPAPIIRIN MONITOIMITALON LÄHILIIKUNTAPAIKKA 
 

tEur 
Talousarvio 

2019 
2020 2021 2022 Yhteensä 

2020-2022 

Menot   -600 -600 -1 200 

Tulot   200  200 

Netto   -400 -600 -1 000 

 

Vuosien 2021 - 2022 määrärahalla toteutetaan Napapiirin monitoimitalon lähiliikuntapaikan rakenta-
minen.  

 
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 
 

tEur Talousarvio 
2019 

2020 2021 2022 Yhteensä 
2020-2022 

Menot  -600 -800 -600 -2 000 

Tulot  100 200  300 

Netto  -500 -600 -600 -1 700 

 
Vapaa-ajan lautakunnan investointien laskennallinen vaikutus vuosipoistoihin vuonna 2020 on 25 

000 euroa ja suunnittelukaudella yhteensä 85 000 euroa. 
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6.3 TEKNINEN LAUTAKUNTA 
 
KATUJEN PERUSKORJAUS JA KATUVALOT 
 

tEur 
Talousarvio 

2019 

2020 2021 2022 Yhteensä 

2020-2022 

Menot -5 100 -4 400 -4 400 -4 400 -13 200 

Tulot      

Netto -5 100 -4 400 -4 400 -4 400 -13 200 

 
Määrärahat käytetään keskeneräisten töiden loppuunsaattamiseen, heikkokuntoisten katujen sekä 
jalankulku- ja pyöräteiden peruskorjaukseen. Määrärahoja käytetään myös olemassa olevan katuver-

kon liikennejärjestelyiden kehittämisen vaatimiin muutos- ja täydennysrakentamiskohteisiin. Katujen 
perusparantamiskohteiden valinta tehdään yhteistyössä Napapiirin Energian ja Veden kanssa, jolloin 
kadun alla olevien putkien ja johtojen uusiminen voidaan toteuttaa kadun rakentamisen yhteydessä. 
Määrärahalla parannetaan myös esteettömyyttä ja liikenneturvallisuutta yksittäisissä ongelmakoh-
dissa. Katuvalaistuksen osalta määrärahaa käytetään olemassa olevan valaistusverkon saneeraami-

seen mm. huonokuntoisten pylväiden uusimiseen ja säästökytkennän laajentamiseen. Kohteet pääte-
tään työohjelman hyväksymisen yhteydessä. 

 
Hankkeet pohjautuvat seuraaviin laadittuihin suunnitelmiin ja tarveselvityksiin: Rovaniemen pää- ja 
kokoojakatujen kuntokartoitukset, Rovaniemen kävelyn- ja pyöräilyn toimenpideohjelma, Rovanie-
men tie- ja katuverkkosuunnitelma, Rovaniemen joukkoliikennesuunnitelma, Rovaniemen liikenne-
järjestelmä 2030, siltojen kuntokartoitukset, teknisten palveluiden palvelutyytyväisyystutkimukset, 
maapoliittinen toteuttamisohjelma, yleiskaava ja vahvistetut asemakaavat, katujen kunnon seuranta 
ja asiakaspalautteet. 

 
UUDET ALUEET 
 

tEur 
Talousarvio 

2019 
2020 2021 2022 Yhteensä 

2020-2022 

Menot -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -6 000 

Tulot      

Netto -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -6 000 

 
Vuosien 2020–2022 määrärahalla rakennetaan Vennivaaran vuonna 2015 kaavoitettu alue valmiiksi.  
 
KESKUSTAN KADUT 

 

tEur Talousarvio 
2019 

2020 2021 2022 Yhteensä 
2020-2022 

Menot  -1 000 -900 -2 100 -4 000 

Tulot      

Netto  -1 000 -900 -2 100 -4 000 

 
Määrärahalla toteutetaan Ruokasenkadun joukkoliikennekadun rakentaminen, Valtakadun ja Poro-
miehentien peruskorjaus Rovaniemen tie- ja katuverkkosuunnitelman 2017 sekä Keskustan osayleis-
kaavan 2012 mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on vähentää autoliikennettä ydinkeskustassa ja to-
teuttaa toimivampia sekä turvallisempia reittejä kävelijöille, pyöräilijöille ja joukkoliikenteelle.  
 

VENNIVAARA-LÄNSIKANGAS 

 

tEur 
Talousarvio 

2019 
2020 2021 2022 Yhteensä 

2020-2022 

Menot -1 900  -900  -900 

Tulot      

Netto -1 900  -900  -900 

 
Vuoden 2021 määrärahalla toteutetaan Vennivaaran ja Länsikankaan yhdistävän Heposuontien pääl-
lystys- ja viimeistelytyöt. Hanke pohjautuu Rovaniemen liikennejärjestelmä 2030 -suunnitelmaan 
sekä yleiskaavaan. 
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TEOLLISUUSTIE 

 

tEur 
Talousarvio 

2019 
2020 2021 2022 Yhteensä 

2020-2022 

Menot -1 000 -750 -1 000 -1 150 -2 900 

Tulot      

Netto -1 000 -750 -1 000 -1 150 -2 900 

 
Vuosien 2020–2022 määräraha käytetään Teollisuustien peruskorjaukseen ja kaistojen lisärakenta-
miseen. Vuoden 2020 määrärahalla rakennetaan Lautatien kiertoliittymä. 
 
LKS:N LIIKENNEJÄRJESTELYT 
 

tEur 
Talousarvio 

2019 
2020 2021 2022 Yhteensä 

2020-2022 

Menot   -1 000 -500 -1 500 

Tulot      

Netto   -1 000 -500 -1 500 

 
Vuosien 2021–2022 määrärahalla toteutetaan Ounasrinteentien liittymäjärjestelyt LKS:n laajennus-

hankkeen rinnalla. 
 
LIIKENNE- JA YLEISTEN ALUEIDEN SUUNNITTELU 
 

tEur 
Talousarvio 

2019 

2020 2021 2022 Yhteensä 

2020-2022 
Menot -400 -350 -300 -350 -1 000 

Tulot      

Netto -400 -350 -300 -350 -1 000 

 
Suunnittelumäärärahat on varattu liikenteen, liikenneväylien ja niihin liittyvän rakentamisen suunnit-
telun teettämiseen. Määrärahalla teetetään liikennejärjestelmäsuunnitelmia, yleissuunnitelmia, katu-

suunnitelmia sekä liikenteenohjaus- ja liikennevalosuunnitelmia. Suunnitelmien laatimisen yhtey-

dessä teetetään tarvittavia liikenneselvityksiä, liikennetutkimuksia, liikennemalleja, maastomittauk-
sia ja maaperäselvityksiä. 
 
Hankkeet pohjautuvat seuraaviin laadittuihin suunnitelmiin ja tarveselvityksiin: Rovaniemen pää- ja 
kokoojakatujen kuntokartoitukset, Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelma, Rovaniemen 
tie- ja katuverkkosuunnitelma, Rovaniemen joukkoliikennesuunnitelma, Rovaniemen liikennejärjes-

telmä 2030, siltojen kuntokartoitukset, teknisten palveluiden palvelutyytyväisyystutkimukset, maa-
poliittinen toteuttamisohjelma, yleiskaava ja vahvistetut asemakaavat, katujen kunnon seuranta ja 
asiakaspalautteet. 
 
YMPÄRISTÖ- JA PUISTORAKENTAMINEN 
 

tEur 
Talousarvio 

2019 
2020 2021 2022 Yhteensä 

2020-2022 

Menot -700 -600 -600 -600 -1 800 

Tulot      

Netto -700 -600 -600 -600 -1 800 

 

Määrärahalla toteutetaan ympäristörakentamista ja ympäristörakentamishankkeista laaditaan erilli-
nen työohjelma vuosittain. Maantäyttöpaikkojen tasaus, maisemointi ja metsitys sekä maa-ainesten 
ottoalueiden viimeistely vaatii osaltaan vuosittain noin 20 000 euroa. Puistojen ja leikkipaikkojen 
osalta painopiste on leikkipaikkojen peruskorjauksessa, joilla pyritään mm. täyttämään EN-turvavaa-
teet. Vuonna 2017 päivitettiin Leikkipaikkojen peruskorjausohjelma, jonka tekninen lautakunta hy-
väksyi noudatettavaksi toimintaohjeeksi ja tavoitteena on peruskorjata vähintään 3-4 leikkipaik-
kaa/vuosi. Määrärahalla toteutetaan myös uusien asuntoalueiden leikkipaikkojen rakentamistyöt. 

Puistokohteista laaditaan erillinen työohjelma. 
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KAAVAT JA SELVITYKSET 

 

tEur 
Talousarvio 

2019 
2020 2021 2022 Yhteensä 

2020-2022 

Menot -350 -200 -200 -200 -600 

Tulot      

Netto -350 -200 -200 -200 -600 

 
Määräraha käytetään ulkopuoliseen kaavoitustyöhön ja kaavojen erityisosaamista vaativien selvitys-
ten laatimiseen sekä kaavojen edellyttämien pohjakarttojen uudistamiseen. 
 
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ 
 

tEur Talousarvio 
2019 

2020 2021 2022 Yhteensä 
2020-2022 

Menot  -9 300 -11 300 -11 300 -31 900 

Tulot      

Netto  -9 300 -11 300 -11 300 -31 900 

 
Teknisen lautakunnan investointien laskennallinen vaikutus vuosipoistoihin vuonna 2020 on 465 000 

euroa ja suunnittelukaudella 1 595 000 euroa. 
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ROVASEUDUN MARKKINAKIINTEISTÖT OY 

 

NAPAPIIRIN MONITOIMITALO 
 

tEur Talousarvio 
2019 

2020 2021 2022 Yhteensä 
2020-2022 

Menot  -5 200 -15 000 -13 251 -33 451 

Tulot  200   200 

Netto  -5 000 -15 000 -13 251  -33 251 

 
Monitoimitalon uudisrakentamisen ja alakoulun peruskorjauksen kustannusarvio sisältäen liikenne-
alueet 29,651 miljoonaa euroa. Alakoulun tasearvo 2,0 miljoonaa euroa ja vesikaton korjauksen kus-
tannukset 2019–2020 1,6 miljoonaa euroa sekä varainsiirtovero 0,2 miljoonaa euroa on lisätty koko-
naiskustannusarvioon. 

 
Koulutuslautakunta on hyväksynyt 5.4.2018, § 42, Saarenkylän alueen palveluverkkoselvityksen 
vaihtoehdon 3 mukaisesti. Vaihtoehdossa 3 alueella jatkaa yksi 2-sarjainen Saaren alakoulu ja yksi 

4+6-sarjainen Nivavaaran-Napapiirin yhtenäiskoulu. Koulutuslautakunta on hyväksynyt 27.6.2019, § 
79, Saarenkylän alueen (Napapiirin) hankesuunnitelman, Nivavaara-Napapiirin yhtenäiskoulun han-
kesuunnitelman uudisrakennuksen, Nivavaaran koulun muutostöiden sekä piha-alueen osalta. Va-
paa-ajanlautakunta on hyväksynyt 25.6.2019, § 61, Nivavaara-Napapiirin yhtenäiskoulun hanke-

suunnitelman. 
 
Kaupunginhallitus on päättänyt 23.9.2019, § 307, että 
 
1. Investointihankkeen suunnittelua jatketaan ja Nivavaaran-Napapiirin yhtenäiskouluhanke esite-
tään valtuustolle lisättäväksi vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2021 - 2022 taloussuunnitel-

maan. 
2. edellyttää, että hankkeelle asetetaan projektipäällikkö, joka todentaa suunnitelmien ja toteutusta-
van riittävän laadun sekä valvoo kaupungin etua ja  
3. edellyttää, että selvitetään vaihtoehtoiset rahoitusmuodot. 
 
Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy on aloittanut hankkeen toteuttamisen rakennussuunnittelun ja 
rakentamisen valmistelun valitsemalla tarjouskilpailuiden pohjalta hankkeelle rakennuttajakonsultin, 

pää- ja arkkitehtisuunnittelijan, rakennesuunnittelijan, LVIJA-suunnittelijan ja sähkösuunnittelijan. 

Yhtenäiskoulun rakentaminen aloitetaan 2020 ja yhtenäiskoulu aloittaa toimintansa 2022. 
 
Monitoimitalon arvioitu vuosittainen ylläpitokustannus on 680 000 euroa ja pääomavuokra 2 490 000 
euroa eli yhtensä 3 170 000 euroa vuodessa. 
 
KAUPUNGINTALO 

 

tEur 
Talousarvio 

2019 
2020 2021 2022 Yhteensä 

2020-2022 

Menot  -2 200 -8 500 -9 000 -19 700 

Tulot      

Netto  -2 200 -8 500 -9 000 -19 700 

 
Tilaliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 17.4.2019, § 52, hyväksynyt kaupungintalon tarve-
selvityksen. 
 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.6.2019, § 201, päättänyt, että kaupungintalon hankesuun-
nittelu käynnistetään seuraavasti. 

 
1. Kaupungintalon hankesuunnittelun ohjausryhmänä toimii kaupunginhallitus 
2. Hankesuunnittelu hankitaan Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:ltä  
3. Hankesuunnittelua varten tehdään yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon tarvittava sijoi-

tus kaupunginhallituksen investointimäärärahoista  
4. Hankesuunnittelua varten yhtiö hankkii hankkeelle projektipäällikön ja kiinteistön toiminnalli-

sen suunnittelijan (manageri) 

5. Hankesuunnitelma, josta käy ilmi peruskorjausinvestoinnin kustannusarvio, tilojen käyttäjät 
ja käyttötarkoitus sekä käyttötaloussuunnitelma tulee olla valmis 31.12.2019 mennessä 
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6. Hankesuunnittelmaan perustuen kaupunginhallitus tekee esityksen kaupunginvaltuustolle 

kaupungintalon peruskorjausinvestoinnista. 

 
Kaupungintalon arvioitu vuosittainen ylläpitokustannus on 600 000 euroa ja pääomavuokra on 
1 480 000 euroa eli yhteensä 2 080 000 euroa vuodessa. 
 
KIINTEISTÖ OY LAPPI AREENA  
 

OUNASVAARAN UIMAHALLI 
 

tEur Talousarvio 
2019 

2020 2021 2022 Yhteensä 
2020–2022 

Menot    -9 000 - 9 000 

Tulot    800 800 

Netto    -8 200 -8 200 

 
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 19.3.2018 käynnistää uuden uimahallin suunnittelun Ou-

nasvaaralle myöntämällä hankkeelle suunnittelumäärärahan. Hankkeen suunnittelu on toteutettu 
kiinteistöosakeyhtiö Lappi Areenan toimesta ja toteutussuunnitelmat ovat valmistuneet vuoden 2019 
aikana. Uimahallin rakentaminen aloitetaan 2022 ja uimahalli aloittaa toimintansa 2024.  
 

Uimahallin arvioitu investointikustannus on 24 100 000 euroa ja valtionavustus 800 000 euroa.  Vuo-
sittainen ylläpitokustannus on 1 150 000 euroa ja pääomavuokra 1 740 000 euroa eli vuosittainen 
käyttökustannus on 2 890 000 euroa. Kaupunki tekee sopimuksen uimahallin käyttö- ja pääomakulu-
jen kattamisesta koulutuskuntayhtymä Redun kanssa ennen rakentamistyön aloittamista. Kaupun-
ginhallitus päättää uimahallin operaattorista erikseen. 
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6.4 KAUPUNKIKONSERNIN INVESTOINNIT 

 

 
 
Taulukko 21: Kaupunkikonsernin investoinnit 2020–2022 

 
 

 

  

Netto TA 2020 TS 2021 TS 2022 Yht.

Kaupunginhallitus yht. 5 550 000 5 450 000 5 450 000 16 450 000

Maan hankinta ja myynti 400 000 300 000 300 000 1 000 000

Osakkeet ja osuudet 300 000 300 000 300 000 900 000

Taidehankinnat 50 000 50 000 50 000 150 000

Tilapalvelukeskus 4 800 000 4 800 000 4 800 000 14 400 000

Vapaa-ajanlautakunta yht. 500 000 600 000 600 000 1 700 000

Ounasvaaran ulkoilureitit 250 000 250 000

Ylikylän monitoimitalon lähiliikuntapaikka 250 000 200 000 450 000

Napapiirin monitoimitalon lähiliikuntapaikka 400 000 600 000 1 000 000

Tekninen lautakunta yht. 9 300 000 11 300 000 11 300 000 31 900 000

Katujen peruskorjaus ja katuvalot 4 400 000 4 400 000 4 400 000 13 200 000

Uudet alueet 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000

Keskustan kadut 1 000 000 900 000 2 100 000 4 000 000

Vennivaara-Länsikangas 900 000 900 000

Liikenne- ja yl.alueiden suunnittelu 350 000 300 000 350 000 1 000 000

Ympäristö- ja puistorakentaminen 600 000 600 000 600 000 1 800 000

Kaavat ja selvitykset 200 000 200 000 200 000 600 000

Teollisuustie 750 000 1 000 000 1 150 000 2 900 000

LKS liikennejärjestelyt 1 000 000 500 000 1 500 000

Napapiirin Residuum Oy yht. 1 600 000 600 000 900 000 3 100 000

Alakorkalon kierrätyspuiston investoinnit 700 000 500 000 900 000 2 100 000

Biojätteen terminaali 200 000 200 000

Nestemäisten jätteiden käsittelytilat 300 000 300 000

Pellon kierrätysasema 300 000 100 000 400 000

Ranuan kierrätysasema 100 000 100 000

Napapiirin Energia ja Vesi Oy yht. 35 736 000 33 531 000 30 495 000 99 762 000

Aineettomat hyödykkeet 1 400 000 290 000 110 000 1 800 000

Rakennukset ja rakennelmat 950 000 800 000 500 000 2 250 000

Sähkön siirtoverkosto 2 625 000 1 997 000 2 480 000 7 102 000

Kaukolämpöverkosto 3 131 000 2 874 000 2 805 000 8 810 000

Vesiverkosto 5 490 000 9 000 000 9 000 000 23 490 000

Koneet ja kalusto 22 140 000 18 570 000 15 600 000 56 310 000

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy yht. 17 800 000 34 100 000 22 351 000 74 251 000

Suunnitelmat 300 000 200 000 100 000 600 000

Ylikylän monitoimitalo 10 300 000 10 400 000 20 700 000

Napapiirin monitoimitalo 5 000 000 15 000 000 13 251 000 33 251 000

Kaupungintalo 2 200 000 8 500 000 9 000 000 19 700 000

Kiinteistö Oy Lappi Areena 8 200 000 8 200 000

Ounasvaaran uimahalli 8 200 000 8 200 000

Peruskaupunki 15 350 000 17 350 000 17 350 000 50 050 000

Konserniyhteisöt 55 136 000 68 231 000 61 946 000 185 313 000

Konserni yhteensä 70 486 000 85 581 000 79 296 000 235 363 000
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7 RAHOITUSOSA 
 
Rahoituslaskelmassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Niiden nettomäärä 
osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella. Rahoituslaskelma osoittaa, kuinka paljon tarvi-
taan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin, lainan lyhennyksiin ja muihin rahoitus-
menoihin sekä miten rahoitustarve katetaan. Rahoitustarve katetaan joko lainojen lisäyksellä ja/tai 

toimintapääoman vähennyksellä. 
 
Määrärahojen sitovuus 
 
Rahoitusosan kaupunginhallitusta sitovia määrärahoja ovat lainanantoon osoitettu enimmäismäärä-
raha (brutto) ja pitkäaikaisten lainojen ottoon osoitettu enimmäismääräraha (brutto). Kaupunki vas-

taa konsernin varainhankinnasta ja myöntää tarvittavat antolainat tytäryhteisöille kaupunginvaltuus-
ton päättämän antolainojen kokonaismäärän puitteissa. 
 
Vuosikate 
 
Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle 

käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeisin kateluku 

arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä ja kaupungin talouden tasapainoisuutta. Perusoletus on, että 
tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen ja hyvä, 
jos se riittää myös nettoinvestointien kattamiseen. 
 
Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan vuosikatteen perusteella: 
1.   Kunnan talous on ylijäämäinen tai vahvistuva, kun vuosikate kattaa sekä pitkäaikaisten lainojen 

lyhennykset että poistonalaiset investoinnit. 

2.   Kunnan talous on tasapainossa, kun vuosikate kattaa poistot. Poistojen on vastattava keskimää-
räistä poistonalaisten investointien tasoa. 

3. Kunnan talous on heikkenevä, kun vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos negatiivinen. 
4.  Kunnan talouden tila on heikko, kun vuosikate on negatiivinen. 
 
Vuonna 2020 vuosikatetta kertyy 9,4 miljoonaa euroa ja koko suunnittelukaudella 44,7 miljoonaa 

euroa. Suunnittelukauden tavoitteena on, että vuonna 2022 vuosikate kattaa investoinnit. 
 
Investoinnit 

 
Investoinnit merkitään rahoituslaskelmaan erillisen investointisuunnitelman mukaan. Investointi-
suunnitelmaan sisältyvät arviot hankintamenoista, rahoitusosuuksista ja käyttöomaisuuden myynti-
tuloista. Vuoden 2020 kaupungin nettoinvestoinnit ovat 15,4 miljoonaa euroa ja suunnittelukaudella 

50,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 konsernin investoinnit ovat 70,5 miljoonaa euroa ja suunnittelu-
kaudella 235,4 miljoonaa euroa. 
 
Antolainat 
 
Antolainasaamisten lisäykset sisältävät varauksen tytäryhteisöille myönnettävistä lainoista. Antolai-
nasaamisten vähennyksiin on laskettu tytäryhteisöjen lainasuunnitelmien mukaiset lyhennykset kau-

pungille. 
 
Lainakannan muutokset 
 
Pitkäaikaisia lainoja otetaan pitkävaikutteisten investointien rahoittamiseen. Vuonna 2020 on arvioitu 
otettavan uutta pitkäaikaista lainaa 39,3 miljoonaa euroa ja koko suunnittelukaudella yhteensä 131,6 

miljoonaa euroa. Tytäryhteisöille välitettäviä antolainoja varten varaudutaan nostamaan lainaa 33–
48 miljoonaa euroa vuodessa ja suunnittelukaudella 126,3 miljoonaa euroa. 
 
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset on merkitty talousarvion laadintahetkeen mennessä otettujen ja 
seuraavana vuonna otettavien lainojen arvioitujen lyhennysaikataulujen mukaan. 
 
Vuonna 2020 lainoja lyhennetään 15,9 miljoonaa euroa (sisältää myös yhtiöille annettujen lainojen 

lyhennykset) ja koko suunnittelukaudella yhteensä 55,0 miljoonaa euroa.  
 
Lainakanta tulee kasvamaan vuosina 2020 – 2022 noin 123,3 miljoonaa euroa, mikäli investoinnit 
toteutetaan suunnitelmien mukaan ja kaupungin nettokäyttömenojen kasvu pysyy suunnitellulla ta-
solla. 
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Lyhytaikaiset lainat 

 

Kaupungin konsernitilin maksuvalmiuden ylläpitämiseksi otetaan tarpeen mukaan lyhytaikaista enin-
tään vuoden laina-ajalla olevaa lainaa kaupunginhallituksen päättämien ohjeiden mukaisesti. 
 
Toiminnan ja investointien rahavirta 
 
Rahoituslaskelman tunnusluku toiminnan ja investointien rahavirta ilmaisee sen kuinka paljon raha-

virrasta jää nettolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Mikäli rahavirta on ne-
gatiivinen, ilmaisee määrä sen, kuinka paljon menoja on jouduttu kattamaan joko kassavaroilla tai 
ottamalla lisää lainaa. 
 
Vuonna 2020 on koko kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta -6,5 miljoonaa euroa ja koko 
suunnittelukaudella -6,8 miljoonaa euroa. 
 

 
 
Kuvio 30: Konsernin velkavastuut ja lainat 

 
 
 
 

 



ROVANIEMEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2022 

________________________________________________________________________ 

 84 

 
Kuvio 31: Kaupungin nettoinvestoinnit, poistot ja vuosikate vuosina 2006–2022 
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7.1 RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI 

 
 

 
 

Taulukko 22: Rahoituslaskelma 2020–2022 
 

Antolainoissa on varauduttu tarvittaessa konserniyhteisöjen investointien rahoittamiseen 

(sisältyvät pitkäaikaisiin lainoihin). 
 

Rahavaroissa tavoitellaan 35 päivän maksuvalmiutta (Kuntaliitto 2017: Keskimäärin kun-

tien kassavarat vastaavat 35 päivän kassamenoja).  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

Rahoituslaskelma T P 2018 T A2019 T A2020 T S 2021 T S 2022

1000 e 1000 e 1000 e 1000 e 1000 e

Toiminnan rahavirta

Vuosikate -6 549 -11 891 9 365 17 066 18 271

Satunnaiset erät -1 935 0 0 0

Tulorahoituksen korjauserät -2 657 -500 -500 -500 -500

Toiminnan rahavirta -11 142 -12 391 8 865 16 566 17 771

Investointien rahavirta

Investointimenot -23 173 -25 020 -17 050 -19 250 -19 050

Rahoitusosuudet investointimenoihin 33 50 100 200 0

Pysyvien vastaavien hödykkeiden luovutustulot 4 362 1 800 1 600 1 700 1 700

Investoinnit yht. -18 778 -23 170 -15 350 -17 350 -17 350

Toiminnan ja investointien rahavirta yht. -29 920 -35 561 -6 485 -784 421

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -16 318 -39 500 -33 350 -45 000 -47 951

Antolainasaamisten vähennykset 1 286 1 300 1 850 2 700 3 700

Antolainauksen muutokset yht. -15 032 -38 200 -31 500 -42 300 -44 251

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 57 000 92 103 39 335 45 284 47 030

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -11 187 -35 242 -15 900 -18 300 -20 800

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 20 000 11 400 16 900 18 400

Lainakannan muutokset yht. 45 813 76 861 34 835 43 884 44 630

Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset 5 942 0 0 0 0

Rahoituksen rahavirta yht. 36 723 38 661 3 335 1 584 379

Vaikutus maksuvalmiuteen 6 803 3 101 -3 150 800 800

Rahavarat 31.12. 40 915 44 016 40 866 41 666 42 466

Rahavarat 1.1. 34 112 40 915 44 016 40 866 41 666

Rahavarojen muutos 6 803 3 101 -3 150 800 800
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8 KAUPUNGIN KONSERNIYHTIÖIDEN TOIMINTA JA TALOUS 

8.1 MERKITTÄVIMMÄT TYTÄRYHTIÖT 

 

8.1.1 NAPAPIIRIN ENERGIA JA VESI OY 
 
Nimi 
NEVE-konserni (emoyhtiö: Napapiirin Energia ja Vesi Oy, tytäryhtiöt: Rovaniemen Verkko Oy, Kolarin 
Lämpö Oy, Ranuan Bioenergia Oy, Napapiirin Vesi Oy, Napapiirin Kuituverkot Oy, Savukosken Lämpö 
Oy, Napapiirin Infra Oy, osakkuusyhtiö: Ellappi Oy 43 %) 

 
Perustehtävä 
NEVE-konserni tarjoaa yhdyskunnan peruspalveluita energian ja vesihuollon osalta. Perustehtävää 
tukeakseen konserni on laajentanut toimintaa arvonluontiketjun alkupäästä, polttoainetuotannosta ja 
hankinnasta, älykkään jätehuollon ja urakointiliiketoiminnan kautta voimakkaasti kehittyviin sähköi-
sen asioinnin palveluihin. Konsernilla on vahvistuva maakunnallinen rooli vahvistuvan polttoaineliike-
toiminnan sekä laajenevan kaukolämpötoiminnan myötä. 

 
Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 
2020 
 
- Teknisten muutosten toteuttaminen bioenergian käytön lisäämiseksi lämmön ja sähköntuotan-

nossa.  

- Kiertotalouspuistohankkeen myötä tulevien sivuvirtojen hyödyntämisen suunnittelu kaukoläm-
mön ja sähköntuotannossa. Kiertotalouspuistohankkeen etenemisen varmistaminen. 

- Lietteenkäsittelyn ja ravinteiden kierrätyksen tehostaminen lietteenpolttolaitoksen ja tuhkien kä-
sittelyn myötä. 

- Verkko-omaisuuden hallinnan toimintamallia kehittämällä luodaan sähkö-, lämpö-, vesi ja kuitu-
verkoille tarkempi kuvaus omaisuuden tilasta ja optimoidaan kunnossapito- ja investointityöt. 

- Maakunnallisen roolin ja yhteistyön vahvistaminen energia-, vesi- ja infraliiketoiminnoissa 

 
Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarvio-
vuonna 2020 
 

Napapiirin Energia ja Vesi – konsernin tulostavoite on tehdä tilikausittain positiivinen tulos ennen ti-
linpäätössiirtoja, satunnaisia eriä ja veroja. Tavoitteena on toiminnan ohjaamisen avulla parantaa 
Neve-konsernin omavaraisuusastetta. 

 
Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020 
 
Napapiirin Infra Oy:ssä on tunnistettuna edelleen riski avoimessa kilpailussa menestymiseksi.  
Napapiirin Kuituverkot Oy:n ensimmäisiin toimintavuosiin liittyy merkittävät investoinnit valokuitu-
verkkojen rakentamisessa, jotka sitovat pääomia. Kiristynyt kilpailutilanne ja merkittävä etupainot-

teinen investointiohjelma ovat haaste yhtiön toiminnalle edelleen. 
 
Energiamarkkinoiden toimintaympäristön muutokset haastavat yhtiön toimintaa koko ajan. Polttoai-
nemarkkinoilla tapahtuvat muutokset vaikuttuvat yhtiön energian tuotannon kustannuksiin ja sitä 
kautta yhtiön taloudelliseen tulokseen ja asiakashintoihin. Päästöoikeuksien hinnat ovat edelleen kor-
kealla tasolla. Tämä heijastuu lisäksi vaihtoehtoisten polttoaineiden hintoihin niitä korottavasti. Myös 
energiaverotuksen mahdolliset muutokset aiheuttavat epävarmuuksia energian tuotannon kustan-

nuksiin. 
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Talouden tunnusluvut 

 

Tunnusluku TP2018 TA2019 TA2020 TS2021 TS2022 

Liikevaihto (1000 €) 84 017 77 000 71 460 71 136 71 524 

Tilikauden voitto / tappio (1000 €) 
(ennen TP-siirtoja ja veroja) 

10 420 7 113 1 970 1 985 1 518 

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 25 200 41 416 39 414 37 161 33 075 

Nettoinvestoinnit (1000 €) 23 357 39 160 37 673 35 657 31 341 

Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12) 13 536 10 431 18 025 15 326 12 906 

Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 31.12) 153 173 169 552 161 192 160 463 159 734 

Omavaraisuusaste (%) 27,2 26 26,2 26,5 26,7 

Henkilöstömäärä (lkm) 177 140 140 140 140 
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8.1.2 ROVASEUDUN MARKKINAKIINTEISTÖT OY 
 
Nimi 
Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy–konserni 
 
Perustehtävä 
Alueen elinkeinoelämän ja yritystoiminnan edellytysten luominen ja kehittäminen Rovaniemellä yh-

dessä muiden toimijoiden kanssa. Yritystilojen markkinointi ja vuokraaminen alueen yrityksille. 
 
Alueen elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja vahvistaminen, yritysten toimintaympäristöä kehit-
tämällä. Tilojen vuokraaminen täällä laajentaville kasvuyrityksille ja alueelle muuttaville uusille yri-
tyksille. 
 

Erikseen sovittavien tilojen rakentaminen ja vuokraaminen Rovaniemen kaupungille. 
 
Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 
2020 
 

Rovaniemen kaupunkistrategiaa tukevat painopisteet 
 Alueen ja kaupungin kilpailukyvyn edistäminen 

 Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen 
 Asukkaiden viihtyisyyden edistäminen 

 
Operatiiviset painopisteet 

 Rovaniemen ydinkeskustan kehittäminen 
 Ylikylän monitoimitalon rakentaminen 
 Nivavaara-Napapiirin yhtenäiskoulun rakentamisen valmistelu ja rakentamisen aloittaminen  

 
Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarvio-
vuonna 2020 
Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n tulostavoite on tehdä tilikausittain positiivinen tulos. Yhtiön 
omavaraisuusaste paranee. Yhtiö rakentaa tytäryhtiönsä kautta kaupungin päättämät toimitilainves-
toinnit. Yhtiön rahoitusrakenne tulee olla sellainen, että yhtiö ilman kaupungin sijoituksia kykenee 

tulorahoituksellaan hoitamaan kaikki yhtiölle kuuluvat käyttö- ja pääomakulut. Liiketoiminnan riskit 
on suojattu siten, ettei yhtiön perustehtävän toteutus vaarannu. 

 
Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020 
 
Vuokrausasteen mahdollinen aleneminen vaikuttaa suoraan yhtiön liikevaihtoon laskevasti. 
 

Saamisten kasvaminen vaikuttaa käyttöpääomaan. 
 
Lainamäärän kasvu heikentää yhtiön omavaraisuusastetta. 
 
Kiinteistöjen yllättävät ja ennakoimattomat korjaustarpeet. 
 
Talouden tunnusluvut 

 

Tunnusluku TP2018 TA2019 TA2020 TS2021 TS2022 

Liikevaihto (1000 €) 11 329 11 795 12 066 13 201 15 770 

Tilikauden voitto / tappio (1000 €) 
(ennen TP-siirtoja ja veroja) 

968 849 46 250 760 

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 14 041 11 500 16 300 16 200 13 700 

Nettoinvestoinnit (1000 €) 14 041 11 500 16 300 16 200 13 700 

Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12) 38 527 36 382 31 905 28 594 25 804 

Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 31.12) 14 072 21 620 30 519 45 992 57 786 

Omavaraisuusaste (%) 40 36 34 30 27 

Henkilöstömäärä (lkm) 5 5 5   

Henkilöstömäärä (htv)      
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8.1.3 NAPAPIIRIN RESIDUUM OY 
 
Nimi 
Napapiirin Residuum Oy 
 
Perustehtävä 
Yhtiön tehtävä on jätehuoltopalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti ympäristönäkökohdat  

huomioon ottaen. Yhtiö ylläpitää omistajakunnissa jäteasemia, Kuusiselän kaatopaikkaa ja huolehtii  
jätteen kierrätyksestä, hyödyntämisestä, loppusijoituksesta ja vaarallisten jätteiden jätehuollosta  
toimialueellaan jätelain ja sopimusten mukaisesti. 
 
Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 
2020 

 
 Kierrätys- ja hyötykäyttötavoitteiden edistäminen 
 Kierrätys- ja hyötyjätemateriaalien vastaanotto- ja käsittelyalueen kehittäminen 
 Biojätekäsittelyn muutokset, biojätteen vastaanottamisen lopettaminen Kuusiselässä – uusi 

käsittely 

 Uusi käsittely nestemäiselle jätteille (rasvaiset ja hiekkaiset vedet) 
 

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarvio-
vuonna 2020 
 
Napapiirin Residuum Oy:n tavoitteena on tehdä tilikausittain positiivinen toiminnallinen tulos ilman 
kaupungin lisäsijoituksia ja kattaa tulorahoituksellaan vieraanpääoman lyhennykset ja korot. Yhtiön 
tulee varautua lain mukaisiin kaatopaikan jälkihoitovelvoitteisiin. 
 

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020 
 
Jätehuollossa ympäristön pilaantumisen riski on olemassa, jota hallitaan suunnitelmallisella ja ympä-
ristölupien asettamien vaatimusten mukaisella toiminnalla.  Suuret toiminnalliset muutokset aiheut-
tavat pientä taloudellista riskiä, jota hallitaan palvelujen oikealla hinnoittelulla. 
 

Talouden tunnusluvut 
 

Tunnusluku TP2018 TA2019 TA2020 TS2021 TS2022 

Liikevaihto (1000 €) 6 792 6 200 6 500 6 800 7 200 

Tilikauden voitto / tappio (1000 €) 
(ennen TP-siirtoja ja veroja) 

532 300 300 300 300 

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 1 818 2 000 1 600 600 900 

Nettoinvestoinnit (1000 €) 1 814 2 000 1 600 600 900 

Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12) 2 731 2 800 1 840 1 400 970 

Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 31.12)  1 900 1 800 1 600 1 400 

Omavaraisuusaste (%) 47,4 45 45 50 50 

Henkilöstömäärä (lkm) 12 13 13 13 14 

Henkilöstömäärä (htv)      
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8.1.4 TYÖTERVEYS LAPPICA OY 
 
Nimi 
Työterveys Lappica Oy 
 
Perustehtävä 
Työterveys Lappica Oy toimii alansa alueellisena osaamiskeskuksena tuottaen kuntatyöpaikoille, yri-

tyksille ja yrittäjille sopimuksiin perustuvaa työterveyshuoltoa ja työterveyspainotteista sairaanhoitoa 
sekä muita työhyvinvoinnin asiantuntijapalveluita. Yhtiön tehtävä on tuottaa Rovaniemen kaupunki-
konsernin ja omistajien henkilöstölle kokonaisvaltaiset työterveyspalvelut ja vastata omistajilleen 
kuuluvasta työterveyshuollon järjestämisvelvollisuudesta (in-house periaatteella), toimien omistajien 
sidosyksikkönä. 
 

Yhtiö toimii kaupunkikonsernin sisäisenä palveluntuottajana liiketoimintaperiaatteella, eikä toimintaa 
laajenneta kilpailluille markkinoille. Rovaniemen kaupungin työterveyspalveluita tuottavan yhtiön 
osakkeita on myyty ja myydään edelleen muille kunnille ja kuntayhtymille, jotka haluavat ostaa yh-
tiön palveluita kilpailuttamatta niitä markkinaehtoisesti. Rovaniemen kaupungilla tulee olla yhtiössä 
enemmistöomistus 

 
Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 

2020 
 
Vuoden 2020 aikana kehitetään kustannustehokkaita toimintamalleja mm. digitalisaatiota hyödyn-
täen, yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Lappica Oy:lle on myönnetty Kevan työelämän kehittämis-
raha (30 t€) hankkeelle; Etätyötä ja yhteispeliä pohjoisessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää digi-
talisaation avulla vastaanottotoimintaa ja etäjohtamista. 
 

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarvio-
vuonna 2020 
 
Lappica Oy: n tavoitteena ei ole tuottaa omistajille tuloutettavaa voittoa, vaan hinnaltaan ja laadul-
taan kilpailukykyisiä palveluita ja saavuttaa positiivinen tulos. Kaupungin ja Lappica Oy:n välisessä 
palvelusopimuksessa tulee huomioida kaupungin henkilöstömäärän aleneminen. Tavoitteena on, että 

kaupungin kokonaissopimuksen alenee 300 000€ vuoden 2019 arvioidusta toteutumasta. 
 

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020 
 
Riskinä on ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnin onnistuminen, vastaamaan asiakastarpeita eri 
toimipisteissä. Asiakastyöpaikkojen taloudellinen tilanne, jolla on vaikutusta työterveyspalvelujen 
hankkimiseen. 

 
Talouden tunnusluvut 
 

Tunnusluku TP2018 TA2019 TA2020 TS2021 TS2022 

Liikevaihto (1000 €) 5 510 5 246 5 272 5 378 5 485 

Tilikauden voitto / tappio (1000 €) 
(ennen TP-siirtoja ja veroja) 

341 0 5 0 0 

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 0 0 0 0 0 

Nettoinvestoinnit (1000 €) 0 0 0 0 0 

Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12) 0 0 0 0 0 

Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 31.12) 0 0 0 0 0 

Omavaraisuusaste (%) 24,5 >20 >20 >20 >20 

Henkilöstömäärä (lkm) 52 52 52   

Henkilöstömäärä (htv) 46 44 47   
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8.1.5 KIINTEISTÖ OY LAPPI AREENA 
 
Nimi 
Kiinteistö Oy Lappi Areena 
 
Perustehtävä 
Kiinteistö Oy Lappi Areena omistaa ja hallitsee asemakaavan mukaista Rovaniemen 4. kaupunginosan 

korttelin 422 tonttia 5 ja sille rakennettavia rakennuksia ja rakennelmia. Kiinteistö on vuokrattu San-
tasport Finland Oy:lle, joka vuokraa tiloja jääurheilijoiden, messujen, konserttien ym. tilaisuuksien 
järjestäjien käyttöön. 
 
Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 
2020 

- 
 
Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 
2020 
Kiinteistöosakeyhtiö Lappi Areenan tavoitteena on ylläpitää jäähallirakennuksia siten, että yhtiön tulo-

rahoitus riittää kattamaan kiinteistön hallinnasta ja ylläpidosta aiheutuvat kulut ja turvaa omaisuuden 
arvon säilymisen. 

 
Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020 
Kiinteistöriskit, jotka voivat aiheuttaa ennakoimattomia kuluja yhtiölle. Kiinteistöriskejä pyritään en-
naltaehkäisemään kunnossapitotoimenpiteillä.  
 
Talouden tunnusluvut 
 

Tunnusluku TP2018 TA2019 TA2020 TS2021 TS2022 

Liikevaihto (1000 €) 441 403 406 408 410 

Tilikauden voitto / tappio (1000 €) 
(ennen TP-siirtoja ja veroja) 

-114 -107 -99 -89 -89 

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 743 900   9 000 

Nettoinvestoinnit (1000 €) 743 900   9 000 

Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12)      

Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 31.12) 3 600 3 600 3 600 3 600 12 600 

Omavaraisuusaste (%) 33     

Henkilöstömäärä (lkm)      

Henkilöstömäärä (htv)      
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8.2 KUNTAYHTYMÄT 

8.2.1 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 

 
Nimi 
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU) 

 
Perustehtävä 
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tehtävänä on järjestää ammatillisesta koulutuksesta ja vapaasta 
sivistystyöstä annettujen lakien mukaista koulutusta, kehittämistoimintaa ja oheispalveluja. 
 
Järjestämällä liikunnan ammatillista koulutusta ja ylläpitämällä valtakunnallista liikunnan koulutus-
keskusta sekä tarjoamalla vapaa-ajanpalveluja ja muuta maksullista palvelutoimintaa Rovaniemen 

koulutuskuntayhtymä turvaa Santasport Lapin Urheiluopiston toiminnan jatkumisen ja kehittymisen. 
Santasport kokonaisuuteen kuuluu myös REDUn 100 %:sti omistama Santasport Finland Oy. Sen 
tehtävänä on toimia markkinaehtoisesti kilpailuilla markkinoilla. Samoin toimii myös 100 %:sti 
REDUn omistama 2019 perustettu REDU Edu Oy. 
 

REDU ylläpitää myös Lapin kesäyliopistoa, joka järjestää avointa yliopisto-opetusta, ammatillista täy-

dennyskoulutusta, kielikoulutusta, nuorten valmentavaa koulutusta sekä ikääntyvien yliopistotoimin-
taa ympäri vuoden. 
 
Keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2020 
 
Ammatillisen koulutuksen toimeenpano REDUssa  
 

Toimintavuonna 2020 Redun kehittämisen painopistealueet ovat strategian mukaisesti 2018–2020: 
-          Henkilökohtaistaminen ja asiakaslähtöisyys 
-          Työelämäkumppanuuksien ja -asiakkuuksien vahvistaminen 
-          Uudet innovatiiviset kehittämisavaukset. 
 
REDUn tavoitteena on vastata maakunnan koulutustarpeisiin ja päivittää tarvittaessa järjestämislu-
paansa ja tutkintokoulutustarjontaansa työelämän tarpeiden perusteella. REDU on perustanut uuden 

osakeyhtiön Redu Edu oy:n mahdollistamaan osaltaan myös ei-tutkintoon johtavien koulutusten jär-
jestämistä. Ammatillisessa koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomioita opiskelijavuosikertymään ja 

sen seurantaan. Opiskelijavuodet ovat edelleen vuonna 2020 merkittävin valtionosuusrahoituksen 
peruste. 
 
Kehittämistoimenpiteitä kohdennetaan edelleen toiminnan ja toimintatapojen yhä asiakaslähtöisem-

pään toteutukseen. Toimialojen vastuullisuutta lisätään. Koko henkilöstön osaamista ja työelämäval-
miuksia kehitetään. 
 
REDUn kiinteistöstrategia vaatii uudistamista. Uusi kiinteistöstrategia alkaa tilojen käyttöasteiden 
mittaamisella ja tilantarpeiden kartoittamisella. Tavoitteena on varmistaa perustehtävässä onnistu-
minen siten, että REDUlla on käytettävissään tarkoituksenmukaiset, turvalliset ja terveelliset toimiti-
lat. 

 
REDUssa toiminnan yhtenä painopisteenä on päivitetyn toimintamallin edelleen kehittäminen. Erityi-
sesti ammatillisessa koulutuksessa vahvistetaan opiskelijoiden ohjausta. Vuonna 2020 valmistaudu-
taan myös tulevaan maksuttomaan toisen asteen koulutukseen. 
 
Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarvio-

vuonna 2020 

 
Kuntayhtymiltä edellytetään, että ne maksavat kuntien peruspääomalle perussopimuksen mukaisesti 
vähintään 3 prosentin koron. 
 
Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020 
 

Ammatillisen koulutuksen uudistunut rahoitusjärjestelmä on tuonut yhä enemmän painopistettä suo-
riteperusteiseen rahoitukseen. Suoritteita mitataan tutkintoina ja tutkinnon osina. Vaikuttavuusrahoi-
tuksen osuus kasvaa vuonna 2020 jo 10 % koko ammatillisen koulutuksen rahoituksesta. 
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2020 vuoden tulokset vaikuttavat vuoden 2022 rahoitukseen. Riskinä on opiskelijavuosien, tutkinto-

jen ja tutkinnonosien tavoitteiden saavuttaminen. 

 
 
Talouden tunnusluvut 
 

Tunnusluku TP2018 TA2019 TA2020 TS2021 TS2022 

Toimintatuotot (1000 €) 58 489 57 734 59 197   

Toimintakulut (1000 €) 53 221 53 561 54 993   

Tilikauden yli-/alijäämä (1000 €) 1 424 33 0   

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 2 147 3 296 5 520   

Nettoinvestoinnit (1000 €) 2 055 3 296 3 602   

Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12) 18 540 17 294 16 227   

Omavaraisuusaste (%) 69,9     

Henkilöstömäärä (lkm) 477 482 492   
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8.2.2 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI KY 

 
Nimi 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Perustehtävä 

Sairaanhoitopiirin toiminnan tarkoituksena on tuottaa ja hankkia alueensa tarpeiden mukaista erikois-
sairaan-hoitoa tukien alueensa perusterveydenhuoltoa. Sairaanhoitopiiri ylläpitää Lapin keskussairaa-

laa, joka toimii Rovaniemellä Ounasvaaralla ja Muurolassa. Sairaanhoitopiiri tuottaa ensihoitopalvelun 
alueelleen. Lisäksi sairaanhoitopiiri toteuttaa perustason sosiaali- ja terveyspalveluja jäsenkuntien 
kanssa sovitun mukaisesti. Sairaanhoitopiiri toteuttaa tehtävänsä yhteistyössä OYS:n erityisvastuu-
alueen sairaanhoitopiirien sekä kun-tien terveys- ja sosiaalitoimen kanssa. 

Keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2019 

Painopistealueet vuonna 2020 

1. Asiakkaat ja vaikuttavuus 

• hyvä asiakaskokemus 
• turvallisuus 
• vaikuttavat hoitoratkaisut  

 tuottavuusohjelma/toimenpideohjelma: ajanvarauskeskuksen pilotointi ja käyttöönoton laajenta-

minen 

 
2. Henkilöstö 
• työhyvinvointi ja vuorovaikutteinen osallisuus 
• avoin ja oikea-aikainen viestintä 
• osaamisen tunnistaminen ja laaja hyödyntäminen  

 tuottavuusohjelma/toimenpideohjelma: esimiesten valmennusohjelma 

 
3. Talous 
• kustannustietoisuus ja taloudellisuusvastuu koko organisaatiossa 
• parhaat käytännöt ja prosessien standardisointi 

• jatkuva järjestelmällinen hukan poistaminen  

 tuottavuusohjelma/toimenpideohjelma: päivystysvalmiudesta aiheutuvien kustannusten                  

kohdentaminen päivystysalkuisten palveluiden hintoihin 

 
4. Prosessit ja rakenteet 
• potilaan osallisuus 
• sujuva hoitoon pääsy 

• kirjaaminen ja tiedolla johtaminen 

 tuottavuusohjelma/toimenpideohjelma: kirjaaminen ja raportointi kuntoon  

Erikoissairaanhoidon oman toiminnan bruttotoimintakulut vuoden 2019 alkuperäisessä talousarviossa 
olivat 167,1 milj. €. Talousarviossa vuodelle 2020 ovat erikoissairaanhoidon oman toiminnan brutto-
toimintakulut myös 167,1 milj. €, eli kasvu on 0 %. Toiminnassa on 4,4 milj. €:n sopeuttamistarve, 
jotta asetettu määräraha ja suunniteltu toiminta ovat yhteneväiset. Sopeuttamistarpeen edellyttämät 
toimenpiteet suunnitellaan ja kirjataan sopeuttamisohjelmaksi, jonka käsittelee ja hyväksyy yhtymä-

hallitus helmikuun 2020 loppuun mennessä. 

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 
2019 

Rovaniemen kaupungin asettama tavoite: 
Kuntayhtymien kustannustason nousu ei ylitä yleistä kustannustason nousua ja kaupungin peruspää-
omalle tulee maksaa vähintään 3 % korko. 

(Yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti 21.11.2019 § 20, että vuonna 2020 jäsenkuntien peruspää-

omalle maksetaan 1,5 %:n vuosikorko.) 
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Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020 

Viimeksi tehdyn riskikartoituksen perusteella merkittävimpien riskien on arvioitu kohdistuvan mm. 

henkilöstön saatavuuteen, tietojärjestelmien ja ict-palvelujen toimivuuteen, toimitiloihin ja sote-rat-
kaisujen pitkittymiseen. Näiden lisäksi talousriskiä aiheuttavat talousarvion sopeuttamistarve ja kes-
kussairaalan laajennushankkeesta johtuva lainamäärän huomattava kasvu. 
 
 

Tunnusluku TP2018 

2. Muu-
tettu 

TA2019 TA2020 TS2021 TS2022 

Toimintatuotot (1000 €) 213 076 214 616 217 641 222 356 226 787 

Toimintakulut (1000 €) 203 968 207 720 208 655 212 960 217 388 

Tilikauden yli-/alijäämä (1000 €)  
1 524 
 

-2 317 -500 -500 -500 
 

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 13 209 23 097 36 141 51 370 50 256 

Nettoinvestoinnit (1000 €) 13 205 23 097 36 141 51 370 50 256 

Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12) 3 200 15 150 44 350 80 550 122 750 

Omavaraisuusaste (%) 43,1     

Virat ja toimet (lkm) 1 782 1 786 1 786 1 786 1 786 

Henkilötyövuodet  2 050     

Henkilöstömäärä 2 065     

 

Tiedot eivät sisällä kuntayhtymän konsernitason tietoja. 
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8.2.3 OUNASTÄHTI KEHITTÄMISKUNTAYHTYMÄ 

 
Nimi 
Ounastähti kehittämiskuntayhtymä 
 
Perustehtävä 
Kuntayhtymän tehtävän on edistää ja tukea jäsenkuntien alueilla elinkeino- ja yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä 
sekä jäsenkuntien energiayhteistyötä. 

 
Keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2020 
 
Sähkön tuotanto ja ylijäämän palautus jäsenkunnille. 

Kunnat käyttävät ylijäämän perussopimuksen mukaisesti alueellaan elinkeino- ja yritystoiminnan 
edistämiseen   
 
Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarvio-
vuonna 2020 
 

Kuntayhtymiltä edellytetään, että ne maksavat kuntien peruspääomalle perussopimuksen mukaisesti 

vähintään 3 prosentin koron. Ounastähti kuntayhtymän tavoitteena on tulouttaa kaupunginvaltuus-
ton päättämä euromäärä. 
 
Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020 
 
Sähkön tuotantomäärät ja sähkön hinnan kehitys. 

 
Talouden tunnusluvut 
 

Tunnusluku TP2018 TA2019 TA2020 TS2021 TS2022 

Toimintatuotot (1000 €) 7 765 7 297 6 747 6 117 5 788 

Toimintakulut (1000 €) 3 487 4 692 4 391 4 203 4 157 

Tilikauden yli-/alijäämä (1000 €)  4 278 2 605 2 356 1 914 1 631 

Bruttoinvestoinnit (1000 €)      

Nettoinvestoinnit (1000 €) 34 150 550 150 150 

Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12) 1 759 1 182 1 026 731 436 

Omavaraisuusaste (%) 89 % 92 % 95 %   

Henkilöstömäärä (lkm) 1 1 1 1 1 

Henkilöstömäärä (htv) 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 
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8.3 MUUT KONSERNIYHTIÖT JA YHTEISÖT 

8.3.1 LAPIN ALUETEATTERIYHDISTYS RY 

 
Nimi 
Lapin Alueteatteriyhdistys ry – Rovaniemen Teatteri- Lapin Alueteatteri 

 
Perustehtävä 
Lapin Alueteatteriyhdistys ry ylläpitää Rovaniemen Teatteri – Lapin Alue 
teatteria, joka tuottaa teatteripalveluita Rovaniemellä ja Lapin maakunnassa sekä edistää niiden alu-
eellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille. Teatteri järjestää myös kulttuuri-, koulu-
tus-, taide- ja juhlatilaisuuksia sekä hoitaa Lappia-talon markkinointia ja tilavuokraustoimintaa. 
 

Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 
2020 
 
Teatteri on yksi kaupungin vetovoimatekijöistä lisäten sen kulttuurista pääomaa ja houkuttelevuutta 
asuinpaikkana. Teatteri tukee asukkaiden viihtyvyyttä, hyvinvointia ja terveyttä, itsetuntoa ja identi-

teettiä sekä lisää Rovaniemen matkailullista kiinnostavuutta. 

 
Teatteri edistää kulttuuri- ja ryhmämatkailua Lapin alueella tukeutuen Lappia-talon ja ohjelmistonsa 
vetovoimaan. Teatteri edistää lappilaisten kulttuurista tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä. 
 
Ohjelmistosuunnittelussa huomioidaan alueen erityispiirteet sekä lappilaisten odotuksia ja toiveita, 
paikallisten kirjoittajien tekstejä ja pohjoista elämänmuotoa peilaavia aiheita. Rovaniemen Teatterin 
ohjelmisto ja palvelut ovat korkealaatuisia ja monipuolisia. Sisällöltään ja taiteellisilta ilmaisukeinoil-

taan yllätykselliset ja monimuotoiset teatterielämykset herättävät keskustelua. Teatterilähtöisiä pal-
veluita sovelletaan erilaisten asiakasryhmien, esimerkiksi lasten ja ikäihmisten tarpeisiin. Teatteri te-
kee yhteistyötä laajasti eri toimijoiden kanssa. Teatteri pyrkii aktiivisesti saattamaan teatteritaidetta 
kaikkien väestöryhmien saataville viemällä esityksiä ja työpajoja myös päiväkoteihin ja palvelutaloi-
hin. 
 
Teatteri tuottaa vuosittain vähintään kuusi uutta ensi-iltaa ja järjestää 230 teatteriesitystä, joista 50 

kiertueella jäsenkunnissa. Teatteri tavoittaa Lappia-taloon yli 50 000 asiakasta, josta teatteriesityk-
siin 34 000 katsojaa sekä koulutus-, yleisötyö- ja tilavuokraustilaisuuksiin noin 16 000 asiakasta. 

 
Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarvio-
vuonna 2020 
 

Kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti tulee yhteisön toiminnan ja kaupungin omistuksen yhtei-
sössä palvella kaupunginvaltuuston asettamia strategisia tavoitteita. Kaupungille palveluja tuottavien 
yhteisöjen tavoitteena tulee olla, että laskutus ja hintataso kaupungille eivät nouse, vaan kustannus-
ten nousu pitää pyrkiä kattamaan ulkoista tulorahoitusta lisäämällä. Lisäksi yhteisöjen tulee olla 
omalla tulorahoituksellaan kannattavia ilman kaupungin lisäsijoituksia. Tuloutusten osalta tavoitteena 
on säilyttää vähintään nykyinen taso.  
 

Oma tulonhankinta on 16 % kaikista tuloista. 
 
Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020 
 
Riskit liittyvät toiminnan vähäisiin resursseihin. Henkilöstömäärä on vähentynyt kaikissa teatterin toi-
minnoissa muutaman vuoden aikana. Kaupunki on leikannut teatterin toiminta-avustusta 150 000 

euroa vuosina 2016–2019 ja siitä johtuen henkilötyövuosiperusteinen valtionosuus on myös vähenty-

nyt. Teattereiden välinen vertailu vahvistaa Rovaniemen teatterin haastavaa tilannetta, kaupungin 
toiminta-avustus on keskimäärin 385 800 euroa (35 %) jäljessä vertailuteattereista.  
 
Kaupungissa järjestettävät isot kokoukset puuttuvat ja näkyvät tilavuokra- ja ravintolatuloissa 
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Talouden tunnusluvut 

 

 

Tunnusluku TP2018 TA2019 TA2020 TS2021 TS2022 

Liikevaihto (1000 €) 722 740 852 869 874 

Tilikauden voitto / tappio (1000 €) 
(ennen tp-siirtoja ja veroja) 

-165 0 0 0 0 

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 0 0 0 0 0 

Nettoinvestoinnit (1000 €) 0 0 0 0 0 

Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12) 0 0 0 0 0 

Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 31.12) 67 67 67 67 67 

Omavaraisuusaste (%)      

Henkilöstömäärä (lkm)      

Henkilöstömäärä (htv) 55 52 52 52 52 
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8.3.2ROVANIEMEN KYLIEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ 

 
Nimi 
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö 
 
Perustehtävä 
Säätiön tarkoituksena on vahvistaa Rovaniemen kylien elinkelpoisuutta sekä edistää niiden asukkai-

den hyvinvointia. 
 
Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 
2020 
 
Painopisteet vuonna 2019 ovat seuraavat: 

 
Rovaniemen kylien elinvoimaisuuden edistäminen niiden vahvuuksia hyödyntäen. 
 

 yritysten toimintaedellytysten edistäminen 

 yleishyödyllisten kehittämishankkeiden rahoitus 

 asukkaiden osallisuuden lisääminen. 

 
Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarvio-
vuonna 2020 
Kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti tulee yhteisön toiminnan ja kaupungin omistuksen yhtei-
sössä palvella kaupunginvaltuuston asettamia strategisia tavoitteita. Lisäksi yhteisöjen tulee olla 
omalla tulorahoituksellaan kannattavia ilman kaupungin lisäsijoituksia. Tuloutusten osalta tavoitteena 
on säilyttää vähintään nykyinen taso. 

 
Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020 
 
Sijoitusten tuottokehitys. 
 
Talouden tunnusluvut 

 

Tunnusluku TP2018 TA2019 TA2020 TS2021 TS2022 

Liikevaihto (1000 €) -313 486 800 810 820 

Tilikauden voitto / tappio (1000 €)  
(ennen tp-siirtoja ja veroja) 

-1 049 -290 4 7 4 

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 0 0 0 0 0 

Nettoinvestoinnit (1000 €) 0 0 0 0 0 

Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12) 0 0 0 0 0 

Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 31.12) 0 0 0 0 0 

Omavaraisuusaste (%) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Henkilöstömäärä (lkm) 1 1 1 1 1 

Henkilöstömäärä (htv)  0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 
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8.3.3 EDURO-SÄÄTIÖ 
 
Nimi 
Eduro-säätiö sr 
 
Perustehtävä 
Eduro-säätiö on hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen ohjauspalveluja tuottava asiantuntijaorgani-

saatio, jonka toiminnalla vaikutetaan asiakkaiden koulutus- ja työelämään sijoittumiseen sekä syr-
jäytymisen ehkäisyyn. 
 
Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 
2020 
 

Säätiön toimilla hoidetaan työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden osallisuutta yh-
teiskuntaan ja työelämään sekä työllisyyden edistämistä hyödyntäen kaupungin järjestämisen vas-
tuulla olevilla sosiaali- ja terveyspalveluilla sekä työllisyydenhoidon palveluilla. 
Säätiön palvelujen ja palveluprosessien piirissä olevien asiakkaiden määrä on pienentynyt edelliseen 
vuoteen verrattuna johtuen työllistämispalvelujen budjetin pienentymisestä. 

 
Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarvio-

vuonna 2020 
 
Kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti tulee yhteisön toiminnan ja kaupungin omistuksen yhtei-
sössä palvella kaupunginvaltuuston asettamia strategisia tavoitteita. Kaupungille palveluja tuottavien 
yhteisöjen tavoitteena tulee olla, että laskutus ja hintataso kaupungille eivät nouse, vaan kustannus-
ten nousu pitää pyrkiä kattamaan ulkoista tulorahoitusta lisäämällä. Lisäksi yhteisöjen tulee olla 
omalla tulorahoituksellaan kannattavia ilman kaupungin lisäsijoituksia. Tuloutusten osalta tavoitteena 

on säilyttää vähintään nykyinen taso. 
 
Säätiö hyödyntää kaupunkisopimuksen rahoituksen lisäksi erilaisia hankerahoituksia ja valtion avus-
tusta nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön sekä myymällä säätiön ohjauspalveluita 
ja säätiössä valmistettuja tuotteita ulkopuolisille tahoille. Valtion avustusten omarahoitusosuudet 
(25–50%) nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön säätiö hoitaa omasta budjetista (ei 

kaupungilta saatavaa lisärahoitusta). 
 

Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisessä tavoitteena on korjaavan työn lisäksi panostaa syrjäyty-
misen ennalta ehkäisemiseen ja näin vaikuttaa työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Eduro-säätiön tulos-
tavoite on tehdä tilikausittain positiivinen tulos. 
 
Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020 

 
Asiakasohjaus säätiön palveluihin on säätiön toiminnan suurin riski. Mikäli suunnitellut asiakasmäärät 
eivät toteudu, sillä on vaikutus säätiön liikevaihdon pienenemisen lisäksi työmarkkinatuen kunta-
osuuden kertymään. 
 
Talouden tunnusluvut 
 

Tunnusluku TP2018 TA2019 TA2020 TS2021 TS2022 

Liikevaihto (1000 €) 3 524 2 991 2 580 2 580 2 580 

Tilikauden voitto / tappio (1000 €)  
 (ennen tp-siirtoja ja veroja) 

38 7 0 0 0 

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 121 100 80 75 75 

Nettoinvestoinnit (1000 €) 36 0 0 0 0 

Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12) 0 0 0 0 0 

Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 31.12) 0 0 0 0 0 

Omavaraisuusaste (%) 73 68 68 68 68 

Henkilöstömäärä (lkm) 44 44 40 40 40 
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1. Johdanto 
 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2019 kaupungin talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunni-

telman vuosille 2021–2022. 

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden tarkoituksena on antaa konkreettisia ohjeita talousarviossa mää-

riteltyihin asioihin. Näiden lisäksi se ohjeistaa talousarvion täytäntöönpanoa ja seurantaa. Lisätietoja an-

tavat kaupunginkamreeri, controller sekä talouspäälliköt. Toimialat voivat antaa osaltaan tätä talousar-

vion täytäntöönpano-ohjetta tarkempia toimialakohtaisia ohjeita.  

 

Talouden suunnittelussa ja seurannassa noudatetaan talouden vuosiaikataulua ja hallinnon kokousaika-

taulua. Aikataulut julkaistaan Lanssissa. Talousarvion täytäntöönpanossa toimielinten ja toiminnasta 

vastaavien viranhaltijoiden, joille on myönnetty laskujen hyväksymisoikeus, tulee valvoa että määrära-

hoja käytetään vain talousarviossa hyväksyttyihin käyttötarkoituksiin ja talousarviossa osoitetun määrä-

rahan suuruisina.  

 

Toimielinten vastuuhenkilöiden vastuulla on huolehtia siitä, että toimielimelle kuuluvat tulot (myyntilas-

kutus) ja menot (mm. ostolaskujen käsittely) tehdään ajallaan ja oikeamääräisenä. Toiminta tulee so-

peuttaa käytettävissä oleviin määrärahoihin. 

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet koskevat kaikkia kaupungin organisaation toimielimiä ja vastuu-
henkilöitä. Valtuuston alaisuudessa toimivaa tarkastuslautakuntaa ohjeet koskevat soveltuvin osin huo-
mioiden sen, mitä kuntalaissa ja hallintosäännössä on lausuttu tarkastuslautakunnan osalta. 
 
Talousarvio vuodelle 2020 on alijäämäinen -5 478 000 euroa, suunnitelmavuosien 2021–2022 tavoittee-

na on, että talous on tasapainossa.  
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2. Taloutta ja toimintaa ohjaavat säännöt 
 

Taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat Kuntalaki § 110-§ 120, kirjanpitolaki ja -asetus, kirjanpito-

lautakunta ja sen kuntajaoston antamat ohjeet, kaupunginvaltuuston vahvistama Hallintosääntö ja ta-

lousarvio. 

 

2.1 Kuntalaki 
 

Kuntalaki luku 13 (pykälät 110 – 120) sisältää kootusti kuntien ja kuntayhtymien talouden hoitoa koske-

via säännöksiä kuten talousarvion käsittelyä, hyväksyntää, sitovuutta, talousarvioperiaatteita, täytän-

töönpanoa. Kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja rahoitukseen liittyvät säännökset ovat § 112–§ 117. 

Kaupunginvaltuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta (KuntaL 14 §). Kaupungin-

hallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta (KuntaL 38 §). 

 

Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan 

voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuva-

paus. Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu johtamastaan toiminnasta sekä omasta että alaisensa 

tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. 

 

Kuntalaki 125 § määrittelee tilivelvolliset. He ovat kunnan toimielimen jäsenet (kaupunginhallitus, lauta-

kunnat ja niiden jaostot sekä virallisesti asetetut toimikunnat) ja asianomaisen toimielimen tehtäväalu-

een johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisina viranhaltijoina pidetään toimielimen esittelijöitä ja toimielimen 

tehtäväalueilla itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita, jotka ovat suoraan toimie-

limen alaisia. 

 

Viime kädessä harkintavalta tilivelvollisista on tilintarkastuskertomuksen antavalla tilintarkastajalla. 

Kaupunginvaltuusto päättää tarvittaessa erillisellä päätöksellä tarkemmin tilivelvollisuudesta tarkastus-

lautakunnan esityksestä. 

   

2.2 Hallintosääntö 
 

Hallintosäännössä on määritelty kaikille toiminnoille ja toimialoille yhteiset taloudenhoidon toimintape-
riaatteet sekä annettu määräykset mm. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, rahoituksesta ja hanki-
noista.  
 
Hallintosääntöä on noudatettava kaupungin talouden suunnittelussa. Hallintosäännön mukaan Kaupun-
ginhallitus hyväksyy erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet (KV 29.5.2017/ HS § 64). 
 



ROVANIEMEN KAUPUNKI TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 
Talous- ja kehittäminen  Talousarvio 2020  

_______________________________________________________________________________________ 

3 

 

3. Talousarvion rakenne  
 

Talousarviorakenteessa noudatetaan kuntaliiton talousarviosuositusta. Toimintaa ja taloutta suunnitel-
laan ja seurataan käyttötalouden, investointien, tuloslaskelmaosan ja rahoituksen näkökulmista.  
 
Käyttötalousosassa asetetaan palveluille tavoitteet ja budjetoidaan niiden toteuttamisessa tarvittavat 
määrärahat. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden hankinta sekä rahoi-
tusosuudet ja omaisuuden myynti. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttöme-
noihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö. Mukaan liitetään 
omina kokonaisuuksinaan Tilapalvelukeskuksen ja Ruoka- ja puhtauspalveluiden toiminta ja talous sekä 
kaupungin konserniyhtiöiden toiminta ja talous.  

 
Kaupungin palvelutuotanto ja hallinto jaetaan rahoitustavan perusteella budjettirahoitteisiin ja kohde-
rahoitteisiin tehtäviin. Budjettirahoitteiset tehtävät rahoitetaan valtuuston verorahoitukseen perustuvil-
la määrärahoilla. Kohderahoitteisten yksiköiden rahoitus muodostuu sisäiseen tai ulkoiseen tulorahoi-
tukseen, joka perustuu palvelujen tuottamisesta saatuihin myynti- ja maksutuottoihin.  
 
Budjettirahoitteiset tehtävät vuonna 2020 ovat:  
– Ulkoinen tarkastus- ja arviointi  
– Hallinto  
– Alueelliset palvelut  
– Perusturvapalvelut  
– Sivistyspalvelut  
– Tekniset palvelut  
– Ympäristövalvonta  
 
Kohderahoitteiset tehtävät vuonna 2020 ovat:  
– Tilapalvelukeskus 
– Ruoka- ja puhtauspalvelut  
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4.  Kaupunkistrategian tavoitteet 
 

Kaupunkistrategia on keskeisin väline kunnan toiminnan ja talouden pitkäjänteiseen johtamiseen. Tar-

koitus on, että pitkän aikavälin suunnittelu ja taloussuunnittelu nivoutuvat yhteen. Laki velvoittaa kau-

punkia edistämään toimintansa suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä. (KuntaL 37 §) 

 

Kaupunkistrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön 

muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kaupunkistrategiassa tulee määri-

tellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. 

 

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten kuten kaupunkistrategian valmistelusta, täytäntöönpa-

nosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunkistrategiaa toteutetaan ohjelmilla, jotka tarkistetaan ja tarvit-

taessa päivitetään strategian toimenpanon yhteydessä. Strategian toteutumista mitataan toimielimissä. 

Talousarviokirjassa asetettujen tavoitteiden seuranta tapahtuu osana talousarvioprosessia (Rovaniemen 

kaupunkistrategia 2025). 
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5. Talousarvion noudattamisen yleisohjeet  
 

5.1 Talousarvio toiminnan lähtökohtana  
 

Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa val-
miutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. 
 
Kaupunkistrategian 2017−2021 asetettujen tavoitteiden mukaan vuonna 2025 Rovaniemen kaupunki-
konsernin talous on tasapainossa ja aktiivisella omistajaohjauksella tuetaan kaupunkistrategian tavoit-
teiden toteutumista. Menot ovat kasvaneet hallitusti suhteessa tulojen mahdollistamaan tasoon. 
 
Toimielinten määrärahoissa pysyminen edellyttää toimielinten jatkuvaa oman toiminnan kriittistä arvi-
ointia, tuottavuuden lisäämistä, hukan vähentämistä, uusien teknologioiden hyödyntämistä, tulokselli-
sen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen kehittämistä, tehtäväjakojen uudistamista, yli toimialojen ta-
pahtuvan yhteistyön lisäämistä sekä toimialan omaan perustehtäviin keskittymistä. 
 

5.2 Talousarvion sitovuus 
 

Toimielinkohtaiset sitovuustasot on vahvistettu talousarvion käyttötalousosassa hallinnon ja palvelujen 
järjestämistä ja tuottamista varten. Toimielimet päättävät määrärahojensa tarkemmasta käytöstä hy-
väksymissään käyttösuunnitelmissa.  
 
Kaupunginvaltuustoon nähden toimielimiä sitoo nettomääräisesti tulojen ja menojen erotus 
(=määräraha).  

 
Kohderahoitteisten tehtävien osiossa asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tilapalvelukes-
kukselle sekä ruoka- ja puhtauspalveluille. Sitovia taloustavoitteita tilapalvelukeskukselle sekä ruoka- ja 
puhtauspalveluille ovat tilikauden tulostavoite ja investointien nettokehys.  
 
Merkittävimmille tytäryhtiöille ja muille konserniyhtiöille ja yhteisöille sekä kuntayhtymille asetetaan 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviokirjan kohdassa Kaupungin konserniyhtiöiden toimin-
ta ja talous. Yhtiöitä sitovia taloustavoitteita ovat mm. tulostavoite ja mahdollinen tuloutustavoite. Ta-
voitteet vaihtelevat yhtiökohtaisesti.  
 
Toimielimiä sitovat toimielimelle myönnetyt investointien nettomäärärahat toimielinkohtaisesti. Tilapal-
velukeskuksen investoinneista laaditaan työohjelma yhteistyössä tilojen käyttäjien kanssa. Työohjelma 
esitellään kaupungin johtoryhmälle ennen kuin ohjelma menee hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle. 
Teknisen lautakunnan investointien työohjelmasta päättää tekninen lautakunta. Vapaa-ajan lautakun-
nan investointien työohjelmasta päättää vapaa-ajan lautakunta. 
  

5.3 Valtuuston ja toimielinten valta ja vastuu  
 

Kaupungin talousarvion rahoittamisesta vastaa ja päättää kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuuston 
päätösten täytäntöönpanosta vastaa kaupunginhallitus ja sen alainen viranhaltijaorganisaatio. Kaupun-

ginhallitus antaa erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. 
 

Kaupunginhallitus on lisäksi velvollinen toimittamaan kaupunginvaltuustolle osavuosikatsauksen kerran 
vuodessa ja tilinpäätöksen talousarviovuotta seuraavan kesäkuun valtuuston kokoukseen. Kaupungin-
hallituksen tulee myös talousarviovuoden aikana toimittaa mahdolliset talousarviomuutokset valtuuston 
käsiteltäväksi.  
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5.4 Talousarvion käyttösuunnitelmat 
 

Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.  
 

Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aika-

na, on toimielimen viipymättä tehtävä käyttösuunnitelman muutos.  

 

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen on laadittava tehtäväalueilleen talousarvioon perustuvat alustavat 
käyttösuunnitelmat siten, että ne on tallennettu Tabella–järjestelmään 9.12.2019 mennessä. Lopullisesti 
ne on hyväksyttävä lautakunnissa 31.12.2019 mennessä.  
 

5.5 Talousarvion toteutumisen turvaaminen  
 

Talousarvion toteutumisen turvaamiseksi on noudatettava kaupunginhallituksen 7.10.2019 § 323 päät-

tämiä koko organisaatiota koskevia talouden tasapainottamista koskevia ohjeita ja toimenpiteitä. 
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6. Talousarvion seuranta ja muutokset  
 

6.1 Toiminta- ja talousraportointi  
 

Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi talouskatsauksen ja vä-
hintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen 
valtuustolle tiedoksi.  
 
Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteu-
tumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.  
 
Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toi-
minta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.  
 
Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumises-
ta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, 
jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut.  
 
Tehdyistä virkamatkoista ja käytetyistä konsulttipalveluista raportoidaan kesäkuussa ja joulukuussa kau-
punginhallitukselle. TTU-toimenpiteet tuodaan toimielinten käsittelyyn helmikuun loppuun mennessä. 
 
Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoittei-

den toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin. 

 

6.2 Talousarviomuutokset  
 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota (KuntaL § 110). 
 
Hallintosäännön mukaan talousarvioon tehtävät muutosehdotukset valtuuston on ehdittävä käsitellä ta-
lousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnan 
tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on sel-
vitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin. 
 
Valtuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun organisaatiota muutetaan 
talousarviovuoden aikana. Valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden muutoksista päättää valtuusto. 
 
Tiukasta talouden tilanteesta johtuen, mahdolliset lisämäärärahaesitykset on valmisteltava yhdessä ta-

lous ja kehittäminen -yksikön kanssa. 

 



ROVANIEMEN KAUPUNKI TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 
Talous- ja kehittäminen  Talousarvio 2020  

_______________________________________________________________________________________ 

8 

 

7. Henkilöstöön liittyvät ohjeet ja määräykset 
 

7.1 Virkojen ja vakanssien täyttäminen 
 

Ylimääräistä henkilöstöä ilman perustettua virkaa tai tointa ei saa ottaa. Virat ja toimet perustaa toimie-

lin. Vakanssit voidaan perustaa myös määräaikaisiksi. Projekteista päätettäessä tulee ottaa kantaa myös 

niihin tarvittaviin henkilöresursseihin. Tämä koskee myös omin voimin toteutettavia projekteja. Tilapäi-

sen henkilökunnan käyttöä vähennetään ja eläkepoistumaa tulee mahdollisuuksien mukaan korvata töi-

den uudelleen järjestelyillä tai vaihtoehtoisilla tehtävien järjestämistavoilla henkilöstösuunnitelman mu-

kaisesti. Pääsääntöisesti sijaisia saa ottaa silloin, kun lakisääteisten tehtävien hoitaminen tai turvallisuus 

sitä edellyttää. 

 

Henkilöstötoimenpiteet tulee huomioida myös kaupungin yhtiöissä, etenkin niissä jotka myyvät kaupun-

gille palveluita ja saavat tulorahoituksensa kaupungin budjetista. Kaupunginjohtaja päättää hallinto- ja 

tukipalvelujen henkilöstön käytöstä ja tehtävistä ja toimialajohtaja päättää toimialansa henkilöstön käy-

töstä ja tehtävistä yhteistyössä kaupunginjohtajan kanssa. 

 

7.2 Koulutukset, virka- ja työmatkat 
 

Henkilöstön osaamisen ja muutosvalmiuden kehittämisestä tulee huolehtia. Toimielinten jäsenten ja 

henkilöstön koulutukset tulee järjestää ensisijaisesti joko Rovaniemellä tai sähköisesti, jotta vältetään 

matkustus- ja majoituskuluja. Koulutusta myönnettäessä on huolellisesti arvioitava sen antama hyöty 

työtehtävien suorittamiselle. 

 

Virka- ja työmatkoja tulee myös arvioida perusteellisesti ja priorisoida niitä, jotta vältetään matkustus- 

ja majoituskuluja. Myös virka- ja työasioiden hoidossa suositellaan mahdollisuuksien mukaan osallis-

tumista sähköisesti, esimerkiksi palavereihin. 

 

7.3 Työssäjaksaminen 
 

Henkilöstön työssäjaksamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota ja havaittuihin haasteisiin tulee 

puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työhyvinvointia tulee tukea esimerkiksi työhyvinvoin-

tipäivien muodossa. 

 

7.4 Vapaaehtoisten säästövapaiden käyttö 
 

Henkilöstön vapaaehtoisia säästövapaita (44-poissaolokoodi) jatketaan vuonna 2020 samoin periaattein 
kuin vuonna 2019. 
  
Toimintaohje säästövapaiden myöntämiseen: 
a. Kaupungin taloustilanteen takia säästösyistä anottavat palkattomat vapaat anotaan ESS-

järjestelmän kautta koodilla 44 (poissaolo/säästösyyt).  
 
b. Palkattomia virkavapauksia/työlomia myönnetään samoilla periaatteilla kuin harkinnanvaraisia 

virkavapauksia/työlomia yleensäkin. 
 
c. Enintään 5 työpäivän pituiseen palkattomaan virkavapauteen/työlomaan ei tarvitse sisällyttää 

vapaapäiviä. Vapaa voi olla esim. to-pe ja ma-ke tai ma-pe. Em. sääntöä sovelletaan myös, mikäli 



ROVANIEMEN KAUPUNKI TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 
Talous- ja kehittäminen  Talousarvio 2020  

_______________________________________________________________________________________ 

9 

 

henkilö pitää palkattomia useamman kerran, esim. heinäkuussa 5 työpäivää ja lokakuussa 5 työ-
päivää. Pidemmät yhdenjaksoiset virkavapaudet/työlomat voidaan anoa päättymään perjantai-
hin, mutta väliin jääviä vapaapäiviä ei voi jättää anomuksesta pois. 

 
d. Palkka pidätetään silloin kun vapaa pidetään. 
 
e. Poissaolokoodia 40 käyttäen voidaan palkaton vapaa anoa/myöntää vastaavia periaatteita nou-

dattaen 
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8.  Erillisohjeet  
 

8.1 Tositteiden hyväksyntä 
 

Kaupunginjohtajalla ja hänen sijaisekseen määrätyllä viranhaltijalla on oikeus hyväksyä kaikki kaupunkia 
koskevat laskut pl. tarkastuslautakunta. Lisäksi kaupunginjohtajalla on oikeus määrätä tarvittaessa koko 
kaupunkia koskevien laskujen hyväksynnästä. Kaupunginjohtajan laskut hyväksyy kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan 1. varapuheenjohtaja.  
 
Konsernihallinnosta vastaavan laskut hyväksyy kaupunginjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja.  
 
Kaupunginjohtajalla ja konsernihallinnosta vastaavalla sekä heidän sijaisinaan toimivilla henkilöillä on oi-
keus hyväksyä kaikki vastuualueitaan koskevat laskut. Hallinnon yksikön päälliköillä tai hänen sijaisenaan 
toimivalla henkilöllä on tarvittaessa oikeus hyväksyä kaikki yksikköään koskevat laskut. Yksikön päällikön 
omat matka- yms. laskut hyväksyy kaupunginjohtaja tai hänen sijaisensa.  
 
Toimialajohtajalla ja hänen sijaisenaan toimivalla henkilöllä on tarvittaessa oikeus hyväksyä kaikki toimi-
alaansa koskevat laskut. Toimialajohtajan matka- yms. laskut hyväksyy kaupunginjohtaja tai hänen sijai-
sensa. Edelleen toimialojen palvelupäälliköillä ja hänen sijaisenaan toimivalla henkilöllä on oikeus hyväk-
syä palvelualuettaan koskevat laskut. Palvelupäällikön matka- yms. laskut hyväksyy toimialajohtaja tai 
hänen määräämänsä.  
 
Sisäisen liiketoiminnan päälliköillä sekä heidän sijaisenaan toimivilla henkilöillä on tarvittaessa oikeus 
hyväksyä kaikki laitostaan/yksikköään koskevat laskut. Tilapalvelukeskuksen ja ruoka- ja puhtauspalvelu-
jen päälliköiden matka- yms. laskut hyväksyy kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä. 
 
ICT -palveluja (myös puhelinlaskut) koskevat tietohallintoon tulevat laskut hyväksyy koko kaupungin 
osalta tietohallintojohtaja. 
 

8.1.2 Laskujen hyväksyjien, varahyväksyjien ja asiatarkastajien määrääminen ja tehtävät 

  
Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat määräävät omaa toimialaansa, laitostaan tai vastuualuettaan koske-
vien tositteiden hyväksyjät, varahyväksyjät ja asiatarkastajat. Hyväksyjäksi on määrättävä henkilö, jolla 
on tosiasiallinen mahdollisuus vastata siitä, että laskutettava tavara tai palvelu on tilauksen ja sovitun 
hinnan mukainen. Tositteiden hyväksymisoikeus on sidottu tehtävään ja asemaan. Kunkin asiatarkasta-
jan on tarkastettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on saatu ja hinta on 
sopimuksen mukainen.  
 
Luettelo laskujen asiatarkastajista ja hyväksyjistä löytyy Lanssista Talous ja kehittäminen -sivulta. Jokai-
nen palvelualue huolehtii, että luettelo on ajan tasalla. Muuttuneet asiatarkastajat/ hyväksyjät ilmoite-
taan Sarastian Efecte-järjestelmän kautta.  
 
Tositteiden hyväksyjän tulee varmistua siitä, että vastaanottotarkastus on tullut suoritetuksi ja että to-
sitteessa on voimassa olevan tallennussuunnitelman mukainen tiliöinti. Laskusta on käytävä ilmi, että se 
kuuluu kaupungin maksettavaksi ja että siinä on riittävä asiaselvitys ja alv-merkintä.  
 
Hyväksyjän on huolehdittava siitä, että laskut käsitellään ja hyväksytään viipymättä avoinna olevalle kir-
janpitokaudelle tositepäivän mukaan, jotta kirjanpito saadaan suljettua talouden seurannan aikataulun 
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mukaisesti. Laiminlyönneistä johtuvat viivästysseuraamukset (muistutusmaksut ja viivästyskorot) kirja-
taan alkuperäisen hankintamenon mukaisesti kyseenomaiselle kustannuspaikalle. 
 

8.2 Maksut 
 

Maksuista ja taksoista päätetään hallintosäännön mukaisesti toimielimissä. Laskutus on toimitettava he-
ti, kun laskutusperuste on selvillä ja perintä on hoidettava tehokkaasti. Toimialajohtaja vastaa toimi-
alaansa kuuluvien tehtävien laskutuksesta, saatavien seurannasta ja perinnästä sekä luottotappiopää-
tösten laadinnasta. 
 

8.3 Sopimushallinta  

 
Kaikki sopimukset, joissa Rovaniemen kaupunki on osapuolena, on laadittava kirjallisesti. Jos sopimuk-
sen arvo on alle 5 000 euroa, niin riittävää on, että sopimuksen syntyminen (osapuolet, kohde ja ehdot) 
on todistettavalla tavalla (esim. sähköpostitse) dokumentoitu.   
 
Sopimus tulee Rovaniemen kaupunkia sitovaksi, kun se on toimivaltaisen viranomaisen toimesta allekir-
joitettu. Arvoltaan yli 5 000 euron arvoinen sopimus on ennen allekirjoittamistaan hyväksyttävä allekir-
joitettavaksi toimielimen tai viranhaltijan päätöksellä. Päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekir-
joittaa asian esittelijä ja varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä. 
 
Sopimukset on tallennettava joko Claudiaan tai CaseM -sopimusten hallintajärjestelmään. 
 

8.4 Lainat, sijoitukset ja arvopaperit 
 

Kaupunginvaltuusto päättää pitkäaikaisten lainojen ottoon osoitetun enimmäismäärärahan (brutto) se-
kä lainanantoon osoitetun enimmäismäärärahan (brutto), jotka ovat kaupunginhallitusta sitovia määrä-
rahoja.  
 
Kaupunginhallitus päättää talousarviolainan ottamisesta ja pitkäaikaisten antolainojen myöntämisestä 
valtuuston talousarviossa hyväksymän euromäärän rajoissa sekä vakuuden asettamisesta lainoille. Kau-
punginhallitus päättää muusta rahoitustoimen hoidosta, johon liittyvää toimivaltaa voi siirtää edelleen 
muille toimielimille ja viranhaltijoille.  
 
Kaupunginkamreerin toimivaltaan kuuluu pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu ja lainaehtojen 
muuttaminen sekä niitä koskevien velkakirjojen hyväksyminen kaupunginvaltuuston hyväksymissä ra-
joissa ja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.  
 
Kaupunginkamreerin toimivaltaan kuuluu myös lyhytaikaisten luottojen ottaminen (korkeintaan 50 mil-
joonaa euroa) ja lyhytaikaisten antolainojen myöntäminen tytäryhteisöille sekä uusien pankkitilien ja 
niiden ehtojen hyväksyminen.  
 
Rahavarojen sijoittamisessa tulee noudattaa kaupunginhallituksen erikseen päättämiä sijoitusohjeita. 
Pitkäaikaisista sijoituksista päättää kaupunginhallitus. Lyhytaikaisista kassavarojen sijoittamisesta päät-
tää kaupunginkamreeri.   
 
Korkosuojauksista päättää kaupunginkamreeri siten, että kaupungin kokonaislainamäärän suojaustaso 
on vähintään 40 %.  
 
Pantti- ja osakekirjat sekä muut rahoituksen arvopaperit säilytetään kaupungin päätearkistossa. Arvopa-
pereiden luovuttaminen kaupungin hallinnasta edellyttää toimivaltaisen toimielimen tai viranhaltijan 
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päätöksen. Kaupunginvaltuuston myöntämän lainan tai takauksen vakuutena olevia panttikirjoja voi-
daan luovuttaa kaupunginjohtajan päätöksellä, jos kaupunginvaltuuston tai -hallituksen päätöksien mu-
kaiset ehdot vastavakuuksien määrästä ja laadusta täyttyvät. 

 

8.5 Leasingrahoitus 
 

Leasingrahoituksessa on käytettävä kaupungin kilpailuttamaa keskitettyä leasingrahoitusopimusta. 

  

8.6 Konsernipankki 
 

Konsernissa on käytössä konsernipankki, jota ylläpitää talous ja kehittäminen -yksikkö. Konsernin maksu-

liikenne hoidetaan konsernitilin kautta. Tytäryhteisöjen varainhankinta hoidetaan keskitetysti kaupungin 

toimesta. Tytäryhteisöjen likvidit varat, joita ei toiminnassa välittömästi tarvita tulee sijoittaa kaupungin 

valitsemalle sijoitustilille. 

 

8.7 Tietohallinto  
 

Kaupunkikonsernissa on keskitetty tietohallinto, jonka tehtävänä on johtaa konsernin tietohallintoa ja 
ICT-kokonaisarkkitehtuuria. Tietohallinto- ja ICT -toimintoihin käytettävien tietohallinnon henkilöresurs-
sien, hankkeiden, investointien, määrärahojen ja sopimusten ohjauksesta vastaa tietohallintojohtaja.  
 
ICT-kustannusten hillitsemiseksi ja ICT-kokonaisuuden hallitsemiseksi sitoudutaan kaupungin talouden 
aikatauluun ja ICT-hankintojen osalta tietohallinnon toimintamalliin. Muissa tapauksissa ICT-hankin-
noissa vaaditaan kirjallinen lausunto tietohallintojohtajalta. 
 
ICT-hankinnalla tarkoitetaan tietoteknisiä laitteita ja palveluita. Laitteilla tarkoitetaan mm. puhelimia, 
tietokoneita ja tietoverkkoja. Palveluiden osalta tarkoitetaan mm. Xaas-palveluja, jotka käsittävät eri 
toimintamalleilla tuotettavia tietoteknisperusteisia palveluita. 
 
Kaupungin kaikissa uusissa ja nykyisten päivityksiin liittyvissä ICT-hankinnoissa ja ICT-ratkaisuissa vaadi-
taan tarve- ja kustannushyötyanalyysi. Tietohallinto laatii kaupunkikonsernin digitoinnin periaatteet. 
 
Lapit Oy on Pohjois-Suomen ja Koillismaan kuntien, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Rovaniemen 
koulutuskuntayhtymän, Oulun kaupungin, Nordlab-liikelaitoskuntayhtymän sekä Lapin ammattikorkea-
koulu Oy:n omistama palvelun tuottaja, joka tuottaa ICT-palveluja pääasiassa omistaja-asiakkailleen.  
Tiera Oy on valtakunnallinen ICT-palvelutuotantoyhtiö, joka tuottaa miltei samankaltaisia palveluja ku-
ten LapIT Oy. Kaupunki on osakkaana Tiera Oy:ssa. 
 
Rovaniemen kaupunki ostaa LapIT Oy:ltä ja Tiera Oy:ltä mm. tietoliikenne-, sovellus- ja työasemapalvelu-
ja. Palvelujen tilaamisessa sitoudutaan kaupungin talouden aikatauluun ja tietohallinnon toimintamal-
liin. Palveluja koskevat osapuolten väliset sopimukset allekirjoittaa tietohallintojohtaja. 
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8.8 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä varautuminen  
 

8.8.1 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 

 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat hyvän johtamis- ja hallintotavan edellytyksiä, osa johtamista, 

toiminnan ohjausta ja palvelujen laadun varmistamista. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että 

tavoitteet saavutetaan, toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista, voimavarat ovat 

tuloksellisessa käytössä, omaisuus on turvattu sekä johdon saama informaatio on oikeaa ja oikea-

aikaista. Riskienhallinnan menettelyillä varmennetaan riskien kokonaisvaltaista tunnistamista, analysoin-

tia ja priorisointia sekä ennaltaehkäisyä ja hallintaa.  

 

Rovaniemen kaupunkikonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta toteutetaan kuntalain, valtuuston 

hyväksymän riskienhallintapolitiikan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen ja hallintosään-

nön mukaisesti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa määritellään kaupungin riskienhallin-

nan tavoitteet ja periaatteet sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan organisointi, tehtävät, käsitteet, 

liittyminen muihin toimintoihin ja toimintaohjeet tulosyksiköiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinta-

suunnitelmien laatimiseen ja raportointiin. Konserniohjeilla ja Hyvä hallinto- ja johtamistapa-asiakirjalla 

varmennetaan sisäisen valvonnan toimia konserniyhteisössä. Yhteisöjen hallituksen tulee sitoutua nou-

dattamaan edellä mainittuja ohjeita omassa toiminnassaan.  

 

Kaupunkikonsernin toimielimillä on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjes-

tämisestä ja valvonnan jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Jokainen esimies on vas-

tuussa johtamansa toiminnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta eli toiminnan tulok-

sellisuudesta ja lainmukaisuudesta. Valvontavastuussa olevat esimiehet testaavat sisäisen valvonnan 

toimivuutta omalla vastuualueellaan. Toimialajohtajat/toimitusjohtajat laativat vuosittain toimintaker-

tomuksessa esitettävän sisäisen valvonnan selonteon tueksi itsearvioinnin sisäisestä valvonnasta ja ris-

kienhallinnasta.  

 

Toimielimet raportoivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä keskeisistä johtopää-

töksistä toimintakertomuksen yhteydessä. Tiedot toimitetaan sisäiselle tarkastajalle 1.3. mennessä. 

Edellisen kalenterivuoden aikana toteutuneista tai havaituista riskipoikkeamista laaditaan riskienhallin-

taraportti 1.3. mennessä turvallisuuspäällikölle. Turvallisuuspäällikkö kokoaa tietoa riskeistä ja valmiste-

lee vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä esitettävän riskienhallintaraportin kaupunginhallitukselle. 

 

Kaupunginjohtajalla on oikeus sisäisen tarkastuksen järjestämiseen kaupungin tytäryhteisöissä. Kaupun-

ginjohtaja voi myös määrätä nimeämälleen viranhaltijalle kutakin konserniyhteisöä koskevan valvonta- 

ja seurantavastuun. Kaupunginhallitus voi toimintavuoden kuluessa antaa tarkempia määräyksiä sisäisen 

valvonnan menettelyistä sekä peruskaupungin että konserniyhteisön osalta.  

 

Tarkastustoiminnasta vastuullisena viranhaltijana kaupunkikonsernissa toimii sisäinen tarkastaja kau-

punginjohtajan alaisuudessa. Sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus, tehtävät ja vastuu määritellään 

kaupunginhallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa.  

 

8.8.2 Varautuminen 

 

Valmiuslain mukaan kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmiussuunni-

telmien ja muiden etukäteisvalmisteluin varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös 

poikkeusoloissa. Kaupunginhallitus on (6.6.2016) hyväksynyt Rovaniemen kaupungin valmiusohjeen. 
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Valmiusohjeella määritellään raamit valmiussuunnittelulle ja yksityiskohtaiset ohjeet eri toiminnoille. 

Valmiussuunnitelmien laatimisvastuu on toimialoilla. Toimialat ja kaupunkikonsernin osakeyhtiöt mää-

rittelevät toimintansa sekä niihin liittyvät uhkatekijät ja laativat suunnitelmat niiden torjumiseksi sekä 

toimintansa eri häiriötilanteissa.  

 

8.9 Julkiset hankinnat 
 

Rovaniemen hallintosäännön 26 §:n (kohta 6) mukaan kaupunginhallitus päättää toimivallasta hankinta-

asioissa ja antaa hankintoja koskevat ohjeet. 

 

Hankinnoissa on noudatettava julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä kaupunkikonsernin pien-

hankintaohjetta. 

 

8.9.1. Yhteishankinnat 

 

Hankintapalvelut-yksikkö määrittelee ja kilpailuttaa kaupungin, kaupungin konserniyhteisöjen ja koulu-

tuskuntayhtymän yhteishankinnat. Substanssiosaajilla on velvollisuus avustaa hankintapalvelut -yksikköä 

hankinnan kohteen määrittelyssä ja sopimusehtojen laadinnassa. Voimassa olevaa yhteishankintojen 

hankintapaikkaluetteloa on aina noudatettava. 

 

8.9.2 Erillishankinnat 

 

Toimialat ja Tilapalvelukeskus sekä Ruoka- ja puhtauspalvelut vastaavat omista hankinnoistaan ja han-

kintaprosessistaan. Hankinnan sisällön määrittelystä vastaa hankkiva yksikkö. Hankintapalvelut-yksikön 

tehtävä on tukea ja neuvoa hankintaprosessiin kuuluvissa vaiheissa, hankintalain soveltamisessa sekä 

tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjojen laatimisessa. Suorahankinnoista tulee olla aina yhteydessä hankin-

tapalvelut-yksikköön. 

 

Hankintaa on alettava valmistelemaan riittävän ajoissa ennen voimassaolevan hankintasopimuksen 

päättymistä tai uuden sopimuksen alkamista. Hankinnan suunnittelussa on huomioitava, että hankin-

nasta riippuen kilpailutus kestää noin 4 – 12 kuukautta. 

  

Toimialajohtajien tulee toimittaa tammikuussa hankintapalvelut-yksikölle hankintasuunnitelma, jossa 

yksilöidään toimialan kaikki kyseisenä vuonna tiedossa olevat kilpailutusprosessit.  

 

8.9.3 Toimivalta hankinta-asioissa 

 

Toimielimet (kaupunginhallitus, lautakunnat) 

 

Toimielin päättää ja hyväksyy toimialansa erillishankintojen tarjouspyynnön, hankintapäätöksen ja siihen 

liittyvät optiot, hankintasopimuksen, hankintaoikaisun ja hankinnan keskeyttämispäätöksen, jonka ko-

konaisarvo ylittää 500 000 euroa. (Huom. investointeja koskevat erillisohjeet, ks. talousarvion täytän-

töönpano-ohjeet kohta 3.7) Toimielin päättää toimialansa erillishankintojen osalta kilpailutettuihin han-

kintasopimuksiin tai hankintarenkaaseen liittymisestä yli 500 000 euron arvoisissa hankinnoissa. Liitty-

minen on annettava tiedoksi hankintapalvelut-yksikölle.  

 

Toimielimet voivat delegoida edellä mainitut hyväksymisvaltuudet toimialansa erillishankintojen osalta 

kaupunginjohtajalle, toimialajohtajalle tai Tilapalvelukeskuksen johtajalle tai heidän määräämälleen. 
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      Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat 

 

Kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä sekä toimialajohtajat päättävät ja hyväksyvät toimialansa eril-

lishankintojen tarjouspyynnön, hankintapäätöksen ja siihen liittyvät optiot, hankintasopimuksen, han-

kintaoikaisun ja hankinnan keskeyttämispäätöksen hankinnasta, jonka kokonaisarvo on enintään 500 

000 euroa.  

 

Kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä sekä toimialajohtajat päättävät toimialansa erillishankintojen 

osalta kilpailutettuihin hankintasopimuksiin tai hankintarenkaaseen liittymisestä alle 500 000 euron ar-

voisissa hankinnoissa. Liittyminen on annettava tiedoksi hankintapalvelut-yksikölle. 

     

Tietohallintojohtaja päättää ja hyväksyy kaupunkikonsernin keskitettyjen ICT-hankintojen tarjouspyyn-

nön, hankintapäätöksen ja siihen liittyvät optiot, hankintasopimuksen, hankintaoikaisun ja hankinnan 

keskeyttämispäätöksen. Tietohallintojohtaja päättää ja hyväksyy Rovaniemen kaupungin ICT-

hankintojen tarjouspyynnön, hankintapäätöksen ja siihen liittyvät optiot, hankintasopimuksen, hankin-

taoikaisun ja hankinnan keskeyttämispäätöksen. Tietohallintojohtaja päättää kilpailutettuihin hankinta-

sopimuksiin tai hankintarenkaaseen liittymisestä kaupunkikonsernin keskitettyjen ICT-hankintojen osalta 

alle 500 000 euron arvoisissa hankinnoissa. 

 
     Kaupunginlakimies laatii ja allekirjoittaa markkinaoikeudelle annettavat vastineet. 

 

8.10 Maksukorttien käyttö 
 

Rovaniemen kaupungilla on käytettävissä pienhankintoja varten First Card -maksukortti. Omalla rahalla 
tai omalla maksukortilla tehtäviä hankintoja tulisi ehdottomasti välttää ja hankinnat tulee ensisijaisesti 
suorittaa käytettävissä olevilla maksukorteilla tai laskutuksella. Maksukortit ovat henkilökohtaisia ja näi-
den tilaamisen yksikön esimiehen valtuutuksella hoitaa talous ja kehittäminen -yksikkö. Maksukortilla 
hankitut ostokset hyväksyy yksikön esimies, jonka alaisuudessa kortinhaltija on.  
 
Korttia käytettäessä on noudatettava kaupungissa voimassa olevia hankintaohjeita ja hankintapaikkoja. 
Matkat ja majoitus varataan kilpailutetun matkatoimiston kautta. Matkat laskutetaan matkatilin kautta. 
Majoittumisen yhteydessä yöpymisen voi maksaa First Card -maksukortilla, jolloin laskutuslisä säästyy.  
Korttiostoista saadut kuitit on toimitettava viipymättä laskun asiatarkastajalle tätä varten olevalle lo-
makkeelle liitettynä. Asiatarkastaja skannaa lomakkeen kuitteineen laskun liitteeksi.  
 
Lomakkeesta tulee selvitä kuka hyödykkeen tai palvelun on hankkinut, mistä ja milloin se on hankittu. 
Mikä on hyödykkeen käyttötarkoitus, hankinta-aika ja -paikka sekä mille kustannuspaikalle hankinta kir-
jataan. Esimiehen velvollisuus on huolehtia, että näin toimitaan. Kortti voidaan ottaa pois henkilöltä, jo-
ka toistuvasti laiminlyö kuittien ja selvitysten toimittamisen asiatarkastajalle. 
 

8.11 Irtaimen omaisuuden myyminen ja vastikkeeton luovuttaminen  
 

Kaupunginhallitus päättää arvopaperien ja taiteen luovutuksesta. Kaupunginjohtaja päättää kaupungin-
valtuuston myöntämän takauksen tai lainan vakuutena olevien panttikirjojen luovuttamisesta. Muun ir-
taimen omaisuuden luovutuksesta päättää hallinnon toimialan osalta kaupunginjohtaja tai hänen mää-
räämänsä, ja muun toimialan osalta toimialajohtaja tai hänen määräämänsä. Arvoltaan vähäisenä (enin-
tään 1000 euroa) pidettävän omaisuuden luovutuksesta päättää kuitenkin se palvelualuepäällikkö tai 
toimintayksikön esimies, kenen hallussa irtain on. 
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8.12 Tuet ja avustukset  
 

Kaupungin antaessa talousarvioon sisältyvää taloudellista tukea tai avustusta, tulee saajalta edellyttää 
riittävää raportointia tuen tai avustuksen käyttämisestä. Niin ikään tulee huolehtia mahdollisuudesta 
toiminnan tarkastukseen sekä tuen tai avustuksen takaisinperintään, mikäli ilmenee, että edellytyksiä 
tuen tai avustuksen myöntämiseen ei ollut. Se mitä erityislaissa (mm. sosiaalilainsäädännössä) on tuesta 
tai avustuksesta sanottu on kuitenkin ensisijaisesti otettava huomioon. Erillisiä avustuksia ja kannatusil-
moituksia julkaisuihin ei kaupunginhallituksen määrärahoista myönnetä. 
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9. Palveluverkko, vuokratilat ja investointihankkeet 
 

 9.1 Palveluverkko  
 

Toimialalautakunta päättää toimialansa palveluverkosta toimialalla tehdyn valmistelun pohjalta. Valmis-
telussa on huomioitava valtuuston päättämät palvelujen yleiset periaatteet ja myönnetyt määrärahake-
hykset. Kaupunginhallituksen tehtävänä on valvoa ja yhteen sovittaa palveluverkkokokonaisuutta. 

 

9.2 Toimitilojen vuokraaminen 
 

Kaupungin taseessa olevat kohteet 
 
Ensisijaisesti käytetään aina omia toimitiloja. Vuokrasopimukset laaditaan kaupunginhallituksen päättä-
miä vuokranmääritysohjeita noudattaen (KH 8.5.2017 § 215). Kaupungin toimintoihin vuokrattavien tilo-
jen vuokra koostuu pääoma- ja ylläpitovuokrasta. Pääomavuokran korko lasketaan rakennuksen tekni-
sestä eli nykyarvosta 3 %:n korolla. Korjausvastike, 2 %, lasketaan rakennuksen jälleenhankinta-arvosta. 
Vuosikorjausten rahoitus perustuu poistojen lisäyksiin. Tekninen arvo on rakennuksen jälleenhankinta-
arvo vähennettynä rakennuksen iän, käytön, kulumisen ja käyttökelpoisuuden alenemisen johdosta ta-
pahtunut arvon alentuminen. Korjausvastike muodostuu rakennuksen vuosikulumisesta tai todellisesta 
kulumisesta sekä korjausvelan lyhentämiseen liittyvästä osuudesta. Ylläpitovuokra koostuu ylläpitopal-
veluista (mm. hallinto, kunnossapito, vakuutus, kiinteistön ja ulko-alueiden huolto, teknisten järjestel-
mien huolto) ja käyttöpalveluista (sähkö, lämmitys, vesi ja jätevesi). 
 
Rovaniemen Kaupunkikiinteistöjen kautta hankittavat toimitilat 
 
Olemassa olevien kiinteistöjen osalta menetellään voimassa olevien sopimusten mukaan. Konsernin si-
säisissä uudishankkeissa tehty tilapalvelukeskuksen asiantuntijatyön kustannus kohdennetaan hankeen 
hankintamenoon.  
 
Toimitilojen vuokraaja valmistelee yhteistyössä konsernihallinnon asiantuntijayksiköiden ja tilapalvelu-
keskuksen kanssa toimitilahankintoja koskevat sopimukset kyseiselle toimialalle, johon ei lisätä erillistä 
tilapalvelukeskuksen välivuokrauspalkkiota. Vuokrasopimuksen taloudelliset ehdot asetetaan talous- ja 
kehittäminen -yksikön antaman ohjeistuksen mukaisesti. Toimiala vastaa vuokrasopimuksen noudatta-
misesta yhteistyössä vuokranantajan kanssa.  
 
Muut peruskaupungin ulkopuolelta hankittavat toimitilat 
 
Vuokra- tai elinkaarimallin mukaisissa toimitilahankinnoissa tilapalvelukeskus toimii yhteistyössä kon-
sernihallinnon asiantuntijayksiköiden kanssa tilaajana ja asiantuntijana ja voi laatia hankesuunnitelmat, 
joiden perusteella tilahanke toteutetaan markkinoilla toimivien rakennuttajayhtiöiden kautta. Tilapalve-
lukeskus vuokraa valmistuneet kohteet edelleen kaupungin toimialoille tai hallinnolle. Tilapalvelukes-
kuksen vuokrasopimusten ja muiden sopimusten sekä asiakirjojen hallinnassa noudetaan konsernihal-
linnon antamia ohjeita. 
 
Elinkaari- ja vuokramallin mukaisissa (konsernin ulkopuoliset) uudis- ja muissa hankkeissa tilapalvelukes-
kus sisällyttää tehdyn tilapalvelukeskuksen asiantuntijatyön ja vuokrasopimuksen hallinnan (enintään 
0,3 €/m2/kk) kustannukset tilapalvelukeskuksen ja tilan käyttäjän yhteistyössä neuvottelemaan keski-
näiseen vuokrasopimukseen. 
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Muut toimitiloja koskevat toimiohjeet 
 
Vanhojen rakennusten purkamisesta aiheutuneita kuluja ei ole perusteltua sisällyttää rakennusinves-
toinnin kuluihin, joiden perusteella tuleva vuokra määräytyy. Tämä vuoksi kaupunki vastaa vanhojen ra-
kennusten purkukuluista, jolloin ne eivät jatkossa rasita käyttäjien maksettavaksi tulevia vuokria. Purku-
kulut rahoitetaan ensisijaisesti kaupungin rakennuksista saaduilla myyntituloilla tai erikseen talousarvi-
ossa päätetyllä muulla tavalla. 
 
Tulevista uusista vuokrasopimuksista on tehtävä viranhaltijapäätös ja saatettava toimielimelle tiedoksi. 

 
9.3 Investoinnit 
 

Toteuttaja = Tilapalvelukeskus, Roma, Roka, jokin muu toteuttaja. 
 
Investointien sitovuudesta valtuusto on päättänyt talousarvion investointiosassa. Kaupungin-
hallituksella on oikeus päättää taseessaan olevan maaomaisuuden ja rakennusten luovutuksesta tai 
hankinnasta hallintosäännön mukaisesti.  
 
Tilapalvelukeskuksella on oikeus päättää enintään miljoonan euron suuruisista tilapalvelukeskuksen in-
vestoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista sen jälkeen, kun lautakunta/toimielin on hyväksynyt 
investoinnin ja sen vuokravaikutukset. Tilapalvelukeskuksella on oikeus päättää sellaisten hallinnassaan 
olevien enintään miljoonan euron arvoisten kiinteistöjen myynnistä rakennuksineen, joille ei ole kau-
pungin omassa tai muussa toiminnassa käyttöä ja joiden ylläpitämiseksi ei myönnetä toiminta-avustusta 
sen jälkeen, kun maankäyttöryhmä on hyväksynyt toimenpiteen.  
 
Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön mukaisesti yli miljoonan euron hankinnasta tai luovutuksesta 
kuultuaan ao. lautakuntaa/toimielintä.  
 
Toimitiloja koskevat investointihankkeet 
 
Toimitiloja koskevissa investointihankkeissa noudatetaan aina kaupunginhallituksen hyväksymää tila-
hankkeiden valmistelu- ja toteutusohjetta riippumatta siitä kuka investoinnin toteuttaa.  
 

Tarveselvitys  
 
Investointihankkeesta (peruskorjaus, uudisrakennus tai niiden yhdistelmä) laaditaan aina tarveselvitys, 
jossa esitetään riittävässä laajuudessa toiminnan nykytila ja kehitysennuste, vaihtoehdot rakentamiselle, 
yhteistyömahdollisuudet ja niiden edullisuusvertailut, alustava kustannusarvio, rahoitusvaihtoehdot ja 
vaikutukset käyttötalouteen. Tarveselvityksen laadinnassa tarveselvitysryhmän tulee huomioida käyttä-
jien, asiakkaiden ja kuntalaisten riittävästä osallisuudesta.  
 
Peruskaupungin omistuksessa olevien rakennusten teknisestä kunnosta johtuvien hankkeiden tarvesel-
vityksen laatimisvastuu on Tilapalvelukeskuksella, joka nimeää hankkeelle vastuuhenkilön.  

 

Tarveselvitysryhmä  
 
Lautakunta/toimielin perustaa tarveselvitysryhmän, johon tulee kuulua edustajat hankkeen tilanneen 
lautakunnan/toimielimen ja toteuttajan organisaatiosta sekä tarvittava määrä ulkopuolisia asiantuntijoi-
ta.  
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Hankepäätös  
 
Valmis tarveselvitys tulee käsitellä lautakunnassa/toimielimessä, jonka toimintaa varten investointihan-
ke toteutetaan. Asianomainen lautakunta/toimielin tekee myös hankepäätöksen, jonka pohjalta hanke-
suunnitelman laadinta voidaan aloittaa. Mikäli tilat tarvitaan useamman lautakunnan/toimielimen toi-
mintoja varten, on vastuu selvityksen tekemisestä suurimman tilatarpeen omaavan lautakun-
nan/toimielimen esittelijällä. 
 

Hankesuunnitelman laatiminen 

 
Kun tarveselvitys on käsitelty lautakunnassa/toimielimessä ja hankepäätös tehty, käynnistetään inves-
toinnista hankesuunnitelman laatiminen edellyttäen, että hanke on päässyt kaupungin investointiohjel-
maan tai muuten hyväksytty lähivuosina toteutettavaksi. Hankesuunnitelman laatimisesta vastaa hank-
keen toteuttaja, joka kokoaan tarvittavan hankesuunnitteluryhmän. Hankesuunnitteluryhmä koostuu 
hankkeen teknisistä suunnittelijoista ja siinä tulee olla käyttäjien edustus.  
 
Merkittävissä hankkeissa lautakunta/toimielin perustaa hankesuunnittelun ohjausryhmän. Hankesuun-
nittelun ohjausryhmässä tulee olla edustajat hankesuunnitteluryhmästä, hankkeen tilanneesta lauta-
kunnasta/toimielimestä, tilojen käyttäjältä, kaavoituksesta ja yhdyskuntatekniikasta. Ohjausryhmän tu-
lee kuulla hankkeen sidosryhmiä.  
 
Rahoituksen hakemisessa edellytetään hankkeen toteuttajalta yhteistyötä kaupungin konsernihallintoon 
keskitetyn rahoituksen kanssa. Hankkeiden valtionosuuden ja muiden avustuksien hakemisesta vastaa 
toteuttaja yhteistyössä tilaajan kanssa.  
 
Lopullisesta hankesuunnitelmasta päättää se lautakunta/toimielin, jonka toimialaa varten investointi-
hanke toteutetaan. Hankesuunnitelman liitteenä tulee esittää alustava vuokrasopimus. Hankesuunnitte-
lusta aiheutuneet kustannukset sisältyvät hankkeen kokonaiskustannuksiin.  
 
Hankesuunnitelman toteuttaminen  
 
Kun hankesuunnitelma on hyväksytty ja hanke on hyväksytty talousarvion investointiosassa toteutetta-
vaksi, tulee toteuttajan aloittaa rakennussuunnittelu ja rakentamisen valmistelu.  
 
Teknisestä kunnosta johtuvien korjausten suunnitelmat hyväksyy kaupunginhallitus talousarvion käyttö-
omaisuusinvestointien määrärahan puitteissa.  
 
Lopulliset suunnitelmat tuodaan tarvittaessa hankkeen tilanneelle lautakunnalle/toimielimelle hyväksyt-

täväksi. 

 

Rakentamispäätös  
 
Hankkeen laajuuden ja rahoituksen varmistuttua, tekee toteuttaja rakentamispäätöksen. Tilapalvelukes-
kuksen kyseessä ollessa on päättävä taho Kaupunginhallitus.  
 
Tilapalvelukeskuksen toteutettavaksi päätettyjen tilahankkeiden valtionosuuden ja muun ulkopuolisen 
rahoituksen hakemisesta vastaa Tilapalvelukeskuksen johtaja.  
 
Ulkoisen rahoituksen hakemisessa edellytetään yhteistyötä lautakunnan/toimielimen sekä talous ja ke-
hittäminen -yksikön kanssa, jotta kaikki mahdolliset rahoituskanavat saadaan hyödynnettyä.  
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Hanke- ja rakentamissuunnitelmien muutokset 
  
Investointihankkeen käynnistänyt lautakunta/toimielin vastaa investointiprosessista sen loppuunsaat-
tamiseen saakka, joten hankkeen kannalta oleelliset hankesuunnitelman muutokset on aina saatettava 
viivytyksettä kirjallisesti perustellen lautakunnan/toimielimen esittelijän tietoon ja lautakun-
nan/toimielimen hyväksyttäväksi.  
 
Hankkeen valmistuminen  
 
Hankkeen vastaanottotarkastuksesta ja takuutarkastuksista vastaa hankkeen toteuttaja, joka myös te-
kee päätöksen kohteen vastaanotosta.  
 
Loppuraportti 
  
Tämän jälkeen kohteen tilannut lautakunta/toimielin ja toteuttaja tekevät yhteistyönä taloudellisen lop-
puraportin ja tarvittavat selvitykset ja tilitykset ulkopuolista rahaa myöntäneille tahoille sekä raportit 
hankkeen toteutumisesta.  
 
Lautakunnan/toimielimen esittelijä vastaa investointihankkeen valmistuttua siitä, että hankkeesta laa-
dittu loppuraportti toimitetaan ao. lautakunnalle/toimielimelle tiedoksi. Loppuraportissa esitetään to-
delliset kustannukset suhteessa kustannusarvioon, valmis investointi suhteessa hankesuunnitelmaan se-
kä muut oleelliset asiat.  
 
Liikuntapaikkainvestoinnit  
 
Vapaa-ajanlautakunnan liikuntapaikkainvestoinnit toteutetaan julkisen palvelunjärjestäjän palveluver-
kon, käyttäjien ja yhteistyöverkoston näkökulmasta. Investoinneissa huomioidaan turvallisuus, tekniset 
ominaisuudet, käytettävyys ja kustannukset. Liikuntapaikkojen investointitarpeesta ylläpidetään vuosit-
tain päivitettävää suunnitelmaa. Opetusministeriön liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta hae-
taan vuosittain. Valtionavustuksen ja muun ulkopuolisen rahoituksen hakemisesta vastaa vapaa-
ajanlautakunnan esittelijä.  
 
Katu-, ympäristö- ja vesihuoltoinvestoinnit  
 
Teknisen lautakunnan katu-, ympäristö- ja vesihuoltoinvestoinnit perustuvat laadittuihin yleissuunnitel-
miin, kuntokartoituksiin ja uusien alueiden rakennusohjelmiin. Investoinneista laaditaan vuosittain erilli-
nen työohjelma. Muiden investointihankkeiden osalta mahdollisen valtionavustuksen ja muun ulkopuo-
lisen rahoituksen hakemisesta vastaa Teknisen lautakunnan esittelijä.  
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