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1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 
Vuoden 2021 talousarvio on viimeinen nykyisen 
kuntalain aikana. 

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi 
siirtyvät hyvinvointialueille. Karkeasti tämä tarkoittaa Ro-
vaniemen kaupungin tulojen ja menojen leikkautuvan noin 
60 %. Peruskaupungin päätehtäviksi jää huolehtiminen si-
vistystoimesta, elinvoimasta sekä kaupunkilaisten hyvin-
voinnin sekä terveyden edistämisestä.  

Muutos haastaa koko kuntakentän, koska kuntien tulee 
jatkossakin kyetä järjestämään tilat esimerkiksi päiväkodeil-
le ja kouluille, sekä ylläpitää toimivaa kaupunkirakennetta, 
tie- ja katuverkostoa ja yhdyskuntatekniikkaa. 

Rovaniemen uusi kaupunkistrategia valmistuu keväällä 
2022 kaupunginvaltuuston päättämänä. Siinä otamme kan-
taa tulevaisuuden Rovaniemen kehittämiseen, miten vas-
taamme haasteisiin, mitä uudet lakimuutokset, ilmaston-
muutos, taloudelliset vaihtelut ja globaalit megatrendit 
meille tarkoittavat ja kuinka linjaamme johtajuutta kaupun-
gissa. Strategia tullaan kytkemään yhä vahvemmin talous-
asiakirjoihin ja erilaisiin alaohjelmiin, jotka päätetään stra-
tegiatyön aikana. 

Kaupungin hankala taloustilanne on jatkunut jo pitkään. 
Vuosi 2020 oli valtion tukitoimien johdosta poikkeukselli-
nen. Koronan tuoma selviytymisvaade sairaudesta, sairau-
den ennaltaehkäisystä ja Covid-19 lieveilmiöistä on kasvat-
tanut kaupungin menoja sekä aiheuttanut palveluvelkaa, 
joka todennäköisimmin tulee maksuun vuonna 2022. Tähän 
meidän tulee varautua. Samalla elämme jo tulevan hyvin-
vointialueen valmistelussa osallistumalla vahvasti resurs-
siemme puitteissa Lapin yhteisen toiminnan luomiseen ja 
kehittämiseen. Tämä tekee talousarvion 2022 hyvin haas-
teelliseksi. Palvelut tulee luonnollisesti turvata, mutta nii-
den määrää ja laatua ei voida liioitella, koska ylimitoitetut 
sote-kulut voivat vähentää puolestaan jäljelle jäävän kau-
pungin tulevia valtionosuuksia. Valtionvarainministeriö on 
varoitellut tästä nykyisiä kuntia. Uskon vahvasti valtion 
jatkavan vuonna 2020 toteutunutta linjaa koronakustan-
nusten korvaamisessa johdonmukaisesti myös vuosina 2021 
ja 2022. 

Työllisyyden ja työttömyyden hoito on alueellamme elineh-
to osana hyvää taloudenhoitoa. Elinvoiman vahvistaminen 
sekä yrittämisen olosuhteiden jatkuva parantaminen on 
parasta työllisyyden hoitoa. Se että meillä on arktisella alu-
eellamme työtä, takaa varmimmin Rovaniemen kaupungin 
kyvyn vastata taloudellisesti kestävästi kasvavaan palvelu-
tarpeeseen. Tämän vuoksi meidän tulee yhdessä nähdä ja 
varmistaa elinvoiman tarpeet sekä nykyisin että tulevaisuu-
dessa. Tähän vaikuttaa luonnollisesti monet asiat, mutta 
kaupungilla on vahva merkitys uusien ja vanhojen kaupun-
kilaisten sekä yritysten veto- ja pitovoimassa. Iloksemme 
sijoituimme toiseksi Suomen elinvoimaisten suurten ja kes-
kisuurten kaupunkien sarjassa. Tämä antaa vahvan uskon 
siihen että teemme oikeita asioita ja tänne on halukkuutta 
sijoittua. 

Olemme uudistamassa kaupungin hallintosääntöä vuoden 
2021 loppupuolella keskittyen konsernijohtamisen vahvis-

tamiseen ja käytäntöjen tarkentamiseen. Tämä on välttä-
mätöntä, koska jo vuonna 2015 uudistettu kuntalaki lähtee 
siitä että kunta on entistä enemmän konserni ja konsernin 
kokonaisetu tulee nähdä selkeämmin. Tämä vaatii kaiken 
ohjeistuksen ja poliittisen tahtotilan kirkastamista. Näistä 
tärkeimpiä on jo pitkällä valmistelussa oleva omistajapoliit-
tinen ohjelma. On tärkeää että pystymme näkemään koko-
naisuuden ja sen miksi omistamme eri palveluyhtiöitä. Ni-
menomaan konsernitalous on nostanut Rovaniemen kau-
pungin talouden plussalle useana vuonna. Teemme konser-
niyhteisöissä kaupungin ympäristötekoja joten ilmasto-
muutoksen torjumiseen vaikuttaminen tapahtuu pitkälle 
myös juuri konsernin toimesta. Ilmastomuutoksesta johtu-
vien äärisääolosuhteiden torjuminen on meidän kaikkien 
ympäristötekoja mutta samalla taloustekoja. Kovista tuulis-
ta johtuvat sähkökatkokset, metsätuhot sekä suuret ja yllät-
tävät tulvat, joita voi tulla jatkossa läpi vuoden, maksavat 
yhteiskunnalle paljon. 

Alueen matkailuyritysten toimintaan vuonna 2022 vaikuttaa 
suuresti talvikauden 2022 myynnin onnistuminen. Tämän 
toteutumiseen on edellytys että Suomeen ja Rovaniemelle 
on helppo tulla. Tätä kirjoittaessani elämme vielä aikaa jol-
loin matkailutoimiala jännittää marras-joulukuun 2021 käy-
täntöjä, miten mahdolliset karanteeni- ja rokotustodistus-
vaatimukset muodostuvat. Covid-19 tilanteen pitkittyminen 
ja kansainvälisten asiakkaiden poissaolo voi muodostua liian 
raskaaksi useille yrittäjille vuoden 2022 aikana. Tätä emme 
tietysti halua. Matkailun edistämiseksi meidän tulee jatku-
vasti kehittää ja kehittyä yhä vastuullisemmaksi toimijaksi. 
Tulevaisuuden matkailun vetovoimatekijänä vastuulliset 
palvelut ja yhteiskunnan toimintatavat voivat olla ratkaise-
via matkailijoiden päätöksenteossa valita matkakohteensa. 

Rovaniemen kaupungin vuoden 2022 talousarvio on raken-
nettu 3,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tavoite on mieles-
täni negatiivisestä etuliitteestä huolimatta maltillinen ja 
samalla haasteellinen. Aika Covid-19:n jälkeen sekä valtion 
päätösperusteiset menolisäykset aiheuttavat, että tämäkin 
tulos vaatii runsaasti toiminnan kehittämistä ja tarkkuutta 
taloudessa. 

Vuosi 2022 on muutosten mutta mielestäni samalla mahdol-
lisuuksien vuosi. Meillä on Rovaniemellä kaikki edellytykset 
hyvään ja kestävään elämään talouden ja ympäristön kanssa, 
teemme sen vain yhdessä. 

 
Kunnioittavasti 
 
Ulla-Kirsikka Vainio 
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2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 

Väestönmuutos 
Rovaniemi on väestömäärältään Suomen 17. suurin kaupun-
ki.  Kaupungissa oli vuoden 2020 lopussa 63 528 asukasta. 
Väestömäärä on kasvanut 2011-2020 välisenä aikana  2891 
henkilöllä.   
  
Vuoden 2020 väestönkasvu edelisvuoteen verrattuna oli 
486 henkilöä. Kasvu perustuu muuttovoittoon kuntien 
välisissä (nettomuutto) sekä ulkomaiden ja kunnan välisissä 
muutoissa (nettomaahanmuutto). Luonnollinen väestön-
muutos, syntyneiden ja kuolleiden erotus, oli positiivinen 
+93 henkilöä.  

  
Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mu-
kaan väkiluku oli elokuun 2021 lopussa 63 844, mikä on 440 
asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana 
ajankohtana.  
  
Tilastotietojen perusteella kuntien välistä muuttovoittoa 
Rovaniemelle tuovat erityisesti 19- ja 20-vuotiaiden ikäryh-
mät, kun taas kuntien välistä muuttotappiota kertyy erityi-
sesti 22–30 -vuotiaiden ikäryhmissä. Kyseistä muuttolii-
kettä voi selittää se, että Rovaniemi on merkittävä opiske-
lukaupunki. 

 

Ikärakenne 
Tilastokeskuksen viimeisimmän 2019 valmistuneen väestö-
ennusteen mukaan Rovaniemen väestömäärän ennakoi-
daan kasvavan tulevina vuosina. Väestönkasvu on ennus-
teen mukaan 2020-2025  noin hieman alle 200 asukasta 
vuodessa (1,7%).  
 
Ikäryhmittäin tarkasteltuna erityisesti yli 65-vuotiaiden 
ikäryhmien muutokset ovat lähivuosina merkittävimpiä. 65
-74 -vuotiaita ennakoidaan olevan vuonna 2025 noin 700 
henkilöä enemmän kuin vuoden 2019 lopussa.  
 
Syntyneiden määrä on vaihdellut 2010 -luvulla 552-763 
välillä. Syntyneiden lastenmäärä oli korkeimmillaan vuon-

na 2011, mutta määrä on ollut sen jälkeen pääsääntöisesti 
laskussa. Vuonna 2020 syntyneiden lasten lukumäärä oli 
609 mikä oli 11 suurempi kuin vuoden 2020 ennusteessa 
(598 hlö). Vuodelle 2021 syntyvyyden ennustetaan olevan 
430 lasta, mikä olisi 179 lasta vähemmän kuin vuonna 2020. 
  
Työikäisten osuus tulee ennusteen mukaan pysymään 
2020-2030 noin 64-62 % koko kaupungin väestöstä.   
 
Kaupungin palvelujen näkökulmasta väestörakenteessa 
tapahtuvat muutokset ovat merkityksellisiä, koska ne vai-
kuttavat palveluntarpeeseen ja niiden järjestämiseen. 

2.1 Väestön muutokset 

Väestö 2015-2020 ja väestöennusteen mukaan 2020‐2030         Ennuste    

Ikäryhmä 2015 2016 2017 2018 2019 Muutos 2021 2025 2030 2020 
0-6 5 044 4 902 4 757 4 567 4 436 -675 4 339 4 398 4 441 4 369 
7-15 6 015 6 098 6 214 6 413 6 521 +622 6 702 6 356 5 786 6 637 
16-19 2 859 2 893 2 923 2 906  2 882 +10 2 869 3 234 3 158 2 869 
20-29 9 511 9 624 9 609 9 659 9 507 -105 9 325 9 126 9 651 9 406 
30-64 27 484 27 493 27 353 27 446 27 527 +140 27 695 27 854 27 971 27 624 
65-74 6 091 6 204 6 558 6 824 7 038 +1 300 7 504 7 723 7 503 7 391 
75-84 3 547 3 658 3 631 3 709 3 697 +157 3 947 4 782 5 993 3 704 
85- 1 287 1 359 1 375 1 398 1 434 +241 1 574 1 780 2 140 1 528 

VÄESTÖ 
YHTEENSÄ 61 838 62 231 62 420 62 922 63 042  +3 388 63 995 65 253 66 643 63528 

Taulukko 1 Lähde: Tilastokeskus 
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Väestöllinen huoltosuhde  
Vuonna 2020 Rovaniemellä oli sataa työikäistä kohti 57 
alle 15-vuotiasta ja 65 vuotta täyttänyttä. Mitä enemmän 
on lapsia ja/tai eläkeläisiä, sitä korkeampi huoltosuhteen 
arvo on. 
 
Rovaniemen väestöllinen huoltosuhde on koko maan ta-
soa matalampi (62). Rovaniemen ero Lapin kuntiin on Kit-
tilää (57) lukuunottamatta selkeä. 
 
Huoltosuhde on kasvanut vähitellen viime vuosina ja kas-
vaa edelleen väestön ikääntyessä ja suurten ikäluokkien 
siirtyessä eläkkeelle.  

 
Kaupungin strategisena tavoitteena on huoltosuhteen 
aleneminen tasolle 58 / v. 2021. Vuoden 2021 huoltosuhde 
arvioidaan olevan on 57,6, ja vuonna 2025 Rovaniemen 
väestöllisen huoltosuhteen arvioidaan nousevan  59,2. 
 
Yhä matalamman huoltosuhteen toteutuminen edellyttää 
elinvoiman vahvistumista, jonka seurauksena on työikäi-
sen väestön osuuden kasvu. 
 

Kuvio 3 Lähde: Tilastokeskus,  Sotkanet 

Kuvio 2 Lähde: Tilastokeskus,  Sotkanet 
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Taulukko 2 Lähde: Tilastokeskus 

 

Väestö alueittain 
Kaupungin sisäistä muuttoa ei voida luotettavasti ennus-
taa. Tilastoalueittain tarkasteltuna 2015-2020 väestönli-
säys on ollut suurinta keskustatoimintojen (+634), Ratan-
tauksen (+565) ja Ylikylän alueilla (+501). Karinrakan (-114),  
 

 
 
 

Lapinrinteen (-71) ja Oikarisen (-55) tilastoalueet ovat me-
nettäneet määrällisesti eniten asukkaita kuuden vuoden 
tarkastelujaksolla (2015-2020). Näistä Karirakan alue on 
kuitenkin vuoden 2020 aikana kehittynyt asukaslukunsa 
osalta positiivisesti (+39). 

Tilastoalueet   31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 Muutos 

Keskustatoimintojen   tilas-
toalue           4 584             4 573             4 641            4 853           5 009             5 218    634 

Rantaviirin tilastoalue           6 648             6 731             6 794            6 862             6 797            6 855    207 

Ratantaus tilastoalue           8 372            8 523             8 557            8 702            8 915            8 937    565 

Pullinpuolen tilastoalue            2 112            2 108            2 082             2 021            2 054            2 098    -14 

Ounasrinteen tilastoalue           2 966            2 953             2 961           3 000            2 996             2 914    -52 

Pöykkölän tilastoalue           2 884             2 931            2 989             3 017            3 095            3 091    207 

Lapinrinteen tilastoalue            1 497             1 440             1 482             1 440             1 421             1 426    -71 

Karinrakan tilastoalue            6 141             6 182              6 117            6 058            5 988            6 027    -114 

Ounasmetsän  tilastoalue           2 055             2 107             2 101             2 153              2 117             2 133    78 

Koskenkylän  tilastoalue              863               838               829               832               855               869    6 

Saarenkylän  tilastoalue           9 850            9 901            9 878            9 916            9 828             9 831    -19 

Ylikylän  tilastoalue           4 364             4 457             4 573             4 707             4 714            4 865    501 

Alakorkalon tilastoalue              793                787                772                764               769                752    -41 

Kaukon tilastoalue              506               484                471               463               463               458    -48 

Niesin  tilastoalue              222                217                233               232                218               232    10 

Olkkajärven tilastoalue              442                427               404                410                391               393    -49 

Lohinivan  tilastoalue               128                123                132                128                123                121    -7 

Meltauksen  tilastoalue              494               469               449               459                437               440    -54 

Sinetän  tilastoalue           1 043             1 018            1 006             1 035            1 042             1 076    33 

Songan  tilastoalue              506               494               494               486                474                476    -30 

Hirvaan  tilastoalue              801               842                847                827                841               856    55 

Rautiosaaren tilastoalue              587                557               546               539               525               538    -49 

Muurolan tilastoalue            1 057             1 055             1 059            1 030             1 014             1 022    -35 

Jaatilan tilastoalue              448               429               438               422                419               426    -22 

Ranuantien  tilastoalue              588                581                571               566               554               536    -52 

Auttin  tilastoalue              242               245               248               255               254                261    19 

Vanttauskosken  tilastoalue              698               687                679               686               679               682    -16 

Oikaraisen  tilastoalue              456               458               426                412               402                401    -55 

Tuntematon              493                612                637               642               648               594    101 
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Taulukko 3 Lähde: Tilastokeskus 

 

Väestö Suuralueittain 
Kaupungin sisäistä muuttoa ei voida luotettavasti ennustaa. Suuralueittain tarkasteltuna 2015-2020 väestönlisäys on 
ollut suurinta Rovaniemen keskuksen suuralueella (+1839), muissa suuralueissa väestönmuutos on tarkastelujaksolla 
vaihdellut 111 (Tuntematon) ja –55 (Ounasjoki) välillä.    

2.2 Työttömyys, työllisyys ja työpaikat 

Työttömyys 

Työttömien määrä kasvoi vuosittain vuodesta 2012 alkaen, 
kunnes vuonna 2017 tapahtui selkeä muutos parempaan 
suuntaan. Positiivinen kehitys jatkui myös vuonna 2019, 
mutta vuoden 2020 (14,5%) tilastotiedon mukaan työttö-
mien määrä ja työttömyysaste (työttömien työnhakijoiden 
osuus työvoimasta) ovat nousseet vuoteen 2019 (10,5%) 
nähden 4%. Edellä kuvattu nousu kuvaa  “korona” -vuoden 
aiheuttamaa haastetta mm. Rovaniemen alueen matkailu, 
palvelu ja majoitus- ja ravitsemiselinkeinoihin. 

Kunta maksaa 50 % 300 päivän ja 70 % 1000 päivän jälkeen 
maksettavasta työmarkkinatuesta, jollei työtön henkilö 
osallistu työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin tai kuntoutta-
vaan työtoimintaan. Loppu osuudet maksaa valtio. 
Vuoden 2020 työmarkkinatuen kuntaosuus oli Rovanie-
mellä 85,6 € asukasta kohden eli 5 450 000 euroa. Kasvua 

tapahtui edellisvuoteen nähden 518 788 euroa. Vuonna 
2020 tapahtunutta kuntaosuuden nousua selittää sekä 
koronaepidemiasta johtunut työttömyyden voimakas kas-
vu että poikkeustilanteen vuoksi tapahtuneet keskeytymi-
set palveluissa (työkokeilut, palkkatukityö). Lisäksi ko-
ronapandemian myötä tehtiin väliaikainen lakimuutos, 
jossa yrittäjille myönnettiin mahdollisuus saada työmark-
kinatukea (yrittäjän väliaikainen työttömyysturva). Poik-
keuslaki on voimassa 30.11.2021 saakka. Lakimuutoksen 
myötä kunnat ovat rahoittaneet myös yrittäjien työmark-
kinatukea. Vuonna 2020 Rovaniemen kaupungin rahoitus-
osuus yrittäjien työmarkkinatuesta oli 228 000€. Vuonna 
2021 yrittäjien työmarkkinatuen rahoitusosuus tulee nou-
semaan tästä vielä merkittävästi.  



Rovaniemen kaupungin talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2025 

10 

Vuonna 2020 nuorisotyöttömien ryhmä (alle 25-vuotiaat 
työttömät) kasvoi merkittävästi (+211 henkilöä) edellisvuo-
teen verrattuna. Vuoden 2020 maaliskuussa nuorisotyöt-
tömyys kääntyi nousuun, mutta lähti jälleen laskuun hei-
näkuussa.  

Pitkäaikaistyöttömien eli vähintään yli vuoden yhtäjaksoi-
sesti työttömänä työnhakijana olleiden määrä lähti usei-
den vuosien nousun jälkeen selkeään laskuun vuonna 
2016.  Vaikka vuonna 2019 määrä edelleen laski, nousi pit-
käaikaistyöttömien määrä vuoden 2020 aikana (+118 hen-
kilöä) vuoden takaiseen. Kuten kuntaosuuden nousussa, 
myös tässä nousua selittää koronaepidemiasta johtuva 
työttömyyden kasvu ja työmarkkinoiden epävakaus sekä 
keskeytykset useissa palveluissa. TE-toimistoissa priori-
soitiin nopean työttömyyden nousun vuoksi uusien työn-
hakijoiden palveleminen ja työttömyysturvalausunnot. 
Työttömyyttä pyritään alentamaan osallistumalla erilaisiin 
kokeilu-, kehittämis- ja yhteistyöhankkeisiin. Esimerkiksi 
hankkeena käynnistetty nuorisotyöttömyyteen kohden-
nettu Nuorten Ohjaamo -toiminta on vakinaistettu. Toi-

minnan tarkoituksena on ohjata henkilöitä työhön, koulu-
tukseen tai tarvittavien palvelujen pariin.  Vastaava yli 30 -
vuotiaille kohdennettu Osaamo - Kohtaantoa edistämässä 
hanke käynnistyi keväällä 2020 ja kestää vuoden 2022 lop-
puun. Työllisyyden kuntakokeilu on käynnistynyt vuoden 
2021 aikana. Lisäksi kaupunki on hakeutunut valtakunnal-
liseen työkykyohjelmaan. Työkyky käyttöön -hankkeessa 
kehitetään työkyvyn tuen palvelumallia sekä edistetään 
osatyökykyisten työllistymistä. Näiden lisäksi on käynnis-
tetty useita yhteistyöhankkeita esimerkiksi kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa.  

Kuvio 4 Lähde: TEM ja  Tilastokeskus 

Kuvio 5 Lähde: TEM ja  Tilastokeskus 
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Rakennetyöttömien määrä  kasvoi Rovaniemellä vuonna 
2020  edellisvuoteen nähden 0,1%, ja oli 4,5% (1824 henki-
löä) työikäisistä. Osuus kuvaa rakenteellisen työttömyyden 
kehitystä osana työmarkkinoita. Työttömyyttä voidaan 
pitää rakenteellisena, jos se ei vähene, vaikka samanaikai-
sesti työllisyysaste on korkea ja joillakin aloilla vallitsee 
työvoimapula.  

Vaikeasti työllistyvät ovat työikäisiä, jotka liikkuvat työttö-
myyden, työvoimapoliittisten palveluiden ja lyhyiden työ-
suhteiden välillä ja heillä on vaikeuksia työllistyä avoimilla 
työmarkkinoilla. Elinkeinorakenteen muutos ja työelämän 
vaativuus voivat olla syynä siihen, että työttömän ammatil-
lista osaamista vastaavia työpaikkoja ei ole tarjolla. Lisäksi 
ikä, vajaakuntoisuus, terveydelliset ja psykososiaaliset on-
gelmat voivat vaikeuttaa työllistymistä.  

Lähde: THL Lisätietoa rakennetyöttömyydestä https://
sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3071 

 

Työllisyys 
18-64 -vuotiaiden työllisyysaste (työllisten osuus ikäluo-
kasta) oli vuonna 2019 vuosikeskiarvon mukaan 71 prosent-
tia. Työllisyysasteen kehitys on edennyt myönteiseen 
suuntaan.  

Työpaikat 

Viimeisimmän tilastokeskuksen raportoiman vuoden mu-
kaan vuonna 2019 Rovaniemen kaupungissa oli 27 311 työ-
paikkaa 26 940 työpaikkaa. Kasvua edelliseen vuoteen 371 
työpaikkaa eli 1,4 %.  Suurin osa Rovaniemen työpaikoista 
on yhteiskunnallisten palvelujen ja yksityisten palvelujen 
työpaikkoja. Yksityisen sektorin työpaikkojen määrä ja 
osuus kaikista työpaikoista on kasvanut vuodesta 2010 vuo 

 

teen 2019. Vuonna 2019 Rovaniemen työpaikoista 52 pro-
senttia oli yksityisellä sektorilla. Kuntatyöpaikkojen osuus 
oli noin 25 prosenttia. Valtiolla tai valtioenemmistöisissä 
osakeyhtiöissä työskenteli noin 11 prosenttia Rovaniemellä 
työssäkäyvistä. Yrittäjiä oli noin kahdeksan prosenttia. 

 

Kuvio 6 Lähde: Tilastokeskus, Sotkanet 

Kuvio 7 Lähde: Tilastokeskus 

Kuvio 8 Lähde: Tilastokeskus 

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3071
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3071
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Taloudellinen huoltosuhde mittaa sitä, kuinka monta työ-
voiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on sataa työllistä 
kohti. Luku lasketaan jakamalla työttömien ja työvoiman 
ulkopuolella olevien määrä työllisten määrällä ja kertomalla 
saatu luku sadalla. (Findikaattori)  
 

Taloudellisen huoltosuhteen laskua pidetään positiivisena 
ja tavoiteltavana ilmiönä ja nousua negatiivisena 
(Tilastokeskus). Taloudellinen huoltosuhde laski Rovanie-
mellä vuonna 2017 koko maan tasoa matalammaksi.  
Positiivinen kehitys jatkui vuonna 2018 ja ero koko maan 
tasoon on kasvanut edelleen. 

Vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla Rovaniemen yritys-
kanta oli 4 285. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan kvar-
taaliin verrattuna oli 3,4 %. (Lähde: Tilastokeskus)  
 
Tilastokeskuksen asiakaskohtaisten suhdannepalvelujen 
tilastojen perusteella Rovaniemen yritysten kaikkien 
toimialojen liikevaihto väheni 5,7 % prosenttia vuonna 
2020.  Liikevaihto väheni kaikilla seuratuilla toimialoilla ja 

eniten  liikevaihto väheni majoitus- ja ravitsemistoiminnas-
sa (-35,2 %).  Vain rakentamisen sekä tukku- ja vähittäis-
kaupan toimialoilla liikevaihto kasvoi hieman. Henkilöstö-
määrä väheni ylis 4 % vuonna 2020 ja henkilöstömäärä vä-
heni kaikilla seuratuilla toimialoilla.  Eniten henkilöstö mää-
rä väheni majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (-14,5 %) 
(Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu) 
: Tilastokeskus, suhdannepalvelu). 

Kuvio 9 Lähde: Tilastokeskus 

Kuvio 10 Lähde: Tilastokeskus 

Kuvio 9 Lähde: Tilastokeskus 
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2.3 Avainluvut 

Taulukko 4 Lähde: Tilastokeskus (https://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html#?active1=698&year=2021&active2=MK19)  

Avainluku, tiedot vuodelta Rovaniemi Lappi KOKO MAA  

Taajama-aste, %, 2019 90,4 78,2 86,4  

Väkiluku, 2020 63 528 176 665 5 533 793  

Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta, %, 2020 0,8 -0,3 0,2  

Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2020 16,3 14,8 15,6  

15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2020 63,8 59,2 61,7  

Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2020 19,9 26 22,7  

Ruotsinkielisten osuus väestöstä, %, 2020 0,2 0,3 5,2  

Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä, %, 2020 2,5 2,3 5  

Syntyneiden enemmyys, henkilöä, 2020 93 -704 -9 025  

Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä, 2020 215 -239 0  

Perheiden lukumäärä, 2020 16 373 46 853 1 467 653  

Asuntokuntien lukumäärä, 2020 32 639 88 642 2 766 679  

Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus, %, 2020 50,1 52,6 38,4  

Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus, %, 2019 38,9 31,1 33,7  

Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus  
15 vuotta täyttäneistä, %, 2019 79,3 74,5 73,8  

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneis-
tä, %, 2019 

33,9 27,1 32,2  

Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä, 2019 27 804 71 810 2 373 526  

Työllisyysaste, %, 2019 71 70,3 72,1  

Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus, %, 2018 90,2 80,8 65,2  

Työttömien osuus työvoimasta, %, 2019 10,3 11,1 9,8  

Eläkeläisten osuus väestöstä, %, 2019 23,6 30,4 26  

Taloudellinen huoltosuhde, 2018 126,7 146,7 132,8  

Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä, 2018 26 940 71 385 2 373 668  

Alkutuotannon työpaikkojen osuus, %, 2018 1,9 4 2,7  

Jalostuksen työpaikkojen osuus, %, 2018 13,9 20,2 21,1  

Palvelujen työpaikkojen osuus, %, 2018 83 74,1 74,8  

Työpaikkaomavaraisuus, 2018 98,3 99,7 100  

Vuosikate, euroa/asukas, 2019 -196 -0,3 316,4  

Lainakanta, euroa/asukas, 2019 3 988,7 3 440,2 3 341,8  

Konsernin lainakanta, euroa/asukas, 2019 5 073,1 5 462 7 081,3  

Opetus- ja kulttuuritoiminta yhteensä,  
nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2019 2 094,8 2 092,2 2 072,5  

Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä,  
nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2019 3 616,9 4 223,2 3 481,7  
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2.4 Yhdyskuntarakentaminen 
Vuosina 2010 - 2020 valmistuneiden asuntojen määrä vaih-
telee paljon yleisen taloustilanteen mukaan. Vuosien 2017-
2019 aikana erityisesti kerrostalorakentamiseen on vaikut-
tanut myös matkailun kasvu.  
Vuonna 2020 asuntoja valmistui yhteensä 569. Vuosien 
2010 - 2020 välillä erillispientalo asuntoja on valmistunut 
vuositasolla keskimäärin noin 147, rivitaloasuntoja 45 ja 

kerrostaloasuntoja 339 kappaletta. Vuosittain uusia asun-
toja on valmistunut keskimäärin 531. 
Pitkän aikavälin keskiarvoon verrattuna vuosi 2020 oli ra-
kentamisessa normaali. Vuosi 2021 on ollut vilkas, erityi-
sesti erillispientalojen rakennuslupia on haettu runsaasti.  

Kaavoitustilanne Rovaniemellä lokakuu 2021 
Kuvio 11 Lähde: Rovaniemen kaupunki  
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2.5 Ympäristötekijät 
Kirjanpitolain mukaan kunnan on esitettävä muut kuin 
taloudelliset tunnusluvut ympäristövaikutuksista. Selvityk-
sessä on oltava ainakin tiedot siitä, miten kirjanpitovelvol-
linen huolehtii ympäristöasioista. Tähän talousarvion ym-
päristötekijät-osuuteen on koottu ympäristöön suunnitte-
lukaudella keskeisesti vaikuttavia asioita ja toimenpiteitä, 
joiden tilasta ja toteutumisesta raportoidaan tilinpäätök-
sessä. 
 

Kiertotalous 
Rovaniemen kaupunki on valittu Suomen ympäristökes-
kuksen toimesta yhdeksi kiertotalouden edelläkävijäkun-
nista. Edelläkävijäkuntia on yhteensä 10 kpl.  Rovaniemen 
yhtenä tavoitteena onkin profiloitua arktisen kiertotalou-
den edistäjäksi. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kau-
punginhallitus hyväksyi 2.12.2019 § kiertotalouden tiekar-
tan 2030. Tiekartassa on yhteensä 42 konkreettista tavoi-
tetta kiertotalouden toteuttamiseksi. Jatkossa on tärkeää, 
että tiekartassa eri palvelualueille asetetut tavoitteet tule-
vat huomioitavaksi ja osaksi arkista toimintaa. 
 
Napapiirin Kiertotalouspuisto-hankkeen eteenpäin viemis-
tä on jatkettu Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n ja Napapiirin 
Residuum Oy:n kanssa. Hankkeelle saatiin merkittävä 
EAKR- rahoitus Lapin Liitolta. Ensimmäisenä konkreettise-
na askeleena käynnistettiin syksyllä 2019 biojätteen hyö-
dyntämismahdollisuuksien ja PIMA- jakeiden selvitystyö 
osana hanketta. Selvitys on valmistunut kesällä 2020. Ta-
voitteena oli selvittää Lapissa tällä hetkellä syntyviä bio-
massoja sekä pilaantuneiden maiden määriä ja arvioida 
niiden määrien muuttumista lähitulevaisuudessa. Selvityk-
sessä tarkasteltiin biokaasulaitosvaihtoehtoja ja parhaim-
maksi paikalliseksi ratkaisuksi valittiin kaksilinjainen kuiva-
mädätyslaitos, jossa on käsittelylinjat biojätteille ja lietteel-
le. Kannattavaksi laitos voitaisiin saada biokaasusta tuotta-
malla liikennepolttoainetta. Pilaantuneiden maiden mää-
rien arvioitiin vuositasolla pysyvän samana tulevan 10 
vuotta. Jatkossa selvitetään yhteistyökumppaneita masso-
jen käsittelyille.  
 
Napapiirin Kiertotalouspuisto-hankkeessa on käynnistetty 
syksyn 2020 aikana jätteiden käsittely- ja polttoselvitys, 
jossa tarkastellaan paikallisen jätteenpolton mahdollisuu-
det. Vuonna 2021 hankkeessa laaditaan kierrätysmateriaa-
liselvitys ja maankäytönsuunnitelma, sekä alueen materi-
aalien ja massojen, palveluiden sekä asiakkkuuksien hallin-
noinnin tueksi kehitetään digitaalinen alusta.  
  
Lietteenpolttolaitos Rovaniemen ja Lapin jätevesilietteiden 
käsittelyyn ja ravinteiden talteenottoon valmistui Alakor-
kaloon vuoden 2019 aikana. Jätevesilietteen käsittely liet-
teenpolttolaitoksessa aloitettiin kesällä 2019. Polttolaitok-
sen käyttöönotto ja koekäytöt aloitettiin 13.7.2019, pilot-
laitoksen käyttöönottovaihe jatkuu vielä vuoden 2020 aika-
na. 
  
Vuoden 2015 alussa voimaan astunut energiatehokkuusla-
ki (1429/2014) velvoittaa suuren yrityksen tekemään ener-
giakatselmuksen neljän vuoden välein. Nevestä tuli suur-
yritys vuonna 2015, joten yrityksen energiakatselmus sekä 
kohdekatselmus tuli laatia vuoden 2019 aikana ensimmäi-
sen kerran. Kohdekatselmus tulee tehdä kohteeseen/

kohteisiin, jotka kattavat 5 % koko konsernin energian-
käytöstä. Kohdekatselmus tehtiin Suosiolan voimalaitok-
selle ja yrityksen energiakatselmuksessa tarkasteltiin koko 
konsernin kaikkien kulutuspisteiden sähkön, lämmön, 
veden ja polttoaineiden kulutusta. Velvoite yrityksen 
energiakatselmuksen sekä kohdekatselmuksen toteutta-
miseen on neljän vuoden välein, eli seuraavan kerran 
vuonna 2023. 
 
 

Rovaniemen kaupungin hiilitase 
Rovaniemen kaupungin hiilitase arvioitiin ensimmäisen 
kerran keväällä 2019 valmistuneessa selvityksessä. Selvi-
tyksessä kartoitettiin Rovaniemen hiilinielut ja – varastot 
sekä hiilidioksidipäästöt. Rovaniemen kaupungin kasvi-
huonekaasutaseen mukaan kaupungin hiilinielut ovat noin 
kolme kertaa suuremmat kuin kasvihuonekaasupäästöt. 
 

Rovaniemen kaupungin energiatuotanto 
Alueellamme tuotetaan päästötöntä ja hiilineutraalia säh-
köä neljä kertaa enemmän kuin koko kaupungissa käytäm-
me. Suosiolan voimalaitos (CHP) tuottaa kaupungin asuk-
kaille ja yhteisöille ympäristöystävällistä kaukolämpöä ja 
sähköä. Voimalaitoksella on panostettu ympäristön ja il-
maston suojeluun investoimalla voimakkaasti viime vuosi-
na. Kasvihuonepäästöt ovat laskeneet lähes 60 prosenttia 
muutamassa vuodessa ja investoinnit jatkuvat verkkoja pa-
rantamalla. Suunnittelukaudella tehdään kaupungin ener-
giapoliittinen ohjelma. 

 

Matkailun hiilijalanjäljen pienentäminen 
Rovaniemen kaupunki on mukana Lapin liiton hallinnoi-
massa hankkeessa vähähiilisyyden ja taloudellisesti kestä-
vän kehityksen edistämiseksi matkailussa. Myöskin Santa 
Claus Village- ympärivuotinen kansainvälinen matkailukes-
kus-hanke omalta osaltaan selvittää mitä Napapiirillä voi-
daan tehdä matkailun hiilijalanjäljen pienentämiseksi. 

 

 
Yhdyskunta 
Kaavoitus ja yhdyskuntatekniikka 
Maankäytön ja yhdyskuntatekniikan suunnittelun ja toteut-
tamisen tavoite on tiivistää ja tehostaa yhdyskuntaraken-
netta siten, että luodaan hyvät mahdollisuudet saavuttaa 
palvelut jalankulku- ja pyöräily etäisyydeltä sekä samalla 
luoda toisaalta mahdollisuudet toimivan joukkoliikenteen 
toteuttamiseksi. Yhdyskuntarakennetta tiivistämällä pyri-
tään hyödyntämään tehokkaasti olemassa olevia yhdyskun-
tatekniikan verkostoja. Yhdyskuntarakenteen tiivistämises-
tä huolimatta turvataan viihtyisän ja turvallisen elinympä-
ristön muodostuminen puistoilla ja virkistysalueilla. Liiken-
neverkkoa ja yhteyksiä parantamalla vähennetään liiken-
nettä ja lyhennetään etäisyyksiä. Suunnitelmakauden mer-
kittävimpiä kaavahankkeita ovat koko kaupungin yleiskaa-
van käynnistäminen, sekä Sairaalanniemen, Valionrannan, 
Pöyliörannan ja ydinkeskustan asemakaavahankkeet. 
 
Suunnitelmakaudella jatketaan Rovaniemen kävelyn ja 
pyöräilyn kehittämisohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden 
toteuttamista. Suunnitelmakaudella jatketaan myös 
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osayleiskaavan mukaisesti ydinkeskustan kävelyvyöhyk-
keen kehittämistä siten, että autoliikenteen painopistettä 
siirretään keskustan kehälle (Hallituskatu - Valtakatu - 
Toripuistikko - Koskikatu - Lapinkävijäntie) ja Ruokasen-
katu kehitetään erityisesti joukkoliikenteen ja pyöräilyn 
tarpeisiin. Poromiehentien autoliikennettä vähennetään ja 
mahdollistetaan kävelykeskustan luonteva ulottuminen 
kauppakeskukseen ja kulttuuritalo Korundiin. Katujen pe-
rusparantaminen suunnitellaan ja toteutetaan huomioiden 
putki- ja johtosaneerausten tekeminen samanaikaisesti. 
 

Katuympäristön viihtyisyyttä ja vihreyttä pyritään lisää-
mään erityisesti Ruokasenkadulla, Poromiehentiellä ja Val-
takadulla. Samalla mahdollistetaan uusia rakennuspaikkoja 
ja sitä kautta kaupunkirakenteen tiivistämistä. 
 

Liikuntapalvelut 
Sisäliikuntatilat ovat pääosin Tilapalvelukeskuksen hallin-
noimia, joten esim. energiasäästöön ja kiertotalouteen liit-
tyvät toimenpiteet on suunniteltava yhdessä Tilapalvelu-
keskuksen kanssa. Osa liikuntatiloista kuuluu Rovaseudun 
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 huomioitava urakka-
sopimuksia tehtäessä tarpeen mukaisesti. Uusissa liikunta-
paikkainvestoinneissa energiatehokkuusvaatimukset on 
huomioitava. 
 

Elinvoima 
Rovaniemen kaupungin strategiset painopisteet yhdyskun-
tarakenteen suunnittelussa tulee huomioida kaupungin 
talousarviossa. Kaupungin liike- ja teollisuustonttien mää-
rä ei vastaa kysyntää, sillä infran rakentamiseen varatut 
määrärahat eivät mahdollista riittävässä määrin niiden 
tuotantoa ja tämä tulee huomioida toimialalle asetettujen 
tulostavoitteiden rinnalla.  Suunniteltavien yhdyskuntara-
kenneratkaisujen tulee tukea kaupungin elinvoimaisuuden 
kehittymistä. Täydennyskaavoitusta jatketaan, samoin yh-
dyskuntarakenteen eheyttämistä valmiin kunnallisteknii-
kan piiriin. Suunnitelmissa tulee huomioida ympäristöteki-
jät, esimerkiksi kiertotalouden edelläkävijäkunnan status 
tulee valjastaa elinvoimaisuuden edistämiseen. 
 

Palveluverkot  
Kaupungin sisäinen muuttoliike tulee huomioida palvelu-
verkon rakenteen ja toimintayksiköiden sijaintien suunnit-
telussa. Muuttoliikkeen johdosta väestö keskittyy kaupun-
kikeskustan alueelle. Palveluiden tarve lisääntyy keskusta-
alueella ja vähentyy haja-asutusalueilla. Maakunnallinen 
muuttoliike ja asukasmäärän kasvu vaikuttavat myös osal-
taan palvelujen tarpeen alueelliseen kysyntään. Uudet 
kaupunkiin muuttavat asukkaat muuttavat pääosin kes-
kustan alueelle. Kasvava asukasmäärä lisää osaltaan palve-
luiden tarvetta. Palveluverkon toimintayksiköiden raken-
neratkaisujen ja sijaintien suunnittelussa sekä toteutuk-
sessa tulee huomioida saavutettavuus erityisesti kevyen 
liikenteen kulkuneuvojen, sekä joukkoliikenteen avulla. 
Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käytöllä vaikutetaan 
liikkumisesta aiheutuvaan ympäristörasitukseen. 
 
Sähköisten palveluiden kehittäminen osana  
palveluverkostoa: 

 
  Paperin käytöstä luopuminen 
 fyysisen liikkumisen tarpeen vähentäminen  
  asionnin yhteydessä 
  palvelutuotantotilojen määrän vähentäminen 

 
Tilatarpeiden täyttämisessä tulee huomioida uudet ener-
giatehokkaat tila- ja tekniikkaratkaisut, ympäristön huo-
mioivat rakennusmateriaalit ja energiamuodot. Moderni 
uusi suuri yksikkö on ympäristöystävällisempi kuin monta 
vanhaa. Palvelujen tarpeen rakenteelliseen muutokseen 
tulee mahdollisuuksien mukaan varautua suunniteltavien 
tilaratkaisujen muuntojoustavuus huomioiden. Liikkumi-
sesta aiheutuva ympäristörasitus pyritään minimoimaan 
sijaintivalinnoilla, teiden ja kevyen liikenteen väylien suun-
nitelmallisella rakentamisella, sekä joukkoliikenteen järjes-
tämisellä. Ympäristöystävällisten sähköavusteisten kulku-
neuvojen käytön mahdollistaminen tulee huomioida hyvin-
kin lyhyen ajanjakson kuluessa. 
 
Yhdyskuntatekniikan rakentamisen tarve optimoidaan ole-
massa olevien palveluverkkojen mahdollisimman tehok-
kaalla käytöllä. 
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Yleinen taloustilanne     Lähde: VM 
Kesän aikana on vahvistunut näkemys, että Suomen talous 
toipuu koronan aiheuttamasta iskusta nopeasti loppuvuo-
den 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Valtiovarainministeri-
ön arvion mukaan kasvupyrähdys jää kuitenkin väliaikaisek-
si. Valtiovarainministeriö arvioi bruttokansantuotteen kas-
vavan noin kolmen prosentin vauhtia vuosina 2021-2022. 
Suhdannekierron tasoituttua vauhti hiipuu ja sen määrittää 
talouden rakenteellinen suorituskyky – työllisyyden ja tuot-
tavuuden kasvu sekä talouden kilpailukyky. Kasvupyräh-
dyksen jälkeen bruttokansantuotteen kasvu uhkaa hidastua 
1,0-1,5 prosentin haarukkaan. 
 

Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,3 % vuonna 
2021. Talouden toipuminen covid-19-pandemiasta on ollut 
kuluvan vuoden keväästä alkaen nopeaa. Varsinkin työlli-
syys on kohentunut nopeasti. Talouden elpyminen jatkuu 
syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä 
tällä hetkellä koskevat. Bruttokansantuotteen arvioidaan 
kasvavan vuonna 2022 noin 2,8 ja vuonna 2023 noin 1,6 %. 
 

Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää. Työvoiman ky-
syntä ja hallitukset asettamat toimet työn tarjonnan lisää-
miseksi täyttävät tavoitetta lyhyellä aikavälillä, koska työt-
tömyys on korkea. Vuoden 2021 ennakoitu työllisyysaste on 
72,4 (%). Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosi-
na 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla. Työllisyyden 
ennustetaan lisääntyvän vuonna 2022 päätyen tasolle 73,6 
(%). Vuonna 2023 työllisyysaste nousee runsaaseen 74 pro-
senttiin. 
 

Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista ra-
kenteellista julkisen talouden epätasapainoa. Suhdanne-
kierron tasoituttua julkisen talouden rahoitusaseman vah-
vistuminen hidastuu ja julkinen talous jää yli kolme miljardia 
euroa alijäämäiseksi 2020-luvun puoliväliä lähestyttäessä. 
 

Kuntatalous     Lähde: VM 
Sanna Marinin hallitus julkaisi syyskuun 2021 lopussa esi-
tyksensä valtion vuoden 2022 talousarvioksi. Talousarvio-
esitys on näillä näkymin viimeinen talousarvioesitys, jossa 
kuntatalous vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pe-
lastustoimen järjestämisestä ja rahoittamisesta. 
 

Talousarvioesitys pitää sisällään kuntatalouteen liittyviä toi-
menpiteitä. Talousarviossa viedään eteenpäin jo käynnistet-
tyjä päätöksiä mutta vuosina 2021 ja 2022 hallitus on lisännyt 
erityisen voimakkaasti määräaikaisia kehittämishankkeita ja 
jatkanut niin sanottuja tulevaisuusinvestointeja myös halli-
tuskauden loppupuolella. 
 

Vaalikauden alusta lähtien valtion päätökset ovat lisänneet 
kuntien menoja kaikkiaan noin 1,2 miljardilla eurolla vuoden 
2022 tasolla. Summasta kertaluonteisia lisäyksiä ja EU:n el-
pymis- ja tukivälineen avulla rahoitettuja menolisäyksiä on 
noin 470 miljoonaa euroa. Ohjelmien avulla on palkattu lisä-
henkilökuntaa kouluihin, varhaiskasvatukseen ja ammatilli-
seen koulutukseen ja sote-sektorille. 
 

Valtio ohjaa kuntatalouteen vuonna 2022 tulevaisuusinves-
tointien, verokompensaatioiden ja kuntien lakisääteisiin teh-
täviin osoitetun laskennallisen valtionosuuden kautta noin 13 
miljardia euroa. Kuntien menojen määrä on vuonna 2022 
noin 43 miljardia euroa, joten valtio rahoittaa kuntien me-
noista noin 30 prosenttia ja kunnat noin 70 prosenttia.  
 

Hallituksen kuntalinjausten tavoitteena on pitää kuntatalous 
neutraalina valtion päätösperäisten toimien suhteen. Halli-
tuksen toimet eivät sisällä kuntataloutta vahvistavia päätök-
siä, joilla lisättäisiin aidosti kuntien tuloja, tuottavuutta tai 
karsittaisiin menoja.  
 

Valtion talousarvioesityksessä korvataan kyllä kunta-valtio-
suhteessa täysimääräisesti hallituksen tehtävien lisäyksistä 
tai laajennuksista aiheutuvat lisämenot tai tulomenetykset 
vuonna 2022. Valtionosuuslisäysten vastapainona valtion 
talousarvioesitys sisältää kuitenkin ison valtionosuusleik-
kauksen. Leikkaus syntyy siitä, että lakisääteinen peruspal-
veluiden kustannustenjaon tarkistus, +564 milj. euroa, leika-
taan kunnilta pois. Tätä 564 miljoonan euron leikkaussum-
maa voidaan pitää myös hallituksen kuntatalouteen kohdis-
tamien toimien yhteisvaikutuksena vuonna 2022, sillä muita 
valtionosuuslisäyksiä tai valtionavustushankkeita vastaavat 
kuntataloudessa aina täysimääräiset lisämenot tai kustan-
nusten nousut. 
 

Kuntien perusrahoitukseen kohdistettu leikkaus tarkoittaa 
sitä, että kunnat joutuvat rahoittamaan vuonna 2022 koko-
naan niin kuntatalouteen kohdistuvat uudet ja laajenevat 
tehtävät kuin monet muutkin käynnistyvät kehityshankkeet. 
Jos kunnan tulorahoitus ei ole syksyllä 2021 riittävällä tasolla 

Kuntasektorin vuosikate, poistot sekä investoinnit  
1991–2025 (mrd €) 

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä  
rahavirrat  1997–2025 (mrd €) 

2.6 Julkinen talous 

Kuvio 12 Lähde: Kuntaliitto Kuvio 13 Lähde: Kuntaliitto 
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2.7 Rovaniemen kaupungin talous  

Kuvio 14 

Talousarviovuosi 2022 
 

Toimintakate 

Vuoden 2022 talousarviossa peruskaupungin toimintakat-
teeksi on arvioitu -413,9 miljoonaa euroa, kun vuonna 2020 
toimintakate oli -373,9 miljoonaa euroa. Toimintakatteen 
ennakoidaan siten heikkenevän noin -40,0 miljoonaa euroa 
vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna. 

 

Vuosikate 

Vuoden 2022 vuosikatearvio on 9,0 miljoonaa euroa, kun 
vuonna 2020 vuosikate oli 29,7 miljoonaa euroa. Vuosikat-
teen ennakoidaan siten heikkenevän noin 20,6 miljoonaa 
euroa. Vuoden 2022 vuosikatearvio sisältää täysimääräisen 
koronakustannusten korvauksen.  

 

Tilikauden yli-/alijäämä 

Vuoden 2022 alijäämäksi on arvioitu 3,9 miljoonaa euroa, 
kun vuoden 2020 vastaava luku oli 12,3 miljoonaa euroa 
ylijäämäinen (muutos on yhteensä 16,2 miljoonaa euroa). 
Vuoden 2020 ylijäämään vaikuttivat osaltaan valtion poik-
keukselliset tukitoimet, harkinnanvarainen valtionosuus 
sekä verotulojen tilitys loppuvuonna 2020. 

 

Investoinnit 

Peruskaupungin vuoden 2022 investointisuunnitelma on 
yhteensä 22,0 miljoonaa euroa. Talousarviovuotena 
2022  peruskaupungin nykyinen tulorahoitus ei riitä käyttö
- ja investointimenojen kattamiseen. Mikäli peruskaupun-
gin vuosikate toteutuu tasolla 9,0 miljoonaa euroa ja inves-
tointisuunnitelma tasolla 22,0 miljoonaa euroa, tarvitaan 
vuodelle 2022  uutta ulkopuolista rahoitusta noin 9,6 mil-
joonaa euroa. 

 
 

Taloussuunnitelmavuodet 2023-2025 

 

Toimintakate 

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveys-, sekä pelastuspal-
velut siirtyvät hyvinvointialueille. Siirrolla on merkittävä 
vaikutus Rovaniemen peruskaupungin talouden rakentee-
seen, miltei 60 % toimintakatteesta siirtyy hyvinvointialu-
eelle. Muutoksen toimintakatteessa vuosien 2022 ja 2023 
välillä arvioidaan olevan noin 251 miljoonaa euroa.  

Vuosina 2023-2025 peruskaupungin suunniteltu toiminta-
kate on noin -170 miljoonaa euron tasolla. Vuosina 2023-
2025 peruskaupungin  suunnitelman mukainen yhteenlas-
kettu ylijäämä on noin 4,6 miljoonaa euroa. 

 

Vuosikate 

Vuosien 2023-2025 vuosikatearvio on yhteensä 62,9 mil-
joonaa euroa. Vuosikatteen ennakoidaan vaihtelevan vuo-
sien 2023-2025 aikana tasolla 17,0 - 26,2 miljoonaa euroa.  

 

TIlikauden yli-/alijäämä 

Vuosien 2023-2025 yhteenlaskettu tilikauden ylijäämä on 
20,8 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämän ennakoidaan 
vaihtelevan vuosien 2023-2025 aikana tasolla 2,3 - 12,8 
miljoonaa euroa.  

 

Investoinnit 

Peruskaupungin nettoinvestointien määrä on vuosina 2023
-2025 yhteensä noin 110,9 miljoonaa euroa. 

Mikäli peruskaupungin vuosien 2023-2025 yhteenlaskettu 
vuosikate toteutuu tasolla 62,9 miljoonaa euroa ja inves-
tointisuunnitelma toteutuu tasolla 110,9 miljoonaa euroa, 
tarvitaan vuosille 2023-2025 uutta ulkopuolista rahoitusta 
noin 22,3 miljoonaa euroa. 
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Taulukko 5 

Rovaniemen kaupungin ja konsernin taloustietoja 2020–2025  

Talouden pidemmän aikavälin             

 tarkastelu TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 TS 2025 
Peruskaupunki             

Kunnallisveroprosentti 21,50 % 21,50 % 21,50 % 9,11 % 9,11 % 9,11 % 

Asukasmäärä  63 528 63 995 64 210 64 425 64 640 65 253 

Toimintatuotot, 1 000€ 51 614 53 650 52 761 33 940 35 080 36 200 

Toimintakulut, 1 000€ -425 584 -436 704 -466 770 -197 185 -204 042 -211 062 

Toimintakate -373,88 -382,95 -413,91 -163,25 -168,96 -174,86 

Muutos, M€ -1,62 -9,08 -30,95 250,66 -5,71 -5,90 

Muutos-% -0,43 % -2,43 % -8,08 % 60,56 % -3,50 % -3,49 % 

Toimintatuotot, % toimintakuluista 12,13 % 12,29 % 11,30 % 17,21 % 17,19 % 17,15 % 

Verotulot, M€ 267,10 270,47 285,31 160,58 158,18 158,18 

Verotulot, euroa / asukas 4 204,38 4 226,45 4 443,42 2 492,51 2 447,09 2 424,10 

Valtionosuudet, M€ 126,89 114,20 126,19 12,55 14,94 17,99 

Valtionosuudet yhteensä, euroa / asukas 1 997 1 785 1 965 195 231 276 

Rahoitustuotot ja -kulut, M€ 9,56 10,92 11,45 11,28 10,00 10,00 
              

Vuosikate, M€ 29,67 12,64 9,04 26,25 19,63 17,03 

Vuosikate eur/asukas 467,07 197,47 140,85 407,39 303,74 260,92 

Vuosikate, % poistoista 167,54 % 89,43 % 68,24 % 190,88 % 137,78 % 113,50 % 

Poistot, M€ 17,71 14,13 13,25 13,75 14,25 15,00 

Satunnaiset tuotot ja kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tilikauden tulos, M€ 11,96 -1,49 -4,21 12,50 5,38 2,03 

Poistoeron muutos, M€ 0,31 0,00 0,31 0,31 0,31 0,31 

Varausten muutokset netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ylijäämä/alijäämä, M€ 12,27 -1,49 -3,90 12,81 5,69 2,34 

Kumulatiivinen ylij/alij., M€ 13,92 26,20 24,70 20,80 33,61 39,30 

Kumulat. Ylij/alij./as, eur 219,13 409,33 384,69 322,87 519,91 602,28 
              

Investoinnit, M€ 14,27 15,00 21,95 34,95 37,97 37,94 
              

Lainakanta M€ 268,89 271,25 263,43 265,03 276,93 268,12 

Lainakanta euroa / asukas 4 233 4 239 4 103 4 114 4 284 4 109 
              

Kaupunkikonserni             

Vuosikate, M€ 62,48 38,64 35,04 52,25 45,63 43,03 

Investoinnit, M€ 70,49 51,45 46,45 67,35 69,77 63,74 

Lainakanta, M€ 354,63 356,99 349,17 355,84 373,23 358,71 

Lainakanta euroa / asukas 5 582 5 578 5 438 5 523 5 774 5 497 
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3 KAUPUNKISTRATEGIA  

3.1 Kaupunkistrategian tiivistelmä  

Rovaniemen voimassa oleva kaupunkistrategia määrittää talousarviovuoden 2022 visiota, arvoja ja tavoitteita. Rovanie-
men kaupunki on kuitenkin aloittanut vuoden 2021 alusta strategiansa päivittämisen, ja uusi päivitetty strategia valmis-
tuu vuoden 2022 aikana. 
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3.2 Kaupunkistrategian seurantamittarit 

Tavoitemittari lähtötilanne 2018 Tavoite 2022 Tavoite 2025 

Väestömäärä kasvaa vuosittain (TK) 62 922 

(31.12.2018) 
  

63 900 
(+978, 

+1,6 %) 

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

Työttömyysaste (TEM) 2018, ka.: 11,5 % 10,5 % 
  

10,5 % 

Väestöllinen huoltosuhde  
heikkenee Tilastokeskuksen  
ennustetta vähemmän (TK) 

55 

(2018) 
58,0 

(TK: 58,3) 
63 

(TK: 65) 

Rekisteröityneiden yöpymisten määrä 
kasvaa 

  

663 603 

(2018) 
639 000 

(-24 603, 
-3,7 %) 

700 000 
(+61 000, 

9,5 %) 

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) 
*Kela on lopettanut tilaston päivittä-
misen 2018 

110,3 

(2018) 
  

105,0 100,0 

Kansantauti-indeksi laskee (Kela) 
*Kela on lopettanut tilaston päivittä-
misen 2018 

119,8 

(2018) 
  

115,0 110,0 

Palvelutyytyväisyyskyselyn tulokset 
ovat hyvällä tasolla 

Kyselyjä toteutetaan 
yksiköittäin. Selvite-

tään yhtenäisen koko 
kaupungin kyselyn 

mahdollisuutta. 

Kyselyjä lisätään, kehi-
tetään ja tuloksia seu-

rataan. 

Tulokset paranevat 

Kaupunkikonsernin tilikauden tulos on 
positiivinen 

  

-7,3 milj. euroa 

(2018) 
0,5 milj. euroa 10,0 milj. euroa 

Konsernin lainamäärä 

euroa / asukas 
  

4 270 5 464 7 039* 

Konsernin omavaraisuusaste 

prosenttia 

47,0 40,0 
  

40,0 

Peruskaupunki vuosikate 

euroa / asukas 
  

-104,10 141,53 232,63 

Peruskaupunki tilikauden tulos 
milj. euroa 

  

-22,1 -3,9 0,0 

Osallisuus toteutuu  
päätöksenteossa 

Toteutuu asukasta 
koskevissa 

 päätöksissä 

Toteutuu osana 

 toimintaa 

Osa vakiintuneita 

 toimintatapoja 

Taulukko 6 

*Sisältää Lapin sairaanhoitopiirin keskussairaalan laajennusinvestoinnin (Rovaniemen osuus 53,28 %). Laajennushank-
keen kustannusarvio on 139 milj. euroa (10.6.2020 Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto). 
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3.3 Kaupunkikonsernin talous ja tavoitteet 

Uusi kuntalaki korostaa kuntakonsernin johtamista ja oh-
jausta. Vuodesta 2017 lähtien kunnan talouden kestävyyttä 
on arvioitu konsernitasolla kriisikuntakriteerien avulla. 
Kriisikuntakriteerit asettavat yhtenevät vertailukohdat 
kaikille kunnille ja ohjaavat taloudenpitoa. Kriteereitä on 
uudistettu siten että tunnuslukuja ja raja-arvoja on muu-
tettu. Uusien raja-arvojen soveltaminen tapahtuu vuonna 
2022. Siihen asti sovelletaan kuntalain 118 § mittareita.  
 
Rovaniemen kaupunkikonsernin tulos oli vuonna 2020 
ylijäämäinen. Ylijäämää kertyi yhteensä  14,5 miljoonaa eu-
roa. Konsernin lainakanta oli 31.12.2020 yhteensä 354,6 
miljoonaa euroa ja taseessa oleva ylijäämä oli 115,0 miljoo-
naa euroa. 
 
Käytettävissä olevien ennusteiden pohjalta Rovaniemi-
konsernin tuloksen vuodelle 2021 odotetaan olevan 2 mil-
joonan euroa ylijäämäinen. 
 
 
Uudet kriisikuntakriteerit  

Arviointimenettely voidaan jatkossa käynnistää:  

jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä ali-
jäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajas-
sa  (Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enin-
tään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista 
seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee 
kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen 
kertynyt alijäämä.)  

 
jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan 
viimeisessä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa 
ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa (ei muu-
tosta nykyiseen)  
 
 TAI 
 
jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat 
talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyt-
täneet kaikki seuraavat raja-arvot: 

1. kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja 
poistojen suhde on alle 80 prosenttia  

2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 pro-
senttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien 
painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti  

3. asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpää-
töksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää 
kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja 
vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 
50 prosentilla  

4. konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoito-
kate on alle 0,8.  

Uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 
2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen 

perusteella. Siihen asti sovelletaan vanhoja kriteerejä.  

 
 

Konsernin ja tytäryhtiöiden sekä kuntayhtymien  
Tulostavoitteet 
 

1. Kuntakonsernin vuosikate on positiivinen ja kat-
taa poistot  

2.   Kuntakonsernin asukaskohtainen lainamäärä ei 
kasva yli kaikkien kuntakonsernien keskimääräi-
sen arvon 

3.  Kuntakonsernin omavaraisuusaste on parempi 
kuin kaikkien kuntakonsernien keskimääräinen 
arvo 

 
Yhteisökohtaiset tavoitteet 
 

1. Yhteisön tilikauden tulos on vuosittain positiivinen 

2. Yhteisön tulorahoitus kattaa liiketoiminnan käyttö– 
ja pääomakulut 

3. Riskienhallinta on suunnitelmallista 

4. Yhteisöjen kustannustason nousu ei ylitä yleistä kus-
tannustason nousua 

 
 
Kaupunginvaltuuston omistajapoliittisten linjausten mu-
kaisesti tulee yhteisön toiminnan ja kaupungin omistuksen 
yhteisössä palvella kaupunginvaltuuston asettamia strate-
gisia tavoitteita. Kaupungille palveluja tuottavien yhteisö-
jen tavoitteena tulee olla, että laskutus ja hintataso kau-
pungille eivät nouse, vaan kustannusten nousu pitää pyrkiä 
kattamaan ulkoista tulorahoitusta lisäämällä ja toimintaa 
tehostamalla. Lisäksi yhteisöjen tulee olla omalla tulora-
hoituksellaan kannattavia ilman kaupungin lisäsijoituksia. 
Tuloutusten osalta tavoitteena on säilyttää vähintään ny-
kyinen taso. 
 
Yhteisökohtaiset tuloskortit käsitellään luvussa 8. Tulos-
korttien yhteydessä ja luvussa 8 on esitetty kaupungin yh-
teisöille osoitetut tulostavoitteet 

Kuvio 15 Lähde: tutkihallintoa.fi  

Konsernin taloudellinen tilanne voimassa olevat kriisi-
kuntakriteerit, tilinpäätös 2020 
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Talousarviovuosi 2022 
 
Rovaniemen kaupunkikonsernin vuosikatteen arvioidaan 
olevan talousarviovuonna 2022 noin +35 miljoonan euron 
tasolla ja investoinnit yhteensä noin 46 miljoonaa euroa. 
Konsernin lainakanta on yhteensä noin 350 miljoonaa eu-
roa ja asukasta kohti 5 464 euroa.  
 
 
 

Taloussuunnitelmavuodet 2023-2025 
 
Rovaniemen kaupunkikonsernin keskimääräisen vuosikat-
teen arvioidaan suunnitelmavuosina olevan 47 miljoonan 
euron vuositasolla ja noin 141 miljoonaa euroa suunnitelma-
vuosina yhteensä. Investointimenot ovat suunnitelmavuo-
sina keskimäärin 67 miljoonan euron vuositasolla ja noin 
201 miljoonaa euroa suunnitelmavuosina yhteensä.  
 

Kuvio 17 

Kuvio 16 
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Talousarvion rakenne 
 
Talousarviorakenteessa noudatetaan kuntaliiton talousar-
viosuositusta. Toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seura-
taan käyttötalouden, tuloslaskelmaosan, investointien ja 
rahoituksen näkökulmista. 
 
Käyttötalousosassa asetetaan palveluille tavoitteet ja bud-
jetoidaan niiden toteuttamisessa tarvittavat määrärahat. 
Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotan-
tovälineiden hankinta, sekä rahoitusosuudet ja omaisuu-
den myynti. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituk-
sen riittävyys käyttötalouden menoihin ja poistoihin. Ra-
hoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja 
käyttö. 
 
Kaupungin palvelutuotanto ja hallinto jaetaan rahoitusta-
van perusteella budjettirahoitteisiin ja kohderahoitteisiin 
tehtäviin. Budjettirahoitteiset tehtävät rahoitetaan val-
tuuston verorahoitukseen perustuvilla määrärahoilla. Koh-
derahoitteisten yksiköiden rahoitus perustuu sisäiseen ja 
ulkoiseen tulorahoitukseen, jossa palvelujen tuottamisesta 
saadaan myynti- ja maksutuottoja. 
 

Budjettirahoitteiset tehtävät vuonna 2022 ovat: 
 

 Ulkoinen tarkastus- ja arviointi 
 

 Hallinto- ja tukipalvelut 
 
 Hyvinvointipalvelut 
 
 Sivistyspalvelut 
 
 Elinvoimapalvelut 
 
 Ympäristövalvonta 

 
 

Kohderahoitteiset tehtävät vuonna 2022 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 toi-
minnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulevalle talousarvio-
vuodelle ja sitä seuraavalle kolmivuotiselle suunnittelukau-
delle. Talousarvio pohjautuu voimassa olevaan kuntalakiin, 
hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan ja muihin kaupunginval-
tuuston päätöksiin sekä kaupunginhallituksen antamiin 
ohjeisiin. 

 
Käyttötalousosassa valtuusto päättää sitovat määrärahat 
toimielimille hallinnon ja palvelujen järjestämistä ja tuotta-
mista varten. Toimielimet voivat päättää määrärahojensa 
tarkemmasta käytöstä hyväksymissään käyttösuunnitel-
missa. 
 
Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä toimielinten ja 
konserniyhteisöjen tuloskortit, joissa määritellään sitovat 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuodel-
le. 
 
Investointien osalta sitovuustaso on määritelty luvussa 
kuusi (6). 
 
Kaupungin talousarvion rahoittamisesta vastaa ja päättää 
kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto päättää lainan-
oton määrästä. 
 
Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpanosta vastaa 
kaupunginhallitus ja sen alainen viranhaltijaorganisaatio. 
Kaupunginhallitus hyväksyy erilliset talousarvion täytän-
töönpano-ohjeet. Kaupunginhallitus on lisäksi velvollinen 
toimittamaan kaupunginvaltuustolle osavuosikatsauksen 
kerran vuodessa ja tilinpäätöksen talousarviovuotta seu-
raavan kesäkuun valtuustoon. 
 
Kuntalain 125 §:n nojalla tilivelvollisia ovat kunnan toimieli-
men jäsenet (kaupunginhallitus, lautakunnat ja niiden jaos-
tot, sekä virallisesti asetetut toimikunnat) ja asianomaisen 
toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvol-
lisina viranhaltijoina pidetään toimielimen esittelijöitä ja 
toimielimen tehtäväalueilla itsenäisestä tehtäväkokonai-
suudesta vastaavia viranhaltijoita, jotka ovat suoraan toi-
mielimen alaisia. 
 
Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu johtamastaan 
toiminnasta sekä omasta että alaisensa tekemisestä tai 
tekemättä jättämisestä. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että 
viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viran-
haltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa 
muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. 
Viime kädessä harkintavalta siitä, ketkä ovat tilivelvollisia, 
voidaan katsoa olevan tilintarkastuskertomuksen antavalla 
tilintarkastajalla. Kaupunginvaltuusto päättää tarvittaessa 
erillisellä päätöksellä tarkemmin tilivelvollisuudesta tarkas-
tuslautakunnan esityksestä 

3.4 Talousarvion rakenne ja sitovuus 
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3.5.1 Luottamushenkilöorganisaatio 
3.5 KAUPUNGIN ORGANISAATIO 

3.5.2 Henkilöstöorganisaatio 

Kuvio 18 

Kuvio 19 
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3.5.3 Konsernirakenne 

Kuvio 20 
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3.5.4 Keskeiset omistusyhteisöt 

TYTÄRYHTEISÖT: OMISTUSOSUUS (%) v. 2021 

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 

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 7 
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3.6 Henkilöstö 
Tavoitteet vuodelle 2022: 
 

1.  Sote-uudistukseen liittyvän henkilöstösiirron onnistunut 
 toteuttaminen suunnitellun aikataulun mukaisesti. 
 

 Hyvä ja vastuullinen vuorovaikutus henkilöstön 
kanssa siirtoon liittyen. 

 Kaupungin edut turvaava henkilöstön siirtosopimus. 

 Tehtävien muotoilu tarvittavilta osin siten, että kau-
pungille jäävät ja soteen siirtyvät työtehtävät muo-
dostavat mielekkäitä, tarkoituksenmukaisia ja talou-
dellisesti kestäviä kokonaisuuksia. 

 
2.  Tarvittavien muutosten tekeminen henkilöstöhallinnon 
 ulkoistettujen tukipalvelujen tuottamistapaan sote-
 uudistuksen yhteydessä 1.1.2023 alkaen palvelun laadun 
 parantamiseksi ja kustannusten vähentämiseksi. 
 
3.  Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen ja sairaus
 poissaolojen vähentäminen. 
 

 Työhön liittyvien kuormitustekijöiden tunnistaminen 
ja hallinta sekä henkilöstön voimavarojen vahvista-
minen ja osaamisen kehittäminen kaupungin työpai-
koilla ovat keskeisiä työhyvinvointiin vaikuttamisen 
keinoja. Niiden avulla vähennetään sairaus- ja tapa-
turmakustannuksia, tehostetaan työajan käyttöä 
sekä kehitetään organisaation toimintaa ja paranne-
taan tuottavuutta. Henkilöstön sisäilmaongelmista 
johtuvien sairauspoissaolojen vähentämiseksi rea-
goidaan nopeasti yhdessä työterveyshuollon, tilapal-
velujen ja henkilöstöhallinnon kanssa. 

 Työhyvinvoinnin johtaminen liittyy kiinteästi talou-
dellisten tavoitteiden toteuttamiseen ja palveluiden 
tuottamiseen. Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa laaduk-
kaita palveluita ja sitä kautta parempaa asiakaskoke-
musta sekä toiminnan tuloksellisuutta. Tätä tukee 
organisaatiokulttuuri, jossa henkilöstö kehittää ja 
oppii, johtaminen on mahdollistavaa ja yhteisöllisyys 
on vahvaa. Johtamista vahvistetaan selkeyttämällä 
johtamiskokonaisuuksia ja kouluttamalla esimiehiä. 

 
4.  Kaupungin veto- ja pitovoiman parantaminen työnanta-     
 jana. 
 

 Kaupungin houkuttelevuutta työnantajana ediste-
tään lisäämällä työn joustavuutta ja perheystävälli-
syyttä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia vetovoimai-
siin urapolkuihin. Tavoitetta toteutetaan myös vies-
timällä kaupungin työmahdollisuuksista ja tukemalla 
henkilöstön osaamisen kehittämistä esimerkiksi op-
pisopimuskoulutuksen, täydennyskoulutuksen ja 
omaehtoisen kouluttautumisen muodoissa. Kaupun-
ki panostaa verkko-oppimisen kehittämiseen ja hy-
vään perehdytykseen. 

 
 

Edellä todettujen tavoitteiden edistämiseksi on suunnitel-
tu toteutettavaksi vuonna 2022 seuraavia toimenpiteitä: 
 
Rekrytoinnit  
 
Miten saamme rekrytoitua ammattitaitoista ja työkykyistä 
henkilöstöä? 
 

 Anonyymin rekrytointimenettelyn käytön vakiinnut-
taminen yhdenvertaisuuden ja työnantajamaineen 
kehittämiseksi. 

 
 Rekrytointiprosessien laadun vakiinnuttaminen esi-

miehiä ja rekrytointien valmistelijoita kouluttamalla. 
 
 Kaupungin työnantajamaineen järjestelmällinen ke-

hittäminen. Kohdennettu rekrytointimarkkinointi 
erityisesti niille kohderyhmille, joissa henkilöstön 
saatavuus on huono. 

 
 Matalan kynnyksen väylien laajentaminen vaikeasti 

rekrytoitaviin tehtäviin (oppisopimuskoulutuksen ja 
oppilaitosyhteistyön lisääminen). 

 
 
Työhyvinvointi  
 
Miten pidämme henkilöstön hyvinvoivana ja työkykyisenä? 

 

 Työhyvinvoinnin tason mittaaminen ja toimenpitei-
den suunnittelu ja toteuttaminen tulosten perus-
teella. 

 Kohdennetut toimenpiteet korkeiden poissaolojen 
palvelualueille. 

 Osaamisen kehittäminen (erityisesti verkko-
oppimisen, työkierron ja  täydennyskoulutuksen 
keinoin).  

 Esimiesten vahva tukeminen palvelussuhde- ja työ-
hyvinvointiasioissa (ml. työturvallisuus). 

 Varmistetaan, että jokainen työntekijä ja esimies käy 
vuoden aikana kehityskeskustelun. 

 Kehitetään työskentelytapoja ja -tiloja hyvinvointia ja 
tuottavuutta tukeviksi. 

 Jatketaan henkilöstöohjeistusten uudistamista sisäl-
löltään työntekoa joustavoittaviksi ja perheystävälli-
siksi. 

 Esimiesten kouluttaminen työhyvinvointijohtami-
seen. 

 Henkilöstön hyvinvointia tuetaan maksamalla hyvin-
vointietua 10 euroa/kk kh:n päättämien ehtojen mu-
kaisesti. 
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Henkilöstökulut vuosina 2020–2022  
 TP 2020 TA 2021 TA 2022 

Henkilöstökulut M€ 146,6 152,05 165,08 

Muutos ed. vuoteen M€ 0,9 5,45 13,03 

Muutos ed. vuoteen % 0,6 % 3,7 % 8,5 % 

 Henkilöstösuunnitelma vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaan  

Virat ja toimet, vuosina 2021 - 2024  2021  2022  2023  2024 

Muutos vuosina 
2021 - 2024 

Elinvoimapalvelujen toimiala 225,25 230,25 228,25 222,25 -9,0 

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala 2563,8 2641,0 1562,0 1562,0 -1087,0 

Konsernihallinto 127,0 133,0 132,0 132,0 6,0 

KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ: 2917,05  3014,25  1923,75  1917,25  -1096,0  

Taulukko  8 

Osaamisen kehittäminen  
 
Miten vahvistamme henkilöstön voimavaroja osaamista 
kehittämällä? 
 

 Verkko-oppimisympäristön kehittäminen sen var-
mistamiseksi, että esimiehille ja henkilöstölle on 
koulutusta saatavilla kaikkina ajankohtina. 

 
 360-arviointien toteuttaminen uusille esimiehille 

noin kuuden kuukauden kuluttua työnteon aloituk-
sesta. 

 
 Koulutussuunnittelun ja -ohjauksen kehittäminen 

siten, että koulutuksiin osallistuminen lisääntyy. 
 
 
Palvelussuhdeasiat  
 
Miten varmistamme, että palvelussuhdeasiat hoituvat mah-
dollisimman tehokkaasti? 
 

 Palkkahallinnon prosessien tuottavuuden paranta-
minen ja kustannusten vähentäminen. 

 KVTES-palkkausjärjestelmäkuvauksen päivittämi-
nen. 

 Kertapalkitsemisjärjestelmän (=miten palkitaan hy-
vistä yksittäisistä työsuorituksista) pilotointi. 

 Henkilöstöjohtamisen vuosikellon kuvaaminen ja 
mahdollisimman yhtenäinen toteuttaminen organi-
saatiossa. 

 
Työsuojelu ja turvallisuus 
 
Miten huolehdimme työnteon turvallisuudesta ja terveelli-
syydestä? 

 

 Työsuojeluraportoinnin kehittäminen uuden ohjel-
man avulla. 

 Turvallisuus- ja riskienhallintatyöryhmien toimin-
nan vakiinnuttaminen. 

 Organisaation turvallisuus- ja riskienhallinta-
asioissa saaman tuen vakiinnuttaminen. 

 Turvallisuuteen ja riskienhallintaan liittyvien koulu-
tusten toteuttaminen. 

 
 
Osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä seurattavat 
mittarit: 
 

 Työhyvinvointikyselyn tulosten vertailu edellisen 
kyselyn tuloksiin 

 Psykososiaalisen kuormituksen indeksiluku 

 Työn vaarojen ja haittojen arvioinnin indeksiluku 

 Henkilöstökoulutuksiin osallistuminen ( pv/
työntekijä) 

 Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 

 Työterveyshuollon kustannukset/työntekijä 

Taulukko  9 

Henkilökulut vuosina 2020—2022 on esitetty tarkemmin 
tämän dokumentin liitteessä 1. 
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Rovaniemen kaupunkikonsernin sisäinen valvonta ja ris-
kienhallinta toteutetaan kuntalain, valtuuston hyväksymän 
riskienhallintapolitiikan sekä sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan ohjeen ja hallintosäännön mukaisesti. 
 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on jatkuvaa toimintaa 
suunnittelun, päätöksenteon, toimeenpanon 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 vaati-
muksenmukaisuuteen liittyvät tavoitteet toteutuvat. Ris-
kienhallinta järjestetään kaupunkikonsernin palvelutuotan-
non, hyvän hallinnon ja yleisen turvallisuuden perustaksi. 
Se on alhaalta ylöspäin rakennettu kokonaisuus, jonka lop-
putuotteena muodostuu kokonaiskuva kaupunkikonsernin 
merkittävimmistä riskeistä ja niiden hallinnasta. 
 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kattavat kaupungin ko-
ko toiminnan, hallinnon ja talouden järjestämisen niin pe-
ruskaupungin kuin kaupunkikonsernin osalta. Tilintarkas-
taja tarkastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asian-
mukaisuuden. 
 
Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arvi-
ointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa. Tarkastuksilla 
tuetaan organisaatiota toiminnan kehittämisessä ja tavoit-
teiden saavuttamisessa. Sisäisen tarkastuksen toiminnon 
tarkoitus, tehtävät ja vastuut määritellään kaupunginhalli-
tuksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen toimintaoh-
jeessa. 
 
 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteet 
suunnittelukaudella 
 
Tulevalla suunnittelukaudella sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan suunnitelmat valmistellaan ohjeen mukaises-
ti.  Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessi mallin-
netaan ja toiminnan ohjaamiseksi luodaan vuosikello. 
Whistleblow-ilmoituskanavan toimintaprosessin toimi-
vuutta arvioidaan ja kehitetään.  
  
Konserniyhteisöjen hallitukset ja kaupungin toimielimet 
päättävät yhteisönsä/toimialansa sisäiseen valvontaan 
liittyvistä toimenpiteistä, tunnistavat, arvioivat ja priorisoi-
vat vuosittain keskeisimmät riskit, sekä laativat tarvittavat 
suunnitelmat ja toimenpiteet vahinkojen varalle ja suunni-
telmat korjaavista toimenpiteistä mahdollisissa vahinkota-
pauksissa. 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernival-
vonnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan 
säännönmukaisesti talousarviovuoden aikana. Konser-
niyhteisöjen hallitukset ja kaupungin toimielimet antavat 
sisäisen valvonnan selonteon raportoivat ajantasaisesti 
tapahtuneet riskipoikkeamat. Raportissa arvioidaan ris-
kienhallinnan toimivuus ja riittävyys sekä kuvataan riskien 
toteutumisen aiheuttamat toimenpiteet ja ennalta ehkäisy 
tulevaisuudessa. Riskienhallintapäällikkö kokoaa rapor-
toidut tiedot ja antaa niistä säännöllisesti tilannekatsauk-

sen ylimmälle  johdolle sekä valmistelee vuosittain tilin-
päätöksen yhteydessä esitettävän riskienhallintaraportin 
kaupunginhallitukselle. 
 
Toimialajohtajat ja konserniyhtiöiden toimitusjohtajat vas-
taavat palvelutoimintansa sisäisestä valvonnasta ja riskien-
hallintasuunnitelmasta sekä riskienhallinnan toimeenpa-
nosta ja arvioinnista. Esimiehet varmistavat valvonnan kei-
noin, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan, hyväksytyllä 
tavalla ja tehtävään osoitettujen voimavarojen puitteissa. 
Esimiehet tekevät sisäisen valvonnan arvioinnin omalla 
vastuualueellaan. Kaupungin työntekijät noudattavat työs-
sään hyvää riskienhallintaa ja raportoivat läheltä piti tilan-
teista sekä tiedottavat esimiehilleen toimintaan liittyvistä 
riskeistä ja kehittämismahdollisuuksista. Kaupunginjohtaja 
antaa tarvittaessa täsmentäviä ohjeita ja määräyksiä val-
vonnasta vastaaville viranhaltijoille. 
 
Sisäisen tarkastuksen riskiperusteinen vuosisuunnitelma 
rakentuu kaupunkikonsernin tavoitteita uhkaavien riskien 
ja niiden hallintamenetelmien sekä sisäisen valvonnan toi-
mivuuden arviointiin ja päätöksenteossa käytettävän tie-
don luotettavuuden ja riittävyyden varmistamiseen. Vuosi-
suunnitelma yksilöityy kaupunginjohtajan esiin nostamista 
tarpeista. Sisäinen tarkastaja hankkii organisaatiosta tietoa 
riskienhallinnasta ja tuottaa siitä varmennustietoa. 
 
Kaupunginhallitus antaa kaupungin toimintakertomukseen 
tulevan sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan selonteon 
sekä arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuusteki-
jöistä ja niiden hallinnasta. 
 
Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kehitetään osana si-
säisten prosessien kehittämistä. Kehittäminen lähtee siitä, 
että riskit hallitaan siellä missä ne syntyvät. Riskien hallin-
taa tuetaan muun muassa viestinnän, yhteisten toimenpi-
teiden suorittamisen ja yhteistyön organisaation ulkopuo-
lella olevien tahojen kanssa. 
 
Kaupunginjohtajan nimeämä riskienhallintaryhmä ylläpitää 
ja kehittää riskienhallinnan ohjeita, apuvälineitä, menetel-
miä ja muita seurantamenetelmiä. Ryhmä järjestää riskien-
hallintaan liittyviä asiantuntijapalveluita ja koulutusta sekä 
huolehtii riskienhallintaan liittyvästä yleisestä tiedottami-
sesta. Lisäksi riskienhallintaryhmä ohjeistaa ja seuraa toi-
mialojen ja liikelaitosten riskienhallintaa. Riskienhallinta-
ryhmä selvittää sähköisten raportointityökalujen käyttöön-
ottoa. Hankinnan tavoitteena on yhtenäistää raportointia 
ja varmistaa tietosuojan ja tietoturvan toteutuminen. 
 
Riskienhallintatyöryhmä jatkaa eri toimijoiden kuulemisia 
riskienhallinnan käytännön järjestelystä ja riskienhallinta-
suunnitelmasta. Kuuleminen sovitaan yhteistyössä sisäisen 
tarkastuksen kanssa, jotta kuuleminen ja sisäisen tarkas-
tuksen vuosisuunnitelma tukevat toisiaan mahdollisimman 
tehokkaasti. 

3.7 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA 
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3.8 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

Kuntalain mukaan kunnan keskeisimpinä tehtävinä on 
edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa 
sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. 
(Kuntalaki §1) 
 
Velvoite kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
seen tulee säilymään kunnilla sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistuksen yhteydessä. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä §6) Elinvoiman, osaamisen, sivistyksen ja 
kulttuurin edistäminen, elinympäristön kehittäminen sekä 
paikallisen osallisuuden ja demokratian edistäminen vai-
kuttavat kaikki myös kaupungin asukkaiden ja yhteisöjen 
hyvinvointiin. 

 
Hyvinvoinnin edistäminen on tietoista vaikuttamista hy-
vinvointiin ja sen taustatekijöihin, kuten elinoloihin ja 
elinympäristöön, elintapoihin ja elämänhallintaan sekä pal-
velujen toimivuuteen ja saatavuuteen. Se on myös suunni-
telmallista voimavarojen kohdentamista ja hyvinvointiero-
jen kaventamista.  
 
Vastuu hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisestä on 
meidän kaikkien yhteinen asia. Kaupungin kaikkien toi-
mialojen käytännön työllä on vaikutusta kuntalaisten koke-
maan hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Lisäksi 3. sektori, 
yritykset, muut kunnan toimijat ja yksittäiset kuntalaiset 
vahvistavat omalla panoksellaan merkittävästi kuntalaisten 

ROVANIEMEN KAUPUNGIN HYVINVOINTI– JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2022-2025 

f 
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Hyvinvointi-ja turvallisuussuunnitelman laadinta 
Rovaniemen kaupungin hyvinvointi– ja turvallisuussuunnitelman laadinnan lähtökohtana ja työskentelyn pohjana oli Ro-
vaniemen kaupungin hyvinvointi– ja turvallisuuskertomus 2017-2020 (Rovaniemen kaupunginvaltuusto 10.5.2021 §33).  
Suunnitelmatyön tavoitteet: 

1. Löytää yhteinen näkemys keskeisistä hyvinvointia ja arjen turvallisuutta koskevista ilmiöistä;  
Mihin tulee erityisesti panostaa suunnitelmakaudella? 
 
2. Määritellä yhdessä tavoitteet;   
Mitä haluamme saada aikaiseksi ja miten se onnistuu parhaiten? 

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaan kaupun-
ginhallitus vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön 
johtamisesta ja kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisestä koko kaupungin alueella sekä hyvin-
voinnin ja terveyden edistämistehtävän yksityiskohtaisem-
masta organisoinnista ja määrää vastuuviranhaltijat tehtä-
viinsä (Rovaniemen kaupungin hallintosääntö §29).  
 
Kaupunginhallituksen alaisen hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen jaoston tehtävänä on kehittää hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen yksikkörajat ylittävää poikkihallin-
nollista johtamista ja toimintamallia mm. yhteensovitta-

malla ja seuraamalla koko kaupunkikonsernin osalta hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisia linjauksia 
sekä raportoida niistä kaupunginhallitukselle ja kaupun-
ginvaltuustolle (Rovaniemen kaupungin hallintosääntö 
§31).  
 
Tämä kappale sisältää Rovaniemen kaupungin hyvinvointi– 
ja turvallisuussuunnitelman vuosille 2022-2025. Suunnitel-
ma on hyväksytty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
jaostossa 30.9.2021 §22 ja kaupunginhallituksessa 11.10.2021 
§386. 

 Tavoitteiden saavuttamiseksi järjestettiin kaksi työ-
pajaa ja tiedonkeruu sähköisessä työtilassa :  

  
1.  työpaja, kesäkuu 2021: Rovaniemen kaupungin kaikki 

toimielimet, kaupungin johtoryhmä ja 
hyvinvointiryhmä. 

 
2.  työpaja, syyskuu 2021: Hyvinvoinnin- ja terveyden 

edistämisen jaosto, kaupungin hyvinvointiryhmä ja 
muita asiantuntijoita organisaatiosta, poliisin edusta-
ja ja järjestöjen edustajia (Neuvokkaan järjestöjen elä-
mänkaariverkostot, Rovaniemen kaupungin sopi-
mukselliset järjestöt). 

 
 Molempiin työpajoihin osallistui n.30-40 henkilöä. Työ-

pajoista kerätyn materiaalin pohjalta koostettu luonnos 
hyvinvointi– ja turvallisuussuunnitelmaksi käsiteltiin 
hyvinvointiryhmässä ja lähetettiin edelleen päätöksente-
koon. 

 
 Hyvinvointityön painopisteet, niihin sisältyvät ilmiöt 

ja linjaukset sekä miten niihin päästään sisältyvät 
tähän hyvinvointi– ja turvallisuussuunnitelmakappa-
leeseen.  

 
 Näistä johdetut toimielinkohtaiset toimenpiteet ja 

seurantamittarit viedään toimielimien päätöksente-
koon vuoden 2021 loppuun mennessä. Kaupungin 
muut toimijat haastetaan myös mukaan toteutta-
maan hyvinvointi– ja turvallisuussuunnitelmaa. 

 
 Hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen kehitystä 

seurataan vuosittain hyvinvoinnin indikaattoritiedoin 
ja keskeisten muiden toimijoiden raportoimana, sekä 
toimielinkohtaisten toimenpiteiden toteutumista 
seurataan. 
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1. Takaamme  
lasten ja nuorten  

turvallisen  
kasvun 

2. Tuemme  
yhteisöllisyyden  

vahvistamista 

3. Kavennamme  
hyvinvointieroja  

4. Edistämme  
terveellisiä 
elintapoja 

Mielen hyvinvoinnin heikentyminen 
Henkisen ja fyysisen väkivallan kasvu 
Päihteiden käytön lisääntyminen 
Vanhemmuuden tuen tarve 
Nuorten syrjäytyminen 

Ikäihmisten yksinäisyys 
Koronan aiheuttama osattomuus 
Ihmisryhmien välinen eriytyminen 

Pienituloisten taloudellinen ahdinko 
Saavutettavuuden haasteet 
Ihmisryhmien eriarvoistuminen 
Rajalliset harrastusmahdollisuudet  

Työssä ja opinnoissa jaksaminen 
Arkiliikunnan edistäminen 
Heikot ruokailutottumukset 

Painopisteet Ilmiöt, joihin erityisesti puutumme 

Hyvinvoinnin- ja turvallisuuden edistämisen painopisteet suuntaavat yhteistä tekemistä 

 Lasten, lapsiperheiden ja nuorten  
 hyvinvointisuunnitelma 2021-2025 

 Varhaiskasvatussuunnitelma 

 Perusopetuksen opetussuunnitelma  

 Esiopetussuunnitelma 

 Hyvää elämää ikääntyneenä 2025 –suunnitelma  

 Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelma 2021-2025 

 Kotouttamisohjelma 

 Rovaniemen kaupungin osallisuusohjelma, valmistelu 
201-2022 

 Rovaniemen kaupungin liikunta- ja urheilupoliittinen 
ohjelma 2021-2025, päivitys 2021 

 Kasvuohjelma, päivitys 2021-2022 

 Yhdenvertaisuussuunnitelma, päivitys 2021 

 Kestävän kehityksen ohjelma, tarve laatimiselle 

 Vammaispoliittinen ohjelma, tarve päivittämiselle 

 Mielenterveys– ja päihdeohjelma, tarve päivittämiselle 

Hyvinvoinnin ja arjen turvallisuuden edistämiseksi on ase-
tettu neljä painopistettä. Painopisteet sisältävät laadinta-
prosessissa yhdessä tunnistettuja ilmiöitä, joihin tulee eri-
tyisesti kiinnittää huomiota, sekä läpileikkaavat painotuk-

set ja toimintatavat niistä keinoista, joilla hyvinvointia- ja 
turvallisuutta tulee edistää.  Painopisteet, ilmiöt ja toimin-
tatavat ovat seuraavat:  

Keskeisimmät ohjelmat, jotka mahdollistavat  
toimeenpanoa: 

Toimintatavat, joihin panostamme 

Ennaltaehkäisevän toiminnan 
vahvistaminen 
 
Matalankynnyksen palvelujen sekä palvelupol-
kujen vahvistaminen  
 
Yhteistyön näkyväksi  
tekeminen ja hajautuneen  
toimijakentän yhdyspintatyön vahvistaminen 
(toimijoiden yhteiset toimintatavat) 
 
Tiedolla johtamisen hyödyntäminen (tieto indi-
kaattorien taustalla ns.  juurisyyt) 
 
 
Yhdessä tehden: 
 Asukkaat 
 Toimijat (oppilaitokset, yritykset,    yh-

distykset, organisaatiot mm. poliisi) 
 Kaupungin oma organisaatio (toimialat 

ja palvelualueet) ja päätöksentekijät 

Emme unohda myöskään positiivisia,  
ylläpidettäviä ilmiöitä: 

 Positiivinen väestönkasvu ja –ennuste 

 Ikäihmisten toimintakyky on parantunut 

 Valtaosa rovaniemeläisistä on tyytyväisiä elämäänsä ja 
tuntee elämänlaatunsa hyväksi 

 Hyvä työllisyyskehitys (ennen koronaa) 

 Vaikka väestö ikääntyy, on väestörakenne koko maan 
keskitasoa nuorempaa 

 Yläkoululaisista yhä useampi liikkuu vähintään tunnin 
päivässä 

 Yli 90% nuorista harrastaa jotakin 

 Työikäiset harrastavat vapaa-ajan liikuntaa enemmän 
kuin aikaisemmin 

 

K
uv

io
 2

1 
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Teemavuosilla kohdennettua vaikuttavuutta hyvinvoinnin ja arjen turvallisuuden edistämistyöhön 

Neljän painopisteen sisältämistä ilmiöistä valitaan vuo-
sittain yksi hyvinvoinnin teemaksi. Valittuun ilmiöön 
vaikutetaan koordinoidusti laaja-alaisella yhteistyöllä 
hyvinvoinnin– ja terveyden edistämisen työssä.  
 
 
 
 
Vuoden 2022 hyvinvoinnin edistämisen  
teema: Lasten ja nuorten mielen hyvinvointi 

HYTE-kerroin toimii suunnitelman strategisena mittaristona 

Kunnille on suunniteltu otettavan käyttöön hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-
kerroin. Suunnitelman mukaisesti kunnille jaetaan ensim-
mäisen kerran uudistuksen jälkeinen valtionosuus vuoden 
2023 alusta. Jo vuonna 2022 tehtävä työ tulee siis vaikutta-
maan rahoitukseen. Suuruus määräytyy kahdenlaisten indi-
kaattorien perusteella (indikaattorien soveltuvuus arvioi-
daan määräajoin, eivätkä ne tule olemaan aina samoja):  
 

1.  Toimintaa kuvaavat prosessi-indikaattorit (14 kpl)  
 mittaavat nykytilannetta. Niillä haetaan vastausta  
 kysymykseen "Minkälaista kunnan hyvinvoinnin ja  
 terveyden edistämisen työ on".  

 
kuntajohto (5 yksittäistä indikaattoria)  
 
 Kuntalaisten elintapojen raportointi 
 Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä  
  kuvaavat mittarit 
 Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutuminen  
 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen  
  asiantuntijuus  
 Asiakasraadit tai foorumit  

 
liikunta (5 yksittäistä indikaattoria) 
 
 Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden raportointi 
 Seurojen, yhdistysten ja kunnan yhteiskokous  
 Kohdennetut liikkumisryhmät lapsille ja nuorille  
 Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA)  
 Liikunnan edistämisen poikkihallinnollinen työryhmä  

 
 
 
 

peruskoulut (4 yksittäistä indikaattoria) 
  
 Kouluympäristön ja -yhteisön tarkastus  
 Oppilaiden poissaolot  
 Liikuntavälitunnit  
 Kouluruokailu-suositus    

 
2. Tulosindikaattorit (6 kpl) mittaavat muutosta väes-

tössä.  
 
 Niillä haetaan vastausta kysymykseen "Minkälaisia 

muutoksia kunnan asukkaiden terveydessä ja hyvin-
voinnissa on tapahtunut viimeisten kahden vuoden 
aikana"?  

  
 Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai  
  huonoksi, osuus 8. ja 9. luokan oppilaista  
 Ylipaino, osuus 8. ja 9. luokan oppilaista  
 Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17—24-vuotiaat, 

osuus vastaavanikäisestä väestöstä  
 Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25—64-

vuotiaat, osuus vastaavanikäisestä väestöstä  
 Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25—64-vuotiaat, 

osuus vastaavanikäisestä väestöstä  
 Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 

vuotta täyttäneillä henkilöillä verrattuna 10 000  
  vastaavan ikäiseen henkilöön.  

Kuvio 22 
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Hyvinvointi– ja turvallisuussuunnitelman toteutus ja seuranta 

Hyvinvointi– ja turvallisuussuunnitelman ja raportoinnin aikataulu valtuustokaudella 

Hyvinvointityötä tehdään toimialoilla yhdessä kaupunki-
laisten ja kumppaneiden kanssa. Tiivis yhteistyö kaikkien 
kaupungin toimialojen, järjestöjen ja jatkossa erityisesti 
Lapin hyvinvointialueen kanssa on keskeistä hyvinvointi-
työn onnistumisessa.  
 
Poikkihallinnollista hyvinvointityötä koordinoi Rovaniemen 
kaupungin hyvinvointiryhmä, jossa on edustajia kaikilta 
kaupungin toimialoilta, sekä mukaan pyydetään tarvittaes-
sa myös muita toimijoita kuten poliisin tai järjestöjen edus-
tajia. Ryhmä vastaa hyvinvointi– ja turvallisuuskertomus-
ten ja –suunnitelmien laadinnasta. 
(kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 21.2.2020 §13)  
 
Laaja hyvinvointi– ja turvallisuuskertomus ja  
vuosittainen hyvinvoinnin raportointi 
 

 Osana hyvinvointityötä Rovaniemen kaupungin hy-
vinvointiryhmä laatii kuntalain edellyttämän laajan 
hyvinvointi– ja turvallisuuskertomuksen kerran val-
tuustokaudessa sekä hyvinvointiraportin kerran 
vuodessa.  

 
 Laaja hyvinvointi– ja turvallisuuskertomus kokoaa 

mitattua ja tutkittua tietoa asukkaiden hyvinvoinnis-
ta ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. 
Se on keskeinen osa kaupungin strategiatyötä sekä 
toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa. 
Hyvinvointiraportti päivittää vuosittain laajaa hyvin-
vointikertomusta.  

 
Hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen suunnittelu 
 

 Hyvinvointi– ja turvallisuuskertomuksesta ja -
raporteista esiin nousevat erityiset haasteet ja on-
nistumiset toimivat pohjana valtuustokausittain laa-
dittavalle hyvinvointi– ja turvallisuussuunnitelmalle. 
Hyvinvointiryhmä vastaa suunnitelman laadinnasta.  

 
 Hyvinvointi– ja turvallisuussuunnitelma luo pohjan 

koko kaupungin hyvinvointityön edistämiseen. Hy-
vinvoinnin edistäminen on tietoon perustuvaa stra-
tegista toiminnan ja palvelujen suunnittelua. Hyvin-
vointitiedolla tuetaan kaupungin päätöksentekoa 
sekä talouden ja toiminnan suunnittelua. 

 
 Hyvinvoinnin edistäminen on samanaikaisesti konk-

reettista työtä, jolla mahdollistetaan asukkaiden toi-
miva asuin- ja elinympäristö sekä mielekäs elämä. 
Hyvinvointityön tueksi tarvitsemme tietoa asukkai-
den terveyden ja hyvinvoinnin tilasta ja niiden muu-
toksista, väestöryhmittäisistä eroista sekä kaupun-
gin palvelujärjestelmän kyvystä vastata hyvinvoinnin 
tarpeisiin.  

Hyvinvoinnin edistämisen organisointi Rovaniemen kaupungissa 

Kuvio 24 

Kuvio 23 



Rovaniemen kaupungin talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2025 

36 

Määrärahojen sitovuus 
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat määrärahat on tum-
mennettu alla olevaan taulukkoon. Tarkastuslautakuntaa, 
kaupunginhallitusta ja palveluja tuottavia lautakuntia sito-
vat niille myönnetyt määrärahat.  

 
Lautakunnat päättävät määrärahojen muutoksista omien 
palvelualueidensa kesken. 

4 KÄYTTÖTALOUSOSA 

Vuonna 2022 määrärahat kasvavat vuoden 2021 talousarvi-
oon verrattuna 31,16 miljoonaa euroa eli 7,3 % ja vuoden 
2019 tilinpäätökseen verrattuna lisäystä on 38,77 miljoonaa 
euroa eli 9,1 %.  
Vuoden 2023 määrärahat putoavat sosiaali ja terveyspalve-
luiden siirron myötä, mutta niiden ennakoidaan kasvavan 
jatkossa keskimäärin 3,18% vuosittain. Vuosien 2023 ja 
2025 välinen kasvu arvioidaan kokonaisuutena n.6,2% suu-
ruisena. Taloussuunnitelma on esitetty kuntalain 110.3 §:n 
mukaisesti. 
  

Huomiot toimielimien esityksistä vuodelle 2022: 
 
Kaupunginhallitus: 
Toiminta kate 170.000,0 euroa 
 
Hyvinvointilautakunta 
Perusturvalautakunta: 
Kaupunginhallitukselle tehty määrärahaesitys:  
Toiminta kate : -251.140 000,0 euroa 
 
Sivistyslautakunta 
Kaupunginhallitukselle tehty määrärahaesitys:  
Toiminta kate: -141.800 000,0  euroa 
 
Elinvoimalautakunta: 
Kaupunginhallitukselle tehty määrärahaesitys:  
Toiminta kate: -22.570 000,0 euroa  

Toimialakohtaiset  tarkemmat tiedot löytyvät kappaleista 
4.1—4.6. 
 
 
 

Taulukko 10 
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4.1 Tarkastuslautakunnan toiminta ja talous 2021 

Tarkastuslautakunnan perustehtävät 
  

 Vastaa hallinnon ja tarkastuksen järjestämisestä kau-
punkikonsernissa  

 Vastaa arvioinnin järjestämisestä kaupunkikonser-
nissa  

 Valvoo sidonnaisuusilmoituksien noudattamista  
 

Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan  
painopisteet ja keskeiset muutokset  
talousarviovuonna 2022 
 
Tarkastuslautakunta huomioi arvioinnissaan kaupunkistra-
tegiassa kirjatut poikkileikkaavat tavoitteet ja niissä edisty-
minen.  
 
Tärkeinä tavoitteina lautakunta arvioinnissaan nostaa seu-
raavat tavoitteet:  
 

 Talous on pitkällä aikavälillä tasapainossa  

 Omistajaohjauksella tuetaan kaupunkistrategian ta-
voitteita  

 Henkilöstön määrä ja osaaminen vastaavat muuttu-
viin tarpeisiin  

 Hankinnat ovat hyvin valmisteltuja, laadukkaita ja 
aluetalouden huomioon ottavia 

   
 

Osallisuus ja vaikuttaminen talousarviovuonna 2022 
 
Tarkastuslautakunta on valtuuston alainen toimielin ja sen 
tehtävät ja asema poikkeavat muista toimielimistä. Ensisi-
jainen tehtävä lautakunnalla on tuottaa informaatiota val-
tuustolle. Lautakunnan riippumattomuuden turvaaminen 
rajoittaa lautakunnan osallisuuden ja kuntalaisvaikuttami-
sen mahdollisuuksia.  
 
Tarkastuslautakunta edistää osallisuutta ja vaikuttamista 
  

 tiedottamisella  
 vuorovaikutuksella kaupungin muihin toimielimiin ja 

määräysvallassa oleviin yhteisöihin  
 vierailuilla  

 

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022 
 
Kaupungin konsernirakenteen monimuotoistuessa merkit-
tävä osa konsernin toiminnasta ja taloudesta sekä riskeistä 

on tarkastuslautakunnan välittömän tiedonsaannin ja siten 
myös vaikuttamismahdollisuuksien ulkopuolella. Tarkas-
tuslautakunta vastaa hallinnon ja talouden tarkastuksen 
järjestämisestä. Lautakunnalla on erityinen tehtävä yh-
teensovittaa sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen sekä tilintar-
kastuksen toimenpiteet ja siten varmistaa tarkastukseen 
kohdennettujen voimavarojen käyttö parhaimman vaikut-
tavuuden aikaansaamiseksi. Tarkastuslautakunnan toimi-
kauden päättyi keväällä 2021. Tarkastuslautakunnan on 
hyvä huomioida jatkuvuuden turvaaminen uuden valtuus-
tokauden arviointisuunnitelman laadinnassa sekä tilintar-
kastajan ja lautakunnan välisessä yhteistoiminnassa.  

 
 

Kaupunkistrategiasta johdetut mitattavat tavoitteet 
talousarviovuodelle 2022  

Määrälliset tavoitteet  
 

 Viimeksi laaditun ja valtuustolle annetun arviointi-
kertomuksen seuranta (Arviontikertomus 2020); Tar-
kastuslautakunnan johtopäätökset ja kehittämisehdo-
tukset yksilöidään arviointikertomuksessa. Lautakun-
ta pyrkii arvioinnin kautta vaikuttamaan siihen, että 
vähintään puolessa lautakunnan esittämistä johto-
päätöksistä on edetty vuoden 2021 aikana.  

 Tarkastuslautakunnan omat toimenpiteet talouden 
vakauden turvaamiseksi.  

 
Laadulliset tavoitteet  

 
 Aktiivinen kouluttautuminen. Tarkastuslautakunta ja 

sen viranhaltijat osallistuvat vähintään 70 % aktiivi-
suudella tarkastuslautakunnan toimintaan liittyvään 
koulutukseen.  

 Tarkastuslautakunta seuraa ja saavuttaa vuosisuunni-
telmaan tai valtuustokauden suunnitelmaan sisällyte-
tyt tavoitteet.  

 Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastuksen järjes-
tämistä säännöllisesti kokouksissa. Tarkastussopimus 
jatkuu option perusteella vuosina 2021-2022.  

 Tarkastuslautakunta kehittää valtuustolle annettavaa 
sidonnaisuusilmoitusten raportointia, valtuustolle 
annetaan raportti kahdesti vuodessa.  

 Tarkastuslautakunnan oman toiminnan kehittäminen 
syksyllä 2020 toteutetun itsearvioinnin tulosten pe-
rusteella.  

 
Taloudelliset tavoitteet  
 
Tarkastuslautakunta vastaa sille määrätyistä tehtävistä val-
tuuston osoittamien määrärahojen puitteissa  

Talouden tunnusluvut TP 2020 TA 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 602  0 0 

Toimintakulut -211 545  -250 000 -264 000  

Toimintakate (sitova 2021) -210 943  -250 000 -264 000  

Taulukko 11 
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4.2 Kaupunginhallituksen toiminta ja talous 2022 
Kaupunginhallituksen tehtävät 
Kaupunginhallituksen tehtävistä on säädetty kuntalaissa 
(38 § ja 39 §) sekä Rovaniemen kaupungin hallintosäännös-
sä (29 §). 
 

Kaupunginhallituksella on kolme jaostoa;  
nimitysjaosto  
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto (HYTE-jaosto) 
tilajaosto.  
 
Kaupunginhallitus päättää Rovaniemen kaupungin vaikut-
tamistoimielinten (nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja 
vammaisneuvosto) kokoonpanosta, asettamisesta ja toi-
mintaedellytyksistä. 
 
 

Konsernihallinnon tehtävät 
Konsernihallinto jakaantuu neljään (4) yksikköön: 
 
Henkilöstö- ja hallintopalvelut -yksikkö: 
Yksikön tehtävänä on kehittää ja tuottaa kaupungin yleis-, 
tieto- ja henkilöstöhallintopalveluja sekä asiahallinta-, asi-
ointi- ja tietopalveluja. Yksikön tehtävänä on hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen koordinointi sekä kaupunkistrate-
gian valmistelu- ja toimeenpanoprosessin ohjaaminen. Li-
säksi yksikkö ohjaa ja kehittää riskienhallintaa ja  varautu-
mista sekä ylläpitää turvallisuuden tilannekuvaa.  
 
Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut -yksikkö: 
Yksikön tehtävänä on omistajaohjauksen ja konsernijohta-
misen valmistelu ja tukeminen sekä tila-, laki- ja hankinta-
palvelujen tuottaminen. 
 
Talous- ja rahoituspalvelut -yksikkö: 
Yksikön tehtävänä on kaupungin talouden ja rahoituksen 
suunnittelu, ohjaus ja seuranta sekä laskentatoimen ja ra-
portoinnin kehittäminen. 
 
Viestintä, markkinointi ja osallisuus -yksikkö:  
Yksikön tehtävänä on kehittää kaupungin toimintaa enna-
koivaksi, avoimeksi, asukaslähtöiseksi ja vuorovaikutuksel-
liseksi. Vastuualue koordinoi kaupunkikonsernin viestintää, 
kaupunkimarkkinointia ja osallisuustyötä. Yksikkö hallinnoi 
ja kehittää kaupunkibrändiä ja vastaa viestintä-, markki-
nointi- ja osallisuuskanavien ja -järjestelmien asiakaslähtöi-
sestä kehittämisestä. Kaupunkia markkinoidaan arktisena 
pääkaupunkina. 
 
 
Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopis-
teet ja keskeiset muutokset talousarviovuonna 2022 

 
 Talouden tasapainottamista tukevat ratkaisut kon-

sernihallinnon osalta. 

 Palkka- ja taloushallinnon ostopalveluihin tehtävien 
muutosten valmistelu. 

 Valmistellaan ja toteutetaan ratkaisuja ICT-laite- ja 
järjestelmäkustannusten vähentämiseksi. 

 Työskentelytapojen, prosessien ja palvelujen kehittä-

minen ja sähköistäminen.  

 Toimitilojen hallinnoinnin kehittäminen. 

 Tarpeettomista rakennuksista ja kiinteistöistä luo-
puminen. 

 Palveluverkkoselvityksen laatiminen yhteistyössä 
toimialojen kanssa. 

 Sote-uudistukseen / hyvinvointialueiden aloittami-
seen liittyvät toimenpiteet 

 Varaudutaan sote-uudistuksen vaikutuksiin kaupun-
gin toiminnassa esimerkiksi organisaation ja tehtä-
vien, talouden, henkilöstösiirtojen, sopimusten, asi-
anhallinta-, arkistointi- ja tietopalvelujen, omaisuus 
ja toimitilojen, tietohallinnon sekä hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen osalta. 

 Sote-uudistuksesta ja sen vaikutuksista viestiminen 
aktiivisesti henkilöstölle ja kuntalaisille.  

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen poikkihallin-
nollinen kehittäminen sekä yhteensovittaminen hy-
vinvointialueen kanssa 

 Omistajaohjauksen toimintojen organisoiminen tar-
vetta vastaavasti. 

 Kaupunkistrategian laadinta ja  toimeenpano. 

 Kaupunkistrategiaan perustuvien ohjelmien laadinta 
ja toimeenpano. 

 Päätöksenteon ja pitkäaikaisarkistoinnin sekä asioin-
nin sähköistämistä jatketaan. Toteutetaan tiedonhal-
lintalain edellyttämiä toimenpiteitä esimerkiksi tie-
donhallintamallin laatiminen, asianhallinnan ja pal-
velujen tiedonhallinnan järjestäminen, olemassa ole-
vien tietojärjestelmien muuttaminen vastaamaan 
lokitietojen keräämistä, tietoaineistojen sähköiseen 
muotoon muuttaminen ? ja niiden saatavuuden ke-
hittäminen. tiedonhallintalain edellyttämiä toimen-
piteitä, siirtymäsäännökset lain voimaantulosta näi-
den osalta 12- 24 kk eli osa toimenpiteistä olisi pitä-
nyt toteuttaa jo tämän vuoden alusta ja osa 1.1.2022) 

 saatavilla : https://www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/2019/20190906#Lidp449084960 

 Arktisen pääkaupungin brändin vahvistaminen, nä-
kyvyyden ja tunnettavuuden lisääminen (mm. Rova-
niemi-kauppa, katukuva, tapahtumat). 

 Viestinnän saavutettavuuden kehittäminen saavu-
tettavuuslainsäädännön mukaisesti. 

 Riskienhallinnan käytäntöjen ja raportoinnin kehittä-
minen. 

 

Osallisuus ja vaikuttaminen talousarviovuonna 2022 
 
Otetaan käyttöön osallisuuden toimintamalli, jolla ediste-
tään asukkaiden omaehtoista osallisuutta ja lisätään hei-
dän vaikutusmahdollisuuksiaan päätöksenteon prosessei-

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190906#Lidp449084960
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190906#Lidp449084960
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hin. Edistetään digitaalisten osallisuusalustojen käyttöön-
ottoa. 
 
Osallistuvan budjetoinnin kokeiluja jatketaan viestintä-, 
osallisuus- ja markkinointiyksikön koordinoimana. Laajen-
netaan esimiehille suunnattuja osallisuuden ja dialogisten 
menetelmien koulutusta koko henkilöstölle. Saatetaan lop-
puun 100 tekoa -kampanja osana kaupungin brändin toi-
minnallistamista ja osallisuuden kehittämistä. 
Vahvistetaan Varhaisen Avoimen Yhteistyön -
toimintamallin (VAY) mukaista toimintaa koko organisaa-
tiossa.  
 
Rovaniemi osallistuu aktiivisesti kansallisiin ja alueellisiin 
verkostoihin, joissa kehitetään kuntademokratiaa ja kansa-
laisten osallisuutta. 
 

Vaikuttamistoimielimet 

Vaikuttamistoimielinten osallisuuden ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksia kehitetään edelleen eri tavoin siten, että 
ne huomioidaan  yhä vahvemmin/paremmin mm. osana 
päätöksentekoa ja palveluiden kehittämistä. Vaikuttamis-
toimielimet seuraavat eri ohjelmien toteutumista ja rapor-
toivat niistä lautakuntiin ja jaostoihin. 
 
Yhteneväisten toimintasääntöjen avulla vaikuttamistoi-
mielimiä kehitetään edelleen. Toimintasuunnitelmien ja -
kärkien avulla toimintaa suunnataan eteenpäin  ja toimin-
takertomukset seuraavat kaupungin palveluiden kehitty-
mistä. 

 
Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022 
Kiinteistöjen ylläpitoon liittyvät riskit ja niistä koituvat 
väistötila- ja muut kustannukset. 
Uudisrakennushankkeiden toteuttamiseen liittyvät toimin-
nalliset ja taloudelliset riskit, esimerkiksi riski investointi-
määrärahojen ylittämisestä ja epätarkoituksenmukaisten 
tilojen toteuttamisesta. 
Osaavan henkilöstön menettäminen. 
Rekrytointien epäonnistuminen.  
 
Tietoturvaloukkausten toteutuminen esimer-
kiksi kaupungin palveluntuottajien tietoturva-
puutteista johtuen. 
 
Toiminnan digitalisaation myötä kyberturvalli-
suuden merkitys tulee kasvamaan konsernita-
solla. Tämän johdosta tietohallinnon tieto- ja 
kyberturvallisuuden ohjaus ja valvonta koros-
tuvat. 
 
Viestintävalmiuksien ja -resurssien riittävyy-
teen liittyvät riskit erityisesti pitkittyneissä 
häiriö- ja poikkeusoloissa.  
 
Välilliset riskit: muiden riskien toteutumisesta 
aiheutuvat maineriskit. 

Talouden tunnusluvut   TP 2020 TA 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 10,35 14,25 13,94 

Toimintakulut -11,41 -12,87 -14,10 

Toimintakate (sitova 2022) -1,06 1,38 -0,17 

Kaupunkistrategiasta johdetut mitattavat tavoitteet ta-
lousarviovuodelle 2022 
 
Määrälliset tavoitteet 

1. Digitalisaatioasteen lähtö- ja tavoitetaso määritelty 
 

Laadulliset tavoitteet 

1. Rovaniemen kaupungin maineen säännöllisen mit-
taamisen varmistaminen 
2.  Konsernihallinnon palvelujen ja toimintojen järjeste-
leminen sote-uudistuksen vaikutusten edellyttämällä 
tavalla 
3.  Hankinnat ovat hyvin valmisteltuja, laadukkaita ja 
aluetalouden huomioon ottavia 
4. Kaupungin hallintosäännön ja muiden ohjeiden päi-
vittäminen sekä ristiriitojen poistaminen 
5. Riskienhallinnan varmistaminen ja seuranta 

 

Taloudelliset tavoitteet 

1. Talous on pitkällä aikavälillä tasapainossa 
2. Menojen kasvun hallinta  
3. Sopimusten hallinta 

Taulukko 12 
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4.2.1 Tilapalvelukeskuksen toiminta ja talous  

Talouden tunnusluvut TP 2020 TA 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 31 841 935,02  31 930 994  31 859 699  

Toimintakulut -21 229 810,62  -21 760 994  -21 739 699  

Tulos -5 086 120,72  -1 330 000  -959 676  

Bruttoinvestoinnit -4 995 832,64  -5 000 000  -8 500 000  

Nettoinvestoinnit -4 995 832,64  -5 000 000  -8 500 000  

Henkilöstömäärä (htvl) 57  73  68  

Perustehtävä 
Rovaniemen kaupungin Tilapalvelukeskus on laskennalli-
nen taseyksikkö joka on aloittanut toimintansa 1.1.2020. 
Vastaamme rakennusomaisuuden kehittämisestä, ylläpi-
dosta sekä hyvästä vuokrausasteesta. Lisäksi vastaamme 
kaupungin investointi- ja peruskorjausohjelmiin sisältyvien 
kohteiden investointiluonteisista töistä kaupunginvaltuus-
ton hyväksymän investointiohjelman mukaisesti.  
 
 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 
2022 
Tilapalvelukeskus tulee pysymään valtuuston asettamassa 
talousarviossa. Investointien määrä on rajoitettava val-
tuuston päättämään investointikehykseen. Vuokrien mää-
rityksessä noudatetaan kaupunginhallituksen päättämiä 
ohjeita. Tilapalvelukeskus huolehtii omistamiensa kiinteis-
töjen terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Tilojen käytön 

tehostamiseen on pyrittävä parantamalla tilatehokkuutta 
ja tilojen käyttöasteita. Näitä edistetään siirtymällä tiiviim-
piin ja joustavampiin tilaratkaisuihin. Ensisijaisesti tiiviste-
tään nykyistä tilankäyttöä, sopeutetaan uusia tilatarpeita 
sijoittamalla toimintoja olemassa oleviin tiloihin sekä luo-
pumalla turhista tiloista myymällä ja purkamalla raken-
nuksia. Vuoden 2021 aikana pyritään saamaan säästöjä 
myös luopumalla kaupungintalon väistöön vuokratuista 
tiloista toimintoja tiivistämällä.   
 

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022 
Tilapalvelukeskuksen merkittävimmät riskit ovat infra-
struktuurin toiminnan häiriöt, äkilliset ja ennalta arvaa-
mattomat kiinteistöihin liittyvät ongelmat, korjausvelka, 
sisäilmaongelmat ja henkilöstö.  

Taulukko 13 
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Perustehtävä 
Tehtävänä on tuottaa kustannustietoisesti laadukkaita hy-
vinvointia edistäviä ateria- ja puhtauspalveluja vahvalla 
osaamisella hyödyntäen eri alojen yrittäjyyttä. Ateria- ja 
puhtauspalveluja tuotetaan kaikille kaupungin toimijoille ja 
kiinteästi kaupungin toimintaan liittyville yhteisöille. 

 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 
2022 
Ruoka- ja puhtauspalvelut toimii elinvoimalautakunnan 
alaisena palvelualueena nettoperiaatteella. Toiminnan tulot 
muodostuvat palvelujen käyttäjien arvioimista palvelutar-
peista. Tavoitteena on 0 tulos. Toimintaa sopeutetaan tilaa-
jien toiminnassa tapahtuvien muutosten mukaisesti. 

Toimintaa tehostetaan valmistautumalla yhden tuotanto-
keittiön malliin. 

Kuntalaisten hyvinvointia edistetään tarjoamalla terveellisiä

                 
ravitsemussuositusten ja kriteereiden mukaisia aterioita. 
Toiminta perustuu ympäristöystävälliseen toimintatapaan 
ja kestävän ruokajärjestelmän periaatteiden toteuttami-
seen. Elintarvikkeiden hankinnassa tavoitteena on korkea 
kotimaisuusaste, mikäli se on hankintalain ja toimintaan 
sekä talouteen soveltuvien reunaehtojen mukaista. 

Tarkoituksenmukainen puhtaustaso määritellään ja arvioi-
daan tilakohtaisesti tilojen käyttötarkoituksen mukaan. 

 

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022 
Ruoka- ja puhtauspalvelun riskienhallinta on keskeinen osa 
toiminnan johtamista ja palvelujen käyttäjien turvallisuutta. 
Riskienhallintasuunnitelmaa toteutetaan ja arvioidaan 
säännöllisesti. 

 

Merkittävimmät riskit 

 Elintarvike- ja ruokaturvallisuus 

 Toimintavarmuus monimuotoisessa palveluverkossa 

 Henkilöstöriskit 

 Talouteen liittyvät riskit 

 Hankinnat ja sopimustoiminta 

 Tulevaisuuden strategiset linjaukset 

 Kemikaalien käytön turvallisuus 

 Tietoturvaan ja – suojaan liittyvät riskit 

4.2.2 Ruoka- ja puhtauspalveluiden toiminta ja talous 

Talouden tunnusluvut    TP 2020 TA 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 10 826 957 11 583 653 11 246 350 

Toimintakulut -10 801 747 11 583 653 11 246 350 

Tulos  +25 210 0 0 

Henkilöstömäärä (lkm) 102 105 105 

Henkilöstömäärä (htv) 94,2 94,2 97 

Taulukko 14 
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4.3 Hyvinvointilautakunnan toiminta ja talous 
Hyvinvointilautakunnan perustehtävät 
Perhe- ja sosiaalipalvelut: 
Edistää ja ylläpitää lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden 
toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja 
osallisuutta. Tukea heikoimmassa asemassa olevien kunta-
laisten osallistumismahdollisuuksia ja ehkäistä syrjäyty-
mistä, turvata taloudellinen ja toiminnallinen vähimmäis-
turva sekä erityispalveluja tarvitsevien kuntalaisten välttä-
mättömien palvelujen, lakisääteisten oikeuksien ja valin-
nanvapauden toteutuminen. Tavoitteena on kaikkien kun-
talaisten yhdenvertaisuus ja mahdollisuus osallisuuteen, 
oikea-aikaisten, riittävien ja sopivien palvelujen järjestämi-
nen niitä tarvitseville. 

 
Ikäihmisten palvelut: 

Tukea ikääntyneen väestön terveyttä ja toimintakykyä ja 
mahdollisuutta itsenäiseen ja omannäköiseen elämään. 
Tuottaa yhdenvertaiset, vaikuttavat, oikea-aikaiset ja tar-
peenmukaiset palvelut niitä tarvitseville iäkkäille. Tavoit-
teena on tukea iäkkäiden asumista ensisijaisesti kotona 
riittävillä palveluilla.  Tarvittaessa tarjotaan turvalliset ym-
pärivuorokautisen hoivan palvelut ja akuutin sairauden 
vaatima hoito ja kuntoutus. 

 
Terveydenhuollon palvelut (sisältää erikoissairaanhoi-
don): 
Ennaltaehkäistä sairauksien syntyä, edistää ja ylläpitää 
terveyttä ja hyvinvointia, hoitaa sairauksia asianmukaisesti, 
turvata lakisääteinen hoitoon pääsy ja palvelujen käyttäjien 
tasa-arvoisuus kaikenikäisille kuntalaisille. 

 
 
Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopis-
teet ja keskeiset muutokset talousarviovuonna 
2022 
 
Perhe- ja sosiaalipalvelut: 

Perhepalvelukeskuksen konseptin vahvistaminen ja toi-
mintojen uudistaminen vastaamaan toimintaympäristön 
nykytilaa. Peruspalveluiden vahvistaminen. Yhteistyöstä ja 
toimintamalleista sopiminen lasten, nuorten ja perheiden 
sekä aikuisten kanssa työskentelevien tahojen kesken 
(terveydenhuollon-, erikoissairaanhoidon-, koulu-, var-
haiskasvatus-, nuoriso- ja vapaa-ajan palvelut sekä työlli-
syyspalvelut, järjestöt, seurakunnat, yrittäjät jne.). Erityisen 
tuen tarpeen tunnistaminen ja palvelutarpeeseen vastaa-
minen tarvittaessa monialaisena yhteistyönä eri väestö-
ryhmien osalta.  

Toiminnan tiivistäminen, palvelun sisältöjen kehittäminen 
sekä järjestämistapojen tapojen arviointi. Toimenpiteet 
toiminnan tuottavuuden nostamiseksi talouden tasapai-
nottamiseksi.  Palveluiden kehittäminen huomioiden digi-
talisaation ja teknologian tuomat mahdollisuudet, järjes-
töyhteistyö sekä paikallinen ja alueellinen kehittämistyö 
kuten Tulevaisuuden sote- hanke  ja kaupungin oma han-
ketoiminta.  

 

Ammatilliseen lähijohtamiseen ja  henkilöstön hyvinvoin-
tiin panostaminen sekä työntekijöiden osaamisen kehitty-
misen tukeminen. Henkilöstön saatavuuteen vaikuttami-
nen yhteistyössä henkilöstöpalveluiden kanssa. 

 

Ikäihmisten palvelut: 

Ikääntyvän väestön kasvavaan palvelutarpeeseen vastaa-
minen kotihoidossa ja asumispalveluissa niin palveluja li-
säämällä kuin palveluprosessien sujuvuutta parantamalla ja 
toimintamalleja uudistamalla.  

Iäkkäiden toimintakyvyn edistäminen keskiössä kaikissa 
palveluissa ja hankekumppanuuksissa järjestöjen kanssa.  
Liikunnan, kulttuuripalveluiden ja kuntoutuksen yhteenso-
vittaminen eri palveluihin edistämään arjessa pärjäämistä. 

Palveluissa hyödynnetään digitalisaation ja teknologian 
mahdollisuudet; painopisteenä etäkotihoito, omahoito-
alustan käyttöönotto ja tiedolla johtamisen sovelluksen 
edelleen hyödyntäminen asiakas/potilasvirtojen seuran-
nassa ja muussa raportoinnissa. 

Palvelusetelin käyttö on laajasti käytössä ja palveluasumi-
sessa varaudutaan lisäämään palvelusetelin käyttöä jousta-
vasti ennakoitu lisätarve huomioiden. 

Kotihoidossa jatketaan yhteisöohjautuvaa tiimityön kehit-
tämistä, vahvistetaan asiakaslähtöisyyttä, henkilöstön työn 
hallinnan kokemusta  ja  lisätään asiakaspalveluajan osuut-
ta. Akuutti liikkuva sairaanhoitaja - toimintamalli vakiinnu-
tetaan tukemaan koko päivystys/kotisairaala/
kuntoutussairaala/kotihoito/palveluasuminen - palvelu-
ketjua. 

Tulevaisuuden asumisen ratkaisujen edistäminen. Näs-
mäntien korvaavien tilojen rakentamisen aloittaminen ja 
keskustan alueen IKäEloa asumis- ja palvelukorttelin han-
kesuunnittelun eteneminen monialaisena ja- toimijaisena 
yhteistyönä.  Osallistutaan ja hyödynnetään Tulevaisuuden 
sote- keskus - ja Rakenneuudistus Lapissa - hankkeita  
yhteisten painopisteiden suuntaisesti. 

Henkilöstön saatavuuteen vaikuttaminen. Henkilöstön  
erityisesti sijaisrekrytointiprosessin uudistaminen  ja eri-
laisten oppimispolkujen edistäminen palvelualueella.  
 
 
Terveydenhuollon palvelut (sisältää erikoissairaanhoi-
don): 
Hoidon saatavuuden parantaminen palvelutarpeen kasva-
essa, koskien niin kiireellistä kuin kiireetöntä hoitoa avo-
vastaanotolla, suun terveydenhuollossa ja lääkinnällisessä 
kuntoutuksessa. Korjataan koronavirusepidemian vuoksi 
syntyneitä palveluvajeita, esim. suun terveydenhuollon 
tarkastukset, pitkäaikaissairauksien kontrollit. 

Sähköisten palveluiden kehittäminen yhteistyössä kunta-
laisten kanssa. Henkilöstön digiosaamisen vahvistaminen 
vastaamaan tulevia osaamistarpeita. Hoidon laadun kehit-
täminen jatkuu kansansairauksien hoidossa, osallistuminen 
kansalliseen valtimotautiverkostoon. 
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Erikoissairaanhoidossa ennakoivan kotiutuksen mallin 
käytön laajentaminen. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden 
yhdyspintojen kehittäminen laajassa yhteistyössä. Työnja-
on tarkistaminen erityisesti kansansairauksiin liittyen. 
 

Yhteiset  

Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin vahvistaminen. 
Otetaan käyttöön yhteisövaikuttavuuden keinoja, kuten 
lasten, nuorten ja perheiden yleinen ohjaus ja neuvonta 
monialaisena ja sektorirajat ylittävänä toimintana. Tehdään 
tiivistä yhteistyötä Lapin Tulevaisuuden sotekeskus-
hankkeen kanssa. 

Hyvinvointipalvelujen toiminnassa huomioidaan kaiken-
ikäisten kotona asumista tukevien palvelujen ensisijaisuus, 
hoidon tai palvelun tarpeen mukaisesti. Toimintakykyä 
ylläpidetään ja parannetaan laaja-alaisen kuntoutuksen 
keinoin.  

Paljon palveluja käyttävien ja monitarpeisten yhteisasiak-
kaiden palvelupolkujen kehittäminen yhteistyössä Lapin 
Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen kanssa ja teknologiaa 
hyödyntäen.    
 

Osallisuus ja vaikuttaminen talousarviovuonna 
2022 

Järjestetään kuntalaisten osallistumis- ja kuulemistilai-
suuksia valmisteltaessa merkittäviä, kuntalaisten arkeen 
vaikuttavia päätöksiä. 

Hyödynnetään asiakasosallisuusfoorumeita, kuten vanhus- 
ja vammaisneuvostoa, nuorisovaltuustoa, kehittäjäasiak-
kaita, kokemusasiantuntijoita, työpajoja sekä kuntalais- ja 
asiakaskyselyjä päätösten valmistelussa. 

 

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022 

 Henkilöstön saatavuus ja vaihtuvuus sekä osaamisen 
säilyminen. 

 Henkilöstön työhyvinvointi ja sairauspoissaolot.  

 Palvelutuotannon sopeuttaminen käytössä oleviin 
resursseihin. 

 Muutoksenhallinta sote-uudistuksessa  

Kaupunkistrategiasta johdetut mitattavat tavoitteet 
talousarviovuodelle 2022 

 

Määrälliset tavoitteet 

 Palvelukyky (lakisääteiset, saatavuus, odotusajat) 

 Palvelujen käyttö (palvelujen piirissä olevat) 

 Kotona asumisen ensisijaisuus ( 75 v. täyttäneet, 
muut asiakasryhmät) 

 

Laadulliset tavoitteet 

 Valvonta toteutuu valvontasuunnitelmien mukaisesti 

 Henkilöstömitoitukset ovat lakien/suositusten mu-
kaiset lastensuojelussa ja ikäihmisten kotiin annetta-
vissa palveluissa ja ympärivuorokautisessa hoidossa 

 Asiakaspalautetta kerätään ja hyödynnetään toimin-
nan kehittämisessä 

 

Taloudelliset tavoitteet 

 Talousarviossa pysytään 

 Sairauspoissaolojen määrä ja kustannukset vähene-
vät 10 % edellisvuodesta 

Talouden tunnusluvut TP 2020 TA 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 22 554 123 20 009 923 20 140 000 

Toimintakulut -248 367 070 -251 079 923 -271 280 000 

Toimintakate (sitova 2022) -225 812 947 -231 070 000 -251 140 000 

Taulukko 15 



Rovaniemen kaupungin talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2025 

44 

4.4 Sivistyslautakunnan toiminta ja talous 
Sivistyslautakunnan perustehtävät  

Palvelualueiden omien perustehtävien lisäksi painopisteenä 
on monialainen ja -ammatillinen yhteistyö lasten, nuorten 
ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi.  

Varhaiskasvatuspalvelut:  

Varhaiskasvatuksen palvelualueen perustehtävänä on jär-
jestää varhaiskasvatuspalvelut varhaiskasvatuslain ja esi-
opetus perusopetuslain edellyttämällä tavalla. Varhaiskas-
vatusta ja esiopetusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai 
tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioi-
tava lapsen etu. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtä-
vänä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja 
oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.  

Koulutuspalvelut:  

Koulutuksen palvelualueen perustehtävänä on järjestää 
perusopetuspalvelut, lukiokoulutuspalvelut, taiteen perus-
opetus (musiikki- ja tanssiopisto ja kuvataidekoulu) sekä 
palvelualueen ostopalvelut. Toiminnassa on keskeistä lap-
sen ja nuoren oppimispolun ja hyvinvoinnin kokonaisvaltai-
nen tukeminen huomioimalla jatkuva pedagoginen kehittä-
mistyö ja ennaltaehkäisevä varhainen tuki.  

Vapaa-ajan palvelut:  

Vapaa-ajan palvelujen perustehtävänä on järjestää ja tuot-
taa tasokkaita kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisopalveluja. 
Kiinnostavilla ja laadukkailla palveluilla tuetaan paikallista 
identiteettiä ja lisätään kaupungin vetovoimaisuutta sekä 
elinvoimaa. Syrjäytymisen ehkäisy sekä hyvinvoinnin ja 
osallisuuden edistäminen ovat toiminnan keskiössä. Perus-
tehtävien suorittamista tuetaan tulevaisuuden ennakoinnil-
la ja toiminnan kehittämisellä sekä ennaltaehkäisevällä työ-
otteella. Kulttuuritoiminnalla edistetään kulttuurin ja tai-
teen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä 
taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Kirjasto- 
ja museopalveluilla on myös alueellinen kehittäjävastuuteh-
tävä. Orkesteri harjoittaa myös merkittävää maakunnallista 
toimintaa. Liikuntapalveluiden tehtävänä on edistää kau-
punkilaisten hyvinvointia, terveyttä ja viihtyvyyttä tarjoa-
malla tasapuoliset liikuntamahdollisuudet ja tukemalla seu-
rojen, yhdistysten ja ryhmien toimintaa. Nuorisopalvelujen 
avulla edistetään lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä ja hyvin-
vointia, luodaan toimintaedellytyksiä, tarjotaan tietoa, neu-
vontaa ja toimintaa sekä pedagogista ohjausta nuorten 
osallisuutta ja kasvua tukevin keinoin 

 
Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopis-
teet ja keskeiset muutokset talousarviovuonna 2022 
 
Valmistautuminen sote-uudistukseen ja luotujen toiminta-
mallien jatkumiseen. Tiedolla johtamisen kehittäminen. 

Varhaiskasvatuspalvelut:  

Pedagogisen kehittämisen painopisteinä ovat:  

 Pedagogiikan johtaminen  

 Varhaiskasvatuslain ja -suunnitelman mukaista peda-
gogiikkaa vahvistavat rakenteet 

 Johdonmukaiseen dokumentointiin ja arviointiin pe-
rustuva varhaispedagogiikka  

 Riittävän aikaisen ja oikein kohdennetun tuen var-
mistaminen  

 Lapsen ja huoltajien osallisuutta edistävien työtapo-
jen kehittäminen  

 
  
Palveluiden järjestämisen painopisteet ovat: 
 

 Palveluverkon kehittäminen  

 Johtajuuden kehittäminen  

 Työhyvinvoinnin edistäminen ja poissaolojen vähene-
minen 

 Kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen yhteis-
työn kehittäminen laadunhallinnan 

 Palvelualueiden välisen yhteistyön kehittäminen  

 
 
Koulutuspalvelut:  

Pedagogisen kehittämisen painopisteet ja ydintavoitteet ovat:  

  Hyvinvoinnin ja turvallisen arjen edistäminen  

  Asioita tehdään yhdessä 

  Keskittyminen perusasioiden opettamiseen ja oppi-
miseen (lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen ja 
vuorovaikutustaidot)  

  Oppimisen perusta kuntoon (koronan aiheuttaman 
poikkeustilanteen huomioiminen)  

  Arviointikulttuurin kehittäminen 

  Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen 
suuntaaminen  

 
Palveluiden järjestämisen painopisteet ovat:  

 Johtajuuden tukeminen ja yhdenmukaistaminen  

 Palvelualueiden välisen yhteistyön kehittäminen  
 

Työhyvinvoinnin edistäminen Vapaa-ajan palvelut:  

Palveluiden järjestämisen painopisteet ovat:  

 Palveluiden uudelleenmuotoilu koronapandemian 
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jälkeen  
 Uusien ja päivitettyjen ohjelmien ja suunnitelmien 

(kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisopalvelut) jalkauttami-
nen  

 Kaupungin elinvoiman vahvistaminen vapaa-ajan 
palveluiden keinoin  

 Ennaltaehkäisevän hyvinvointityön edistäminen  

 Palvelualueiden välisen yhteistyön kehittäminen 
 
 

Osallisuus ja vaikuttaminen talousarviovuonna 2022 
 
Varhaiskasvatuksen kaikessa toiminnassa edistetään osalli-
suutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Lasten, henkilöstön 
ja huoltajien mielipiteitä arvostetaan. Tämä edellyttää osalli-
suutta edistävien toimintatapojen ja rakenteiden tietoista 
kehittämistä (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018). 
Varhaiskasvatusyksiköissä jatketaan oppimista ja osallisuut-
ta edistävien työmenetelmien käyttämistä ja edelleen kehit-
tämistä. Osallisuutta edistäviä työmenetelmiä kehitetään 
kaikessa toiminnassa. Osallisuutta edistetään esimiestyössä, 
yhteistyössä huoltajien kanssa sekä pedagogisissa valinnois-
sa että hoivan ja hoidon käytänteissä. Koulutuspalveluissa 
opetus järjestetään siten, että opetussuunnitelman mukai-
sesti oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen ovat olen-
nainen toiminnan perusta. Oppilaille tarjotaan kokemuksia 
yhteistyöstä ja demokraattisesta toiminnasta sekä omassa 
opetusryhmässä että koko koulun tasolla oppilaskunnan 
toiminnassa. Koulujen esimiestyössä osallisuus on keskei-
nen osa toimintakulttuuria. Lasten ja nuorten huoltajien 
osallisuutta edistetään säännöllisen kodin ja koulun yhteis-
työn ja vuorovaikutuksen lisäksi kaikilla peruskouluilla toi-

mivien vanhempaintoimikuntien kautta. Yläkoulujen ja luki-
oiden osallisuuden edistämiseksi tehdään yhteistyötä mm. 
nuorisovaltuuston ja koulun ulkopuolisten yhteisöjen kans-
sa. Vapaa-ajan palvelujen toiminnassa olennaista on asia-
kaskeskeisyys sekä kuntalaisten osallisuuden edistäminen, 
jota toteutetaan yksiköiden perustoiminnoissa, eri hank-
keissa sekä verkostomaista toimintatapaa hyödyntämällä. 
Vapaa-ajan palveluiden hallinnosta käsin koordinoidaan 
kaupungin nuorisohallituksen ja -valtuuston toimintaa sekä 
UNICEF-lapsiystävällinen kunta yhteistyötä. Osallistutaan 
lasten, nuorten ja perheiden prosessin kehittämiseen sekä 
Lapsiperheiden ja nuorisoasioiden jaoston toimintaan. 
Koordinoidaan lakisääteisen Lapsi- ja nuorisopoliittisen 
työryhmän monialaista työskentelyä. Sivistyspalvelujen pal-
veluverkon valmistelussa ja palveluiden kehittämisessä 
asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet huomioidaan esi-
merkiksi keskustelu- ja tiedotustilaisuuksissa sekä työryh-
mien työskentelyssä. 

 
Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022 

 Varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien 
saatavuus  

 Valtion rahoituksen ennakoimattomuus ja riittämät-
tömyys  

 Maksutuottojen kertymä  

 Koronapandemian vaikutukset, toiminnan elpyminen 
aikaisempien vuosien tasolle 

 Tietosuojan ja -turvan toteutuminen 

Talouden tunnusluvut TP 2020 TA 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 11 983 062 11 459 216   

Toimintakulut -142 806 087 -147 493 216   

Toimintakate (sitova 2021) -130 823 025 -136 034 000 -142 800 000 

Kaupunkistrategiasta johdetut mitattavat tavoitteet 
talousarviovuodelle 2022 
 

Määrälliset tavoitteet  

1. Varhaiskasvatusyksiköissä käyttöastetavoitteen saavutta-
minen vuositasolla  
2. Varhaiskasvatuksen oman toiminnan ja palvelusetelitoi-
minnan suhde päätetyn mukainen  
3. Koulujen opetustilojen määrä vastaa palvelutarvetta  
4. Vapaa-ajan palveluiden kävijä- ja käyntimäärien elpymi-
nen  
5. Tapahtumat, lainat ja näyttelyt  
6. Henkilöstön poissaolojen vähentäminen  
 

 

Laadulliset tavoitteet  

1. Hyvinvoinnin edistäminen sivistyspalveluiden keinoin  
2. Palveluiden uudistaminen kehittämishankkeiden avulla  
3. Asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden edistäminen  
4. Verkostojohtaminen ja verkostotoiminta osaamisen vah-
vistajana  
5. Lapsen kasvun ja oppimisen tuen prosessien kehittämi-
nen  
 

Taloudelliset tavoitteet  

1. Talousarvio toteutuu suunnitellusti  
2. Poissaolojen aiheuttamat kustannukset vähenevät  
3. Tilojen kokonaistaloudellinen ja tehokas käyttö  
4. Ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen 

Taulukko 16 
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4.5 Elinvoimalautakunnan toiminta ja talous 
Elinvoimalautakunnan perustehtävät 
Elinvoimalautakunta vastaa elinvoimapalveluista. Sen teh-
tävänä on elinkeino- ja työllisyyspalveluiden, kaavoitus- ja 
yhdyskuntatekniikkapalveluiden sekä paikkatieto- ja tontti-
palveluiden järjestäminen. Se edustaa kuntaa ja käyttää 
kaupungin puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa sekä 
ratkaisee kaupungille mm. maankäyttö- ja rakennuslain, 
kiinteistönmuodostamislain sekä kadun ja eräiden yleisten 
alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mu-
kaan kuuluvat asiat, jollei lautakunta ole päättänyt ratkaisu-
valtansa edelleen siirtämisestä. 
 
Elinvoimalautakunta vastaa: 
 

 maankäytön suunnittelu- ja kaupunkisuunnittelupal-
veluista; 

 yhdyskunta- ja kunnallisteknisistä palveluista; 

 paikkatieto- ja tonttipalveluista; 

 elinkeino- ja yrityspalveluista; 

 kansainvälisistä palveluista; 

 maaseudun ja kylien kehittämispalveluista; 

 työllisyyspalveluista; 

 toimialaansa liittyvistä hankkeista. 

 
Elinvoimalautakunnan  alaisuudessa toimii kylien kehittä-
misjaosto, jonka perustehtävät ovat Rovaniemen kylien 
elinvoiman vahvistaminen, kylien asukkaiden hyvinvoinnin 
edistäminen sekä kylien, kyläyhdistysten ja muiden kyläyh-
teisöjen toiminnan kehittäminen ja aktivointityö. 
 
 
Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopis-
teet ja keskeiset muutokset talousarviovuonna 2022 
 
l Elinkeino– ja työllisyyspalvelut 
Elinkeinojen kehittäminen : Elinvoimaisuuden ja yritysten 
kilpailukyvyn vahvistaminen, kasvuohjelman mukaisesti. 
 
Kasvuohjelman kilpailukykytekijät ovat: 
 

 Maankäyttö ja toimintaympäristö 

 Osaaminen (TKI) ja yhteistyö 

 Työllisyys ja osaavan työvoiman saatavuus 

 Kasvu ja kansainvälistyminen 

 Markkinointi 

 
Elinkeinopalveluiden painopisteinä ovat koronapandemi-
asta selviäminen ja jälleenrakennus kaupunginhallituksen 
hyväksymän jälleenrakennussuunnitelman mukaisesti.  
Lisäksi poikkileikkaavina painopistealueina ovat yritysten 

ja kaupungin välisen yhteistyön vahvistaminen ja yritys-
myönteisyyden kasvattaminen sekä alueellisen innovaatio-
toiminnan vahvistaminen yhteistyössä korkeakoulukonser-
nin kanssa.  Yrityspalvelujen toimintaa ns. yhden luukun 
periaatteella vahvistetaan.  Kansainvälisen toiminnan odo-
tetaan vilkastuvan vuonna 2022.  
 
Alueelliset palvelut: Kylien Rovaniemi -hankkeessa toteute-
taan konkreettisesti maaseutustrategian toimenpiteitä yh-
teistyössä alueen asukkaiden, kyläyhdistysten, yritysten ja 
kylien kehittämisjaoston jäsenten kanssa. 

Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollsuuksien edis-
täminen 

Palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantami-
nen 

Kylien tonttitarjonnan markkinointi 

 

Työllisyyspalvelut: Kuntien järjestämisvastuuta työllisyys-
palveluissa vahvistetaan työllisyyden kuntakokeiluilla ja 
valmistautuminen pysyvään palvelurakenneuudistukseen 
alkaa. Kuntakokeilut toteutetaan ajalla 2021-2023 ja kau-
pungin vastuulle on siirtynyt kokeilussa noin 3 600 työnha-
kija-asiakasta. Työnhakijoiden palvelutarpeisiin vastaami-
nen edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä erityisesti 
sosiaali-, terveys-, yritys-, nuoriso-, sekä koulutuspalvelui-
den kanssa. Kokeiluissa on kyse hyvin laajan palveluekosys-
teemin rakentamisesta työnhakijoiden tarpeisiin. Työkyky-
ohjelman mukaisilla toimenpiteillä vahvistetaan eri palvelu-
alueiden välistä yhteistyötä, työkyvyn tuen palvelupolun 
rakentumista ja osatyökykyisten työllistymistä. Osaamo-
hankkeen avulla kehitetään yli 30-vuotiaiden työllistymisen 
ja osaamisen kehittämisen palvelut yhteen kokoavaa palve-
lupistettä ja palveluverkoston yhteistyötä. 

 
II Tekniset palvelut 
Yhdyskuntatekniikka: Omistajahallinnan vahvistaminen: 
tietojärjestelmien tietojen ajantasaistaminen, tilannekuvan 
luominen ja ylläpitäminen, korjausohjelmien laatiminen. 
Toteutetaan optimoidut toimenpiteet katuverkon kunnon 
parantamiseksi: päällysteet, elinkaarikorjaukset ja perus-
korjaukset. Joukkoliikennettä kehitetään ja käyttäjämäärät 
pyritään saamaan nousuun 
  
Kaavoitus: Täydennyskaavoituksen jatkaminen ja yhdys-
kuntarakenteen eheyttäminen. Mahdollistetaan yleis-
hyödylliselle vuokra- asumisen tuottajille uudisrakentami-
nen myös kaupungin keskustassa. Mahdollistavan kaavoi-
tuksen ja vaihekaavan käyttöönotto  
  
Paikkatieto- ja tonttipalvelut: Tehostetut toimenpiteet ja 
uudet tavat käyttöön: myyntikohteiden uudelleentarkaste-
lu, vyöhykehinnoittelu AR/AK, tonttien tarjouskilpailutus, 
markkinoinnin tehostaminen, vuokrasopimusten seuranta 
ja purkamisen joustavoittaminen, yhteistyö kiinteistöjen 
hallinnassa  
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Osallisuus ja vaikuttaminen talousarviovuonna 2022 
 

Kuntalaisten osallisuuden lisääminen maankäyttöön, kaa-
voitukseen ja infran rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Kuntalaki ja erityislainsäädäntö määrittelevät kulloinkin 
asian asianosaiset sekä asianosaisten kuulemisen, minkä 
lisäksi merkittävissä kuntalaisia koskevissa asioissa tiedot-
taminen tapahtuu tietoverkossa, mahdollistaen palaut-
teenantamisen. Näiden lisäksi järjestetään yleisötilaisuuk-
sia. 

Kasvuohjelman mukaisesti yrityksiä ja muita sidosryhmiä 
osallistetaan toimintaan järjestämällä vuosittain eri verkos-
totilaisuuksia kuten elinkeinoseminaarit, kaupunginjohtajan 
yrittäjätapaamiset sekä kysynnän ja tarpeen mukaan järjes-
tämällä toimialafoorumeita. 

Alueellisten palvelujen päätöksenteon pohjaksi kartoitetaan 
kylien asukkaiden ja yritysten näkemykset. Kylien kehittä-
misjaosto panostaa toiminnassaan avoimen ja tuloksellisen 
yhteistyön lisäämiseen Rovaniemen kaupungin eri hallinto-
kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Asukastupatoimintaa kehitetään asukkaiden, kaupungin 
työntekijöiden ja päättäjien matalan kynnyksen kohtaamis-
paikkana vuosikello -periaatteella yhteistyössä Neuvokas-
verkoston kanssa. 

Työnhakija-asiakkaiden osallisuutta lisätään erityisesti 
Työkykyohjelman mukaisilla toimenpiteillä  
 
 

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022 
 
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut 
Kaupungin elinvoiman ja elinkeinotoiminnan kehittyminen 
ovat vahvasti sidoksissa sekä kansallisen talouden kehityk-
seen sekä kansainvälisen toimintaympäristön muutoksiin. 
Asiakkaiden kulutuskäyttäytymisen muuttuminen vaikut-
taa eri toimialojen liiketoimintaan eri tavalla. Jakamistalou-
den periaatteet sekä verkkokauppa muuttavat toimialojen 
rakenteita etenkin tuotannollisten yritysten, matkailun, 

vähittäiskaupan ja logistiikan osalta. Koronapandemian 
vaikutukset ovat osuneet voimakkaimmin matkailun toi-
mialaan ja sitä kautta koko palvelusektoriin.  Matkailun 
elpyminen käynnistyy loppuvuonna 2021 ja toipuminen 
jatkuu vuonna 2022. Vuoden 2019 tason matkailijamäärän 
saavuttaminen tulee kestämään vuosia.  Viennin arvon 
odotetaan nousevan maailmantalouden kasvun mukana. 

Kaupungin talouden haasteet ja säästöpaineet vaikuttavat 
elinvoimapalveluiden mahdollisuuksiin ja suorituskykyyn 
käynnistää itse, tai osallistua sidosryhmien esittämiin uu-
siin avauksiin elinvoiman vahvistamisessa.  Euroopan unio-
nin uusi ohjelmakausi vuosille 2021 - 2027 käynnistyy syk-
syllä 2021. 

Alueellisten palvelujen osalta toiminnan riskit ovat kylien 
Rovaniemen palveluiden saatavuus ja saavutettavuus, uu-
sien vapaaehtoisten toimijoiden mukaan saaminen hank-
keiden toteuttamiseen, eri organisaatioiden yhteistyöt ja 
rahoitus. 

Koronapandemian vaikutukset työllisyyskehitykseen ovat 
vaikeasti arvioitavissa, samoin kunnan osarahoittaman työ-
markkinatuen kehitys. Työllisyyskokeilun onnistumisen 
riskinä on eri toimialojen resurssien riittävyys suhteessa 
asiakkaiden tarpeisiin. Työllisyyspalveluissa riskinä on suu-
ri työntekijäkohtainen asiakaskuormitus työllisyyden kun-
takokeilussa. 

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen menoihin vai-
kuttaminen edellyttää myös sosiaali- ja terveyspalveluiden 
vahvaa roolia yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Sote-
palveluiden rooli korostuu erityisesti yli tuhat päivää työ-
markkinatukea saaneiden asiakkaiden palvelutarpeisiin 
vastaamisessa. 

 
 
Tekniset palvelut 
Hintojen noususta ja palvelutarpeen kasvusta johtuva hal-
litsematon ostopalvelukustannusten kasvu. Toimintatuot-
tojen jääminen pysyvästi korona-ajan tasolle. Kustannusta-
son nousu ja/tai toimintatuottojen lasku tarkoittaa toimin-
nallista  sopeuttamista tai lisämäärärahan tarvetta.  

Talouden tunnusluvut   TP 2020 TA 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 4 477 482 5 624 462 5 045 100 

Toimintakulut -24 889 862 -26 324 462 -27 615 100 

Toimintakate (sitova 2022) -20 412 380 -20 700 000 -22 570 000 

Taulukko 18 
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Kaupunkistrategiasta johdetut mitattavat tavoitteet 
talousarviovuodelle 2022 
 

Määrälliset tavoitteet  

 Valmiin kunnallistekniikan piirissä olevat vapaat ton-
tit/tonttivaranto 

 Luovutetut tontit 100 kpl (myynti kpl / vuokraus kpl)  

 Tonttivaranto/vapaat tontit 100 kpl 

 Kaavavaranto 300 kpl 

 Paikallisliikenteen käyttäjämäärien ja lipputulojen 
kasvattaminen 

 Matkat (nousut) kpl, vertailu edeltävään vuoteen 

 Rovaniemeläisten yritysten investointien määrä tut-
kimus- ja kehitystoimintaan kasvavat (Tilastokeskus) 

 Yritystoimipaikkojen määrän kasvu (Tilastokeskus) 

 Työllisyyden kuntakokeilun mittaristosta erityisesti 
aktivointiaste ja työttömyyden päättyminen työllis-
tymiseen tai koulutukseen 

 Matkailijoiden yöpymisvuorokausien määrän kasvu 
(Tilastokeskus) 

 Yritysten viennin arvo kehittyy positiivisesti 
(Asiakaskohtainen suhdannepalvelu/Tilastokeskus) 

 Rovaniemen kylien yritysten yhteistyön lisääminen 
ja kehittämistoimenpiteiden toteutuminen 

 Toteutuneet maisemanhoitosuunnitelmat 

 

Laadulliset tavoitteet 

 Kaupunki toimenpiteillään edistää viihtyisän, esteet-
tömän ja turvallisen elinympäristön toteutumisen. 

 Yritysilmapiiri parantuu (kuntabarometri/Suomen 
yrittäjät ry) 

 Rovaniemen kansainvälinen medianäkyvyys lisääntyy 
(Meltwater) 

 Lähipalveluiden kehittäminen tarpeiden pohjalta 
yhteistyössä asukkaiden ja yritysten kanssa 

 Sähköisten palveluiden käytön ja käyttäjien lisäämi-
nen 

 Kansalaistoiminnan kehittäminen yhteistyössä Neu-
vokas-verkoston kanssa 

 

Taloudelliset tavoitteet  

 Rakennetaan ensisijaisesti kestävän kehityksen mu-
kaisesti olemassa olevan kunnallistekniikan alueella 

 Alueellinen bkt kasvaa  

 Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen maksu-
osuus pienenee 

 Alueellisten palvelujen ulkoisen rahoituksen lisäämi-
nen 
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4.6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS 
Ympäristölautakunnan perustehtävät 
Hallintosäännössä osoitetut kaupungin rakennusvalvonnan, 
ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon lakisää-
teiset viranomaistehtävät. Lautakunta hoitaa myös seudul-
lisesti kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaises-
ti ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtä-
vät Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin kunnissa, ympäris-
tönsuojelun Tervolan kunnassa sekä rakennusvalvonnan 
tehtäviä Ranuan kunnassa. Pelastuspalvelut ostetaan Lapin 
liitolta. 

 
Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpi-
teet ja muutokset talousarviovuonna 2022 
Digitalisaation edelleen kehittäminen lautakunnan tuotta-
missa palveluissa 

Seudullisen yhteistyön kehittäminen ja siinä uusien toimin-
tamallien luominen. 

Toimialan sisäisen yhteistyön kehittäminen ja maankäytön 
pääprosessin tukeminen. 

Osallisuus ja vaikuttaminen talousarviovuonna 2022 
Ympäristölautakunnan alainen toiminta on tarkoin erillis-
lainsäädännöllä ohjattua myös osallisuuden ja vaikuttami-
sen osalta. Lupaprosesseissa on ensiarvoisen tärkeää, että 
kuuleminen hoidetaan lain mukaisesti ja tasapuolisesti kai-
kissa hankkeissa. Kuitenkin ympäristövalvonta pyrkii lain-
säädännön puitteissa laajentamaan osallisuutta. 

 

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022 
Rakentamisen määrän väheneminen, erityisesti suuret 
hankkeet (alentava vaikutus lupatuloihin) 

Suuronnettomuudet tai laajat metsäpalot (vaikutus pelas-
tuslaitoksen maksuosuuteen) 

Ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus esim. eläinlää-
kärit 

Talouden tunnusluvut     TP 2020 TA 2021  TA 2022 

Toimintatuotot 1 835 439 1 750 000           1 734 500  

Toimintakulut -8 015 934 -8 200 180 -8 824 500  

Toimintakate (sitova 2022) -6 140 495 -6 450 180 -7 090 000  

Kaupunkistrategiasta johdetut mitattavat tavoitteet  
talousarviovuodelle 2022 
 

Määrälliset tavoitteet 

 Käsitellyt rakennusluvat, omakotitalot 120 kpl /a 

 Käsitellyt rakennusluvat, asuntojen määrä 550 kpl /a 

 Valmistuneet asunnot 550 kpl /a 

 
 

 
 
 
 
Laadulliset tavoitteet 

 Rakennuslupien käsittelyaika vrk. 

Taloudelliset tavoitteet 
 Ulkopuolisten tulojen osuus rakennusvalvonnan me-

noista, tavoite yli 80% 

Taulukko 19 
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5 TULOSLASKELMAOSA 

5.1 Tuloslaskelman selostus 

Tuloslaskelma osoittaa, miten kaupungin tulorahoitus riit-
tää palvelutoiminnan ja hallinnon menoihin, korkoihin ja 
muihin rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden kulumisen 
edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. 

Vuoden 2022 talousarvio on 3,9 miljoonaa euroa alijäämäi-
nen. Vuosikate on 9,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 toi-
mintakate kasvaa arviolta 2,8 prosenttia vuoden 2021 tilin-
päätösennusteeseen verrattuna. Pitkän aikavälin (2007–
2020) toimintakatteen vuosikasvu on ollut keskimäärin 5,0 
%. Vuoden 2022 suunniteltu toimintakatetaso on siten 
haasteellinen tavoite. 

Peruskaupungin talouden haasteena on, että toimintame-
not kasvavat tulorahoitusta voimakkaammin. Toimintame-
nojen tulorahoitusta voimakkaampi kasvu johtaa rahoitus-
tarpeen lisääntymiseen. 

 

TULOKSEN SITOVUUS 

Kaupunginhallitusta sitoo tuloslaskelman tulostavoite. 
Kaupunginhallitus vastaa kaupungin talouden hoidosta ja 
talousarvion täytäntöönpanosta ja on velvoitettu ryhty-
mään tarvittaviin toimenpiteisiin ellei tavoite toteudu. Tar-
vittaessa talousarviomuutokset on esitettävä kaupungin-
valtuustolle talousarviovuoden aikana. 

 

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT 
Toimintatuotot ja toimintakulut muodostuvat käyttöta-
lousosan kaupunginhallituksen ja lautakuntien yhteissum-
masta. Menoissa ja tuloissa eivät ole mukana sisäiset erät 

 

  

TOIMINTAKATE ELI NETTOMENOT 

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus. 
Kunnallisessa toiminnassa se on alijäämäinen ja rahoite-
taan verorahoituksella sekä mahdollisilla rahoitustuotoil-
la. 

 

VEROTULOT 

Verotulojen tilitykset sisältävät ansiotuloista maksettavan 
kunnallisen tuloveron, yhteisövero-osuuden ja kiinteistö-
veron. 

Vuonna 2022 verotuloja arvioidaan tilitettävän yhteensä 
noin 285,3 miljoonaa euroa. Verotulojen tilitysarvio pe-
rustuu Kuntaliiton ennusteisiin. 
 

Kunnallisvero 

Kunnallinen tulovero määräytyy valtuuston päättämän 
tuloveroprosentin ja verovelvollisten verovähennysten 
jälkeisten verotettavien tulojen mukaan. Vuoden 2022 
talousarviossa kunnallisverokertymä on arvioitu 21,5 pro-
sentin mukaan. Kaupungin todellisen tuloveroprosentin, 
eli ns. efektiivisen veron, arvioidaan olevan vuonna 2022 
noin 15,4 prosenttia. 

Verotulot kirjataan tuloksi kassaperusteisesti. Tuloksi 
kirjattavaan verokertymään vaikuttavat kuluvan vuoden 
ennakoiden lisäksi aikaisempien tilitysten ja niiden oikai-
sujen vuosittaiset vaihtelut. 

Tuloveroprosentti ja kunnallisveroaste 2014–2024 

Kuvio 25 
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VALTIONOSUUDET 
Lyhyt kuvaus järjestelmästä 

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla 
olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen 
tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada 
tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta 
kohtuullisella verorasituksella. Tämä toteutetaan tasaamal-
la kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämisen kustannuk-
sissa sekä tulopohjissa. Valtionosuudet ovat osa laajempaa 
valtionapujen järjestelmää. 

Valtionosuusjärjestelmä 

Kuvio 26 

Valtionosuudet ja kunta 

Rakenteellisesti kunnan valtionosuudet koostuvat kahdes-
ta osasta: valtionvarainministeriön hallinnoimasta kunnan 
peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kulttuuri-
toimen (1705/2009) rahoituksesta. 

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusope-
tukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta ja rahoituksen 
muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan. 

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus makse-
taan kunnille ja muille rahoituksen saajille osana yhdistet-
tyä valtionosuusmaksatusta jokaisen kuukauden 11. päivään 
mennessä. Valtionosuus on kunnalle yleiskatteellinen tu-
loerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestä-
miseen, vaan rahoituksen saaja päättää itse valtionosuus-
rahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä. 

 

Valtionosuudet vuonna 2022 

Talousarviossa olevat valtionosuudet perustuvat Valtiova-
rainministeriön 5.10.2021 julkaisemaan ennakolliseen las-
kelmaan. Lopulliset päätökset vuoden 2022 valtionosuus-
rahoituksesta tehdään joulukuun 2021 lopussa. 

Peruspalvelujen ennakollinen valtionosuusprosentti vuon-
na 2022 on 23,59 prosenttia. Kaikissa kunnissa on sama 
omarahoitusosuus 4 291 euroa asukasta kohden. Rahoitus-
osuus maksetaan kunnan palvelutarjonnasta riippumatta 
jokaisesta kunnan asukkaasta. 
 

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 

Suomen valtionosuusjärjestelmässä tulopohjan tasaus to-
teutetaan verotuloihin perustuvalla valtionosuuden ta-
sauksella, joka sisältyy kunnan peruspalvelujen valtion-
osuuteen. Nimensä mukaisesti tasaus perustuu kunnan 
laskennalliseen verotuloon ja se joko lisää tai vähentää 
kunnalle myönnettyä valtionosuutta. 

Tasauksen perusteena olevaan laskennalliseen verotuloon 
sisältyvät kunnan laskennallinen kunnallisvero ja kunnan 
osuus yhteisöveron tuotosta. Verotuloihin perustuvaa 
valtionosuuden tasausta laskettaessa käytetään koko 
maan keskimääräistä kunnallisveroprosenttia eikä yksit-
täisen kunnan veroprosentin muutoksella ole täten vaiku-
tusta kunnan saaman tasauslisän tai maksaman tasausvä-
hennyksen määrään. Vuoden 2022 tasausta laskettaessa 

käytetään vuoden 2020 valmistuneen verotuksen tietoja. 
Vuonna 2022 Rovaniemen kaupungin arvioidaan saavan 
verotuloihin perustuvaa valtionosuuksien tasausta noin 
25,9 miljoonaa euroa. 
 

Kotikuntakorvaukset 
Opetuksen järjestäjä on oikeutettu kotikuntakorvaukseen 
oppilaan suorittaessa oppivelvollisuuttaan muussa kuin 
oman kotikuntansa esi- tai perusopetuksessa. Kotikunta-
korvaus määräytyy oppilaan iän mukaan. Kotikuntakor-
vausjärjestelmä sisältyy kunnan peruspalvelujen valtion-
osuuteen. 

Kotikuntakorvaustulot ja -menot perustuvat valtiovarain-
ministeriön vuosittain päättämään kotikuntakorvauksen 
perusosaan ja opetuksen järjestäjän kotikuntakorvausky-
selyssä 31.12. tilastointiajankohdan tilanteesta ilmoittamaan 
oppilasmäärään. Kotikuntakorvauskyselyn toteuttaa Tilas-
tokeskus varainhoitovuotta edeltävänä helmikuussa. 
 

    Kotikuntakorvaus = 

    0,61 * oppilaan kotikunnan kotikuntakorvauksen perus- 
 osa * 6-vuotiaat 

 + 1,00 * oppilaan kotikunnan kotikuntakorvauksen perus-
 osa * 7-12-vuotiaat 

 + 1,60 * oppilaan kotikunnan kotikuntakorvauksen perus-
 osa * 13–15-vuotiaat 
 

Kotikuntakorvauksen ennakollinen perusosa vuonna 2022 
on 7 452 euroa. 

Kotikuntakorvauksia ei käsitellä kirjanpidossa valtionosuu-
tena, vaan kotikuntakorvaukset esitetään talousarviossa 
toimintamenoina ja toimintatuloina. 

 
Kokonaisarvio vuonna 2022 saatavista  
Valtionosuuksista 
 
Valtion  osuuksia Rovaniemelle arvioidaan kokonaisuutena 
saatavan 126,4 miljoonaa euroa. Summa koostuu peruspal-
velujen valtionosuudesta 100,9 miljoonaa euroa, opetustoi-
men ja kulttuurin valtionosuudesta (ylläpitäjämalli) -4,7 
miljoonaa euroa, veromenetysten kompensaatioista 30,1 
miljoonaa euroa.  sekä täysimääräisistä koronakustannus-
ten korvauksista 6,0 miljoonaa euroa.  
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RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT 
Korkotuotot on arvioitu kaupungin maksuvalmiuden ja 
markkinakorkotason sekä antolainojen mukaisesti.  Korko-
menot on laskettu kaupungin lainakannan ja sen muutos-
ten sekä velkakirjojen ja yleisen lainakoron mukaisesti. 
Muut rahoitustuotot sisältävät kuntayhtymien peruspää-
oman koron sekä laskennallisen koron toimialojen ja kau-
punginhallituksen käytössä olevasta käyttöomaisuudesta. 
Muut rahoitusmenot sisältävät varauksen verotilitysten ja 
kassalainojen korkomenoihin sekä muihin laina- ja rahoi-
tuskuluihin. 

Rahoitustuottojen ja -kulujen summa vuodelle 2022 on 11,3 
miljoonaa euroa. 

 
 
POISTOT 
Käyttöomaisuuden poistot merkitään tuloslaskelmaan 
kaupunginhallituksen hyväksymän poistosuunnitelman 
mukaisesti. Kaupunginhallitus on käsitellyt ja hyväksynyt 
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 2022 
on 13,3 miljoonaa euroa. 

 

TILIKAUDEN TULOS JA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 

Rovaniemen kaupungilla oli 31.12.2020 taseessa kumulatii-
vista ylijäämää 26,2 miljoonaa euroa. 

 

Vuoden 2022 talousarvio on laadittu 3,9 miljoonaa euroa 
alijäämäiseksi. Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023–
2025 taloussuunnitelma on laadittu siten, että kaupungin 
käyttötalous on tasapainossa suunnittelukauden loppuun 
mennessä. 

Verorahoitus vuosina 2006–2021 

Taulukko 22 
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5.2 Tuloslaskelma kaupunki  

Taulukko 23 

Tuloslaskelma 2022 

 TP 2020 
TA 

2021 
TA 

2022 TS 2023 
TS 

2024 TS 2025 

 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 

        

        

Toimintatuotot        

   Myyntituotot 16 467 14 224 13 784 5 940 6 100 6 200 

   Maksutuotot 13 181 15 321 15 202 6 300 6 520 6 750 

   Tuet ja avustukset 5 783 5 087 5 778 4 780 4 950 5 120 

   Vuokratuotot 12 374 12 010 12 016 11 520 11 920 12 340 

   Muut tuotot 3 809 7 008 5 982 5 400 5 590 5 790 

   Toimintatuotot 51 614 53 650 52 761 33 940 35 080 36 200 

        

Valmistus omaan käyttöön 92 100 100 100 100 100 

        

Toimintakulut        

   Henkilöstökulut        

     Palkat ja palkkiot -115 642 -118 215 -128 192 -76 200 -78 867 -81 627 

     Henkilöstösivukulut        

        Eläkekulut -27 046 -29 146 -31 807 -18 300 -18 941 -19 603 

        Muut henkilöstösivukulut -3 911 -4 685 -5 076 -3 030 -3 136 -3 246 

   Palveluiden ostot -211 005 -224 493 -237 532 -58 565 -60 615 -62 736 

   Aineet tarvikkeet  ja tavarat -17 542 -17 418 -19 126 -10 600 -10 970 -11 354 

   Avustukset -28 862 -19 366 -20 743 -11 300 -11 650 -12 060 

   Vuokrat -20 473 -22 379 -23 591 -18 850 -19 510 -20 070 

   Muut kulut -1 103 -1 002 -703 -340 -354 -365 

   Toimintakulut -425 584 -436 704 -466 770 -197 185 -204 042 -211 062 

        

Toimintakate -373 878 -382 954 -413 909 -163 245 -168 962 -174 862 

        

Verotulot 267 096 270 471 285 312 160 582 158 177 158 177 

Valtionosuudet 126 891 114 205 126 192 17 630 20 419 23 710 

Rahoitustuotot ja -kulut        

   Korkotuotot 7 412 7 200 8 100 8 100 8 100 8 100 

   Muut rahoitustuotot  5 927 6 475 5 917 5 747 4 468 4 468 

   Korkokulut  -2 709 -2 750 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 

   Muut rahoituskulut -1 068 -10 -68 -68 -68 -68 

Rahoitustuotot ja -kulut 9 562 10 915 11 449 11 279 10 000 10 000 

        

Vuosikate 29 672 12 637 9 044 26 246 19 634 17 026 

        

Poistot ja arvonalentumiset        

   Suunnitelman mukaiset poistot -17 710 -14 131 -13 254 -13 750 -14 250 -15 000 

Tilikauden tulos 11 961 -1 494 -4 210 12 496 5 384 2 026 

        

Poistoeron lis-/väh+ 313  310 310 310 310 

Tilikauden yli-/alijäämä 12 274 -1 494 -3 900 12 806 5 694 2 336 
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Investointiosassa esitetään käyttöomaisuuden hankinnat. 
Suunnittelukausi on pidentynyt yhdellä vuodella aikaisem-
masta talousarviosta yhteensä neljään suunnitteluvuoteen 
(2022 – 2025). Investoinneista esitetään tarvittava määrära-
ha talousarviovuonna sekä suunnitteluvuosien arvioitu 
määrärahatarve. Jos hankkeen toteutuminen viivästyy arvi-
oidusta aikataulusta, jaksotetaan investoinnin määräraha-
tarve uudelleen suunnitteluvuosille. Tuleviin investointei-
hin voidaan varautua tekemällä investointivaraus. Liitteissä 
(liite 1) esitetään alustava näkymä investoinneista vuoteen 
2030 saakka  
 

Investointiosan sitovuus 
Toimielimien sitovia määrärahoja ovat toimielimelle myön-
netyt investointien nettomäärärahat. Elinvoimalautakun-
nan investointien työohjelmista päättää elinvoimalautakun-
ta. Tilapalvelukeskuksen talousarvioon hyväksyttyjen inves-
tointien, työohjelmien ja muiden pitkävaikutteisten meno-
jen osalta menetellään hallintosäännössä määritellyn toimi-
vallan rajoissa.  
  
Peruskaupungin kiinteän omaisuuden (ml. maa- ja vesialu-
eet) hallinnasta, omaisuuden ostamisesta, myymisestä, 
vaihtamisesta ja vuokraamisesta säädetään hallintosään-
nössä. Kaupunginhallitus päättää osakkeiden, osakehuo-
neistojen ja toimitilaosakkeiden luovuttamisesta ja irtaimen 
omaisuuden myynnistä niiltä osin, kuin päätösvaltaa ei ole 
hallintosäännössä annettu muulle toimielimelle tai viran-
haltijalle. Tarkemmin omaisuuden hankinnasta ja myymi-
sestä lausutaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. 
 
Kaupungin investointien kehitys ja investointitaso 
suunnittelukaudella 
Vuonna 2022 nettoinvestointien kokonaismäärä on 21,95 
miljoonaa euroa. Investointien määrä ylittää kokonaispois-
totason, jonka on arvioitu olevan noin 13,25 miljoonaa eu-
roa. Poistot kuvaavat keskimääräistä vuosittaista korvaus-
investointitarvetta. Suunnittelukaudella 2022 – 2025 perus-
kaupungin nettoinvestointien kokonaismäärä on 132,80 
miljoonaa euroa. Investointien määrä vuositasolla on suun-
nittelukauden aikana nousussa.   

Investointien määrällä, priorisoinnilla ja ajoituksella voi-
daan vaikuttaa merkittävästi Rovaniemen kaupungin talou-
den tasapainoon. Investointien tulee ensisijaisesti palvella 
julkisten palveluiden tuotantoa, asumisen, liikkumisen ja 
elinkeinojen tarpeita sekä edistää tasapainoisen talouden 
kehitystä. Toimitilahankkeita koskevat tarveselvitykset, 
hankesuunnitelmat ja vuokrasopimukset on hyväksytettävä 
ennen investointihankkeen aloittamista siinä toimielimes-
sä, jonka määrärahoista tiloja käyttävä toiminta rahoite-
taan. Tarkemmin investointien menettelytavoista lausu-
taan talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa.  

Suunnittelukaudella 2022 – 2025 vuokrahankkeita on viisi 
kappaletta. Kohteiden laskennalliset vuosittaiset vuokra-
vastuut ovat yhteensä noin 3,84 miljoonaa euroa. Vuokra-
hankkeiden laskennalliset vuokravastuut ovat sopimuskau-
sien (20 – 25 vuotta) aikana yhteensä 89,83 miljoonaa eu-
roa.  

 
Kaupunkikonsernin investointien kehitys ja  
investointitaso suunnittelukaudella 
Konserniyhteisöjen nettoinvestoinnit vuonna 2022 ovat 
24,50 miljoonaa euroa ja suunnittelukaudella 2022 – 2025 
yhteensä 114,50 miljoonaa euroa. Kaupunkikonsernin in-
vestoinnit ovat vuonna 2022 yhteensä 46,45 miljoonaa eu-
roa ja suunnittelukaudella 2022 – 2025 yhteensä 247,30 
miljoonaa euroa.  

Kaupunkikonsernin vuoden 2022 investointien laskennalli-
set poistot ovat vuositasolla 2,32 miljoonaa euroa ja suun-
nittelukaudella 2022 – 2025 yhteensä 9,29 miljoonaa euroa. 

Vuokrahankkeiden vuosittainen käyttötalousvaikutus on 
noin 3,5–3,6 milj. euroa ja koko sopimuskausi n. 70,0-72,0 
milj. euroa. Vuokrahankkeiden toteutusta ja aikataulua ar-
vioidaan erikseen.  

6 INVESTOINTIOSA 
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6.1 Kaupunginhallitus 

Maanhankinta ja myynti 
Määräraha on tarkoitettu raakamaan ostoon. Maa jaloste-
taan myytäviksi tonteiksi. 

Osakkeet ja osuudet 
Varaus mahdollisiin yhtiöiden investointien rahoittamiseen 

pääoma-, tai muut vastaavat -sijoituksina. 

Taidehankinnat 
Määrärahalla täydennetään Taidemuseon kokoelmia. 

Kaupungintalo 
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.12.2019 hyväk-
syä kaupungintaloa koskevan hankesuunnitelman. Hanke-
suunnitelmassa kustannusarvio on 19,7 miljoonaa euroa.  

 

Tilapalvelukeskus 
Rakennusteknisillä korjauksilla ylläpidetään rakennuksien 
terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tilapalvelukeskus valmiste-
lee yksilöidyn työohjelman kustannusarvioineen tilajaostol-
le hyväksyttäväksi. Investointien suunnittelu sisältää vuok-
rahankkeiden (Näsmänkiepin I-vaihe, Muurolan päiväkoti, 
Vaaranlammen koulu, Häkinvaaran monitoimitalo ja uusi 
Kiekerön nuortenkoti) valmistelun. 

Tilapalvelukeskuksen suurimmat erillisinvestoinnit  
Kaupungintalon peruskorjaus toteutetaan vuosina 2021 – 
2024. Kaupungintalon peruskorjauksen kokonaiskustannus-
arvio on 19,7 miljoonaa euroa. Vuodelle 2021 ajoittuu tästä 
noin 2 miljoonaa euroa ja suunnittelukaudelle 2022 – 2025 
noin 17,7 miljoonaa euroa.  
 
Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaara -monitoimitalo 2022 – 
2025. Monitoimitalon kokonaiskustannusarvio on noin 39,2 
miljoonaa euroa.  

Taulukko 24 

Taulukko 25 
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6.2 Sivistyslautakunta 

 
Ounasvaaran liikuntapuisto / mäkikeskus  
Vuoden 2022 määrärahalla toteutetaan hyppyrimäkien kun-
nostusta. 
  

Keskuskentän tekonurmi 
Vuoden 2022 määrärahalla toteutetaan tekonurmen vaihto.  
  

Ounashalli  
Vuoden 2022 määrärahalla toteutetaan tekonurmen vaihto 
ja vuoden 2023 määrärahalla pukukopit ja led-valot. 

   
Kirjastoauto  
Vuoden 2022 määrärahalla toteutetaan auton hankinta.  
 
 

 
Korkalovaaran kenttä  
Vuonna 2023 kunnostetaan Korkalovaaran kenttäaluetta.  

 
Korkalovaaran latu  
Vuonna 2024 kunnostetaan Korkalovaaran latuverkkoa. 

 
Napapiirin monitoimitalon lähiliikuntapaikka  
Vuosina 2024 ja 2025 toteutetaan Napapiirin monitoimita-
lon lähiliikuntapaikka. 

 
Sivistyslautakunta yhteensä  
Sivistyslautakunnan vuoden 2022 investointien laskennalli-
nen vaikutus poistoihin vuositasolla on 0,06 miljoonaa eu-
roa ja suunnittelukaudella yhteensä 0,22 miljoonaa euroa. 
Liikuntapaikkarakentamiseen haetaan vuosittain valtion-
avustusta. 

Taulukko 26 

Riskienhallinnan kannalta olisi perusteltua, että suurten 
erillisinvestiontien toteutuksen seurantaa toteuttaa kau-
pungin nimeämä viranhaltija.  

 

 

Kaupunginhallitus yhteensä  
Kaupunginhallituksen vuoden 2022 investointien lasken-
nallinen vaikutus poistoihin vuositasolla on 0,49 miljoonaa 
euroa ja suunnittelukaudella yhteensä 1,97 miljoonaa euroa. 

Sivistyslautakunta           
  TA 2022 TS 2023 TS 2024 TS 2025 YHTEENSÄ 
Liikuntapaikat, lähiliikuntapaikat ja kulttuuripaikat rakentaminen  60 000 20 000 160 000   240 000 

Ounasvaaran liikuntapuisto 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 

Keskuskenttä/ monitoimikenttä 350 000       350 000 

Ounashalli 150 000 100 000     250 000 

Kirjastoauto 490 000       490 000 

Korkalovaaran kenttä   150 000     150 000 

Korkalovaaran ladun kunnostus     50 000   50 000 

Napapiirin monitoimitalon lähiliikuntapaikka     400 000 600 000 1 000 000 

Sivistyslautakunta yht. 1 100 000 320 000 660 000 650 000 2 730 000 
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6.3 Elinvoimalautakunta 

KATUVERKON PERUSKORJAUSHANKKEET 
Suunnittelukaudella toteutetaan Poromiehentien, Valtaka-
dun ja Teollisuustien peruskorjaukset. Elinkaarta pidentäviä 
korjaustoimenpiteitä suoritetaan pääsääntöisesti 1980-
luvuilla rakennetuilla tonttikaduilla. Työohjelman mukaiset 
katujen peruskorjauksen määrärahat käytetään elinkaaren-
sa lopussa olevien katujen peruskorjaukseen. Määrärahoja 
käytetään myös olemassa olevan katuverkon liikennejärjes-
telyiden kehittämisen vaatimiin muutos- ja täydennysra-
kentamiskohteisiin. Katujen peruskorjauskohteiden valinta 
tehdään yhteistyössä Napapiirin energia ja vesi Oy:n kans-
sa, jolloin kadun alla olevien putkien ja johtojen uusiminen 
voidaan toteuttaa kadun rakentamisen yhteydessä. Määrä-
rahalla parannetaan myös esteettömyyttä ja liikenneturval-
lisuutta yksittäisissä ongelmakohdissa. Katuvalaistuksen 
osalta määrärahaa käytetään olemassa olevan valaistusver-
kon saneeraamiseen, esimerkiksi huonokuntoisten pylväi-
den uusimiseen ja säästökytkennän laajentamiseen. Koh-
teet päätetään työohjelman hyväksymisen yhteydessä. 
 

 

 

KATUVERKON UUDISHANKKEET 
Suunnittelukaudella toteutetaan Vennivaaran, Mäntyvaa-
ran, Pöyliörannan ja Saarenkolmion kaava-alueet. Vuonna 
2025 toteutettava pientalojen kaava-alue valitaan myö-
hemmin. Vuonna 2022 toteutetaan Ruokasenkadun sillan 
rakentaminen. Katujen päällystäminen ja viimeistelytyöt-
määrärahalla viimeistellään aiempina vuosina rakennettu-
jen kaava-alueiden katuja. 
 

KEHITTÄMISHANKKEET 
Suunnittelukaudella toteutetaan Kemijoen ranta-alueen 
kehittämishankkeita ja tulvasuojelun toimenpiteitä sekä 
rakennetaan Napapiirin kaava-alueen katuja. 
 

TEKNISTEN PALVELUJEN HANKKEET 
Jalankulku- ja pyörätiet-määrärahalla kehitetään kevyenlii-
kenteen olosuhteita peruskorjauksilla ja uudishankkeilla. 
Kohteet päätetään työohjelman hyväksymisen yhteydessä. 
 
Ympäristö- ja puistorakentamisen määrärahalla toteute-
taan ympäristö-, puisto- ja leikkipaikkarakentamista sekä 

Taulukko 27 
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kalusteiden ja laitteiden hankkimista kohteisiin. Ympäristö-
rakentamishankkeista laaditaan erillinen työohjelma vuosit-
tain. Puistojen ja leikkipaikkojen osalta painopiste on leikki-
paikkojen peruskorjauksessa, joilla pyritään mm. täyttä-
mään EN-turvavaateet. Vuonna 2017 päivitettiin Leikkipaik-
kojen peruskorjausohjelma, jonka tavoitteena on peruskor-
jata vähintään 3-4 leikkipaikkaa vuodessa. Määrärahalla 
toteutetaan myös uusien asuntoalueiden leikkipaikkojen 
rakentamistyöt. Puistokohteista laaditaan erillinen työoh-
jelma.  

 
Liikenne- ja yleisten alueiden suunnittelumäärärahat on 
varattu liikenteen, liikenneväylien ja niihin liittyvän rakenta-
misen suunnittelun teettämiseen. Määrärahalla teetetään 
liikennejärjestelmäsuunnitelmia, yleissuunnitelmia, katu-
suunnitelmia sekä liikenteenohjaus- ja liikennevalo-
suunnitelmia. Suunnitelmien laatimisen yhteydessä teete-
tään tarvittavia liikenneselvityksiä, liikennetutkimuksia, lii-
kennemalleja, maastomittauksia ja maaperäselvityksiä. 
 
Hankkeet pohjautuvat seuraaviin laadittuihin suunnitelmiin 
ja tarveselvityksiin: Rovaniemen pää- ja kokoojakatujen 

kunto-kartoitukset, Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn toi-
menpideohjelma, Rovaniemen tie- ja katuverkkosuunnitel-
ma, Rovaniemen joukkoliikennesuunnitelma, Rovaniemen 
liikennejärjestelmä 2030, siltojen kuntokartoitukset, teknis-
ten palveluiden palvelutyytyväisyystutkimukset, maapoliit-
tinen toteuttamisohjelma, yleiskaava ja vahvistetut asema-
kaavat, katujen kunnon seuranta ja asiakaspalautteet.  
 
Ulkopuoliseen kaavoitustyöhön ja kaavojen erityisosaamista 
vaativien selvitysten laatimiseen sekä kaavojen edellyttä-
mien pohjakarttojen uudistamiseen varataan vuosittain noin 
0,2 milj. euroa. Yleiskaavatyön toteuttamiseen on varattu 
suunnittelukaudella yhteensä 0,3 milj. euroa. 
 
ELINVOIMALAUTAKUNTA YHTEENSÄ 
Elinvoimalautakunnan investoinnit vuonna 2022 ovat yh-
teensä 11 miljoonaa euroa ja suunnittelukaudella 2022 – 2025 
yhteensä 49,5 miljoonaa euroa. Elinvoimalautakunnan vuo-
den 2022 investointien laskennallinen vaikutus poistoihin 
vuositasolla on 0,55 miljoonaa euroa ja suunnittelukaudella 
yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.  
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6.4 Konserniyhteisöjen investoinnit 

Ounasvaaran uimahalli 
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 19.3.2018 käyn-
nistää uuden uimahallin suunnittelun Ounasvaaralle myön-
tämällä hankkeelle suunnittelumäärärahan. Hankkeen 
suunnittelu on toteutettu kiinteistöosakeyhtiö Lappi Aree-
nan toimesta ja toteutussuunnitelmat ovat valmistuneet 
vuoden 2019 aikana.  
 

Kaupunginvaltuusto päätti talousarviokäsittelyssä vuonna 
2019 siirtää uimahallin rakentamisen vuodelle 2022. Uima-
halli-investointi ja operoinnin toimintamalli tulee arvioida 
uudelleen. Valtuusto päättää uimahallihankkeen jatkosta, 
investoinnista ja operointimallista yhdessä Redun kanssa 
vuonna 2021.  

OUNASVAARAN UIMAHALLI 

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 19.3.2018 käyn-
nistää uuden uimahallin suunnittelun Ounasvaaralle myön-
tämällä hankkeelle suunnittelumäärärahan. Hankkeen 
suunnittelu on toteutettu kiinteistöosakeyhtiö Lappi Aree-
nan toimesta ja toteutussuunnitelmat ovat valmistuneet 
vuoden 2019 aikana. Kaupunginvaltuusto päätti kokoukses-
saan 11.11.2019, että uimahallin rakentaminen aloitetaan 
vuonna 2022 ja uimahalli aloittaa toimintansa vuonna 2024. 
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 16.11.2020, että 
uimahalli-investointi ja operointimalli tulee arvioida uudel-
leen. Valtuusto päättää uimahallihankkeen jatkosta, inves-
toinnista ja operointimallista yhdessä Redun kanssa vuonna 
2021.   

KONSERNIYHTEISTÖJEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ 
Konserniyhteisöjen vuoden 2022 investointien laskennalli-
nen vaikutus poistoihin vuositasolla on 1,23 miljoonaa eu-
roa ja suunnittelukaudella yhteensä 4,9 miljoonaa euroa.   

Taulukko 28 
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7 RAHOITUSOSA  
Rahoituslaskelmassa esitetään toiminnan, investointien ja 
rahoituksen rahavirrat. Niiden nettomäärä osoittaa kunnan 
rahavarojen muutoksen tilikaudella. Rahoituslaskelma osoit-
taa, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääoma-
rahoitusta investointeihin, lainan lyhennyksiin ja muihin 
rahoitusmenoihin. Rahoituslaskelmassa osoitetaan myös 
miten rahoitustarve katetaan. Rahoitustarve katetaan ylei-
simmin joko lainojen lisäyksellä ja/tai toimintapääoman 
vähennyksellä  
 

Määrärahojen sitovuus 
Rahoitusosan kaupunginhallitusta sitovia määrärahoja ovat 
lainanantoon osoitettu enimmäismääräraha (brutto) ja pit-
käaikaisten lainojen ottoon osoitettu enimmäismääräraha 
(brutto). Peruskaupunki vastaa konsernin varainhankinnas-
ta ja myöntää tarvittavat antolainat konserniyhteisöille kau-
punginvaltuuston päättämän antolainojen kokonaismäärän 
puitteissa. 

 

Vuosikate 

Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien 
menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi inves-
tointeihin, 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 pe-
rusteella: 

 Kunnan talous on ylijäämäinen tai vahvistuva, kun 
vuosikate kattaa sekä pitkäaikaisten lainojen lyhen-
nykset että poistonalaiset investoinnit. 

 Kunnan talous on tasapainossa, kun vuosikate kattaa 
poistot. Poistojen on vastattava keskimääräistä pois-
tonalaisten investointien tasoa. 

 Kunnan talous on heikkenevä, kun vuosikate on po-
sitiivinen, mutta tilikauden tulos negatiivinen. 

 Kunnan talouden tila on heikko, kun vuosikate on 
negatiivinen. 

 

Vuonna 2022 peruskaupungin suunniteltu vuosikate on 9,0 
miljoonaa euroa ja koko suunnittelukaudella 71,9 miljoonaa 
euroa. Suunnittelukaudella 2022 – 2025 peruskaupungin 
vuosikate kattaa 42 % investoinneista  

 

Investoinnit 

Investoinnit merkitään rahoituslaskelmaan erillisen inves-
tointisuunnitelman mukaisesti. Investointisuunnitelmaan 
sisältyy arviot hankintamenoista, rahoitusosuuksista ja 
käyttöomaisuuden myyntituloista. Vuonna 2022 peruskau-
pungin nettoinvestoinnit ovat 22,0 miljoonaa euroa ja 

suunnittelukaudella 2022 - 2025 yhteensä 132,8 miljoonaa 
euroa. Vuonna 2022 kaupunkikonsernin investoinnit ovat 
46,5 miljoonaa euroa ja suunnittelukaudella 247,3 miljoonaa 
euroa. 

 

Antolainat 
Antolainasaamisten lisäykset sisältävät varauksen konser-
niyhteisöille myönnettävistä lainoista. Antolainasaamisten 
vähennyksiin on laskettu konserniyhteisöjen lainasuunni-
telmien mukaiset lyhennykset kaupungille. 

 

Lainakannan muutokset 

Pitkäaikaisia lainoja otetaan pitkävaikutteisten investoin-
tien rahoittamiseen. Vuonna 2022 peruskaupungille on 
arvioitu otettavan uutta pitkäaikaista lainaa 9,6 miljoonaa 
euroa ja koko suunnittelukaudella 2022 - 2025 yhteensä 
79,3 miljoonaa euroa. Konserniyhteisöille välitettäviä anto-
lainoja varten varaudutaan nostamaan lainaa suunnittelu-
kaudella yhteensä 24,7 miljoonaa euroa, riippuen uimahalli-
hankkeen toteutumisesta. 

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset on merkitty talousarvi-
on laadintahetkeen mennessä otettujen ja seuraavana 
vuonna otettavien lainojen arvioitujen lyhennysaikataulujen 
mukaan. 

Vuonna 2022 lainoja lyhennetään 17,4 miljoonaa euroa 
(sisältää myös yhteisöille annettujen lainojen lyhennykset) 
ja koko suunnittelukaudella 2022 - 2025 yhteensä 64,8 mil-
joonaa euroa. 

Lainakanta tulee kasvamaan vuosina 2022 – 2025 noin 14,5 
miljoonaa euroa, mikäli investoinnit toteutetaan suunnitel-
man mukaan ja peruskaupungin nettokäyttömenot toteu-
tuvat suunnitellulla tasolla. 

 

Lyhytaikaiset lainat 

Kaupungin konsernitilin maksuvalmiuden ylläpitämiseksi 
otetaan tarpeen mukaan lyhytaikaista enintään vuoden 
laina-ajalla olevaa lainaa kaupunginhallituksen päättämien 
ohjeiden mukaisesti  

 

Toiminnan ja investointien rahavirta 

Rahoituslaskelman tunnusluku, toiminnan ja investointien 
rahavirta, osoittaa kuinka paljon rahavirrasta jää nettolai-
naukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. 
Mikäli rahavirta on negatiivinen, osoittaa määrä kuinka 
paljon menoja on jouduttu kattamaan joko kassavaroilla tai 
lainaa lisäämällä. 

Vuonna 2022 peruskaupungin toiminnan ja investointien 
rahavirta on 9,0 miljoonaa euroa negatiivinen ja koko suun-
nittelukaudella 54,6 miljoonaa euroa negatiivinen.  
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Kuvio 27 
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7.1 Rahoituslaskelma kaupunki 

Antolainoissa on varauduttu tarvittaessa konserniyhteisöjen investointien rahoittamiseen (sisältyvät pitkäaikaisiin lai-
noihin). 

Taulukko 29 

Rahoituslaskelma 2020—2025     TP2020 TA2021 TA2022 TS2023 TS2024 TS2025 

    1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Toiminnan rahavirta            

  Vuosikate 29 672 12 637 9 044 26 246 19 634 17 026 

  Satunnaiset erät            

  Tulorahoituksen korjauserät -2 029 -500 -500 -500 -500 -500 

Toiminnan rahavirta 27 643 12 137 8 544 25 746 19 134 16 526 

Investointien rahavirta            

  Investointimenot -14 270 -15 000 -21 950 -34 945 -37 970 -37 935 

  Rahoitusosuudet investointimenoihin 49 0 0 0 0 0 

  Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 038 5 293 4 399 1 300 1 300 1 300 

Investoinnit yht. -12 183 -9 707 -17 551 -33 645 -36 670 -36 635 

Toiminnan ja investointien rahavirta yht. 15 460 2 430 -9 007 -7 899 -17 536 -20 109 

               

Rahoituksen rahavirta            

Antolainauksen muutokset            

  Antolainasaamisten lisäykset  -21 846 -11 983 -600 -10 000 -10 000 -4 100 

  Antolainasaamisten vähennykset 2 936 2 028 2 585 2 585 3 085 3 585 

Antolainauksen muutokset yht. -18 909 -9 955 1 985 -7 415 -6 915 -515 

Lainakannan muutokset          

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 39 000 18 653 9 607 17 899 27 536 24 209 

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -16 567 -19 290 -17 430 -16 303 -15 629 -15 399 

  Lyhytaikaisten lainojen muutos -5 000 3 000 0 0 0 0 

Lainakannan muutokset yht. 17 433 2 363 -7 823 1 596 11 907 8 810 

               

Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 0 

               

Muut maksuvalmiuden muutokset 5 492 0 0 0 0 0 

               

Rahoituksen rahavirta yht. 4 016 -7 592 -5 838 -5 819 4 992 8 295 

Vaikutus maksuvalmiuteen 19 476 -5 162 -14 845 -13 718 -12 544 -11 814 

Vaikutus rahavaroihin            

               

Rahavarat 31.12. 78 004 72 842 57 997 44 278 31 734 19 920 

Rahavarat 1.1. 58 528 78 004 72 842 57 997 44 278 31 734 

Rahavarojen muutos 19 476 -5 162 -14 845 -13 718 -12 544 -11 814 
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Perustehtävä 
NEVE-konserni tarjoaa yhdyskunnan peruspalveluita ener-
gian, vesihuollon ja valokuituliikenteen osalta. Perustehtä-
vää tukeakseen konserni on laajentanut toimintaa arvon-
luontiketjun alkupäästä, polttoainetuotannosta ja hankin-
nasta, älykkään jätehuollon ja urakointiliiketoiminnan kaut-
ta voimakkaasti kehittyviin sähköisen asioinnin palveluihin. 
Konsernilla on vahvistuva maakunnallinen rooli Lapin sekä 
Koillismaan ja Kainuun lämpö-, vesi-, kuitu-, ja energialii-
ketoiminnassa vuonna 2021 perustetun OP Suomi Infra 
yhteisyrityksen kautta.  

. 
 
Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja 
muutokset talousarviovuonna 2022 
 
Edistää bioenergian käytön kasvua kestävästi investointien 
myötä sekä parantaa energiatuotannon huoltovarmuutta. 
 
Verkko-omaisuuden hallinnan toimintamallin kehittäminen 
sähkö-, lämpö-, vesi ja kuituverkoille jatkuu. Tavoitteena 
muodostaa kokonaisvaltaisempi prosessi omaisuudenhal-
linnan tilasta, jolla optimoidaan kunnossapito- ja investoin-
tityöt. 
 
Napapiirin Kuituverkkojen asiakkaiden liityntätiheyden 
nostaminen niin Rovaniemellä kuin maakunnallisissa hank-
keissa, tehostaen verkko-omaisuuden käyttöä.  Maakunnal-
linen laajeneminen kyläverkkojen, maakuntayhteistyön ja 
arktisen merikaapelihankkeen muodossa. 
 
Kiertotalouspuistohankkeen selvitystöiden valmistuminen 
vuoden 2022 aikana sekä arviointi Kiertotalouspuiston to-
teuttamisen aloittamisesta.  
 
Lietteenpolttolaitoksen käyttöönoton varmistaminen teh-
tyjen koeajojen jälkeen. Käyttöönoton myötä kyetään te-
hostamaan lietteiden ja ravinteiden kierrättämistä lietteen-
polttolaitoksessa sekä tuhkien käsittelyä. 
 
Alueturvallisuuden kehittäminen ja yhtenäistäminen kon-
sernissa. Valitun kulunvalvontajärjestelmän ja alueturvalli-
suusratkaisuiden käyttöönoton aloittaminen. 
 
Konsernin varautumissuunnitelman päivittäminen. 

 
 
Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja talou-
delliset tavoitteet talousarviovuonna 2022 
 

Napapiirin Energia ja Vesi- konsernin tavoitteena on tehdä 
tilikausittain positiivinen tulos ennen tilinpäätössiirtoja, 
satunnaisia eriä ja veroja. Tavoitteena on toiminnanohjaa-
misen avulla parantaa Neve- konsernin omavaraisuusastet-
ta. 
Toiminnan tehostamiseksi yhtiön on pyrittävä hakemaan 
synergiaetuja konsernitasolla mm. kiertotalouspuistohank-
keen toteuttaminen yhteistyössä Napapiirin Residuum Oy:n 
kanssa. 
 
 
Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022 
 
Energiamarkkinoiden ja verotuksen toimintaympäristön 
muutokset haastavat yhtiön toimintaa koko ajan. Polttoaine
-, päästöoikeusmarkkinoilla tapahtuvat muutokset vaikut-
tuvat yhtiön energian tuotannon kustannuksiin ja sitä kaut-
ta yhtiön taloudelliseen tulokseen ja asiakashintoihin. 
Energiaverotuksenmuutokset aiheuttavat korotuspainetta 
energian tuotannon kustannuksiin. 
 
Napapiirin Kuituverkot Oy:n ensimmäisiin toimintavuosiin 
liittyy merkittävät investoinnit valokuituverkkojen rakenta-
misessa, jotka sitovat pääomia. Kiristynyt kilpailutilanne ja 
merkittävä etupainotteinen investointiohjelma ovat haaste 
yhtiön toiminnalle vielä tulevina vuosina.  
 
Lietteenkäsittelylaitoksen käyttöönoton viivästyminen voi 
aiheuttaa lisäkustannuksia lietteenkäsittelyn kustannusten 
nousun myötä. 
 

Tulostavoite: 
 

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

Nimi 
NEVE-konserni (emoyhtiö: Napapiirin Energia ja Vesi Oy, tytäryhtiöt: Rovaniemen Verkko Oy, Ranuan Bioenergia Oy, 
Napapiirin Vesi Oy, Napapiirin Kuituverkot Oy, Napapiirin Infra Oy, osakkuusyhtiö: Neve Arctic Infra Oy 33 %, Ellappi Oy 

8 KAUPUNGIN KONSERNIYHTIÖIDEN, KUNTAYHTYMIEN JA KONSERNIYH-
TEISÖJEN  TOIMINTA JA TALOUS 

8.1.1 Napapiirin Energia ja Vesi Oy 

8.1 Merkittävimmät tytäryhtiöt 
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Talouden tunnusluvut  TP 2020 TA 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025 

Liikevaihto (1000 €) 68 938 71 959 72 045 73 562 73 635 74 237 

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

1 667 2 096 3 073 3 912 6 778 6 290 

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 38 457 28 400 22 700 21 500 21 000 20 900 

Nettoinvestoinnit (1000 €) 26 362 26 541 20 800 19 600 19 100 19 000 

Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12) 15 909 13 396 12 644 10 439 8 736 8 480 

Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 
31.12) 

155 762 163 742 161 763 164 034 166 305 168 576 

Omavaraisuusaste (%) 27,3 28,5 28,3 28,3 28,2 28,1 

Henkilöstömäärä (lkm) 122 130 130 125 125 120 

Taulukko 30 
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Perustehtävä 
 
Alueen elinkeinoelämän ja yritystoiminnan edellytysten 
luominen ja kehittäminen Rovaniemellä yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa. Yritystilojen markkinointi ja vuokraami-
nen alueen yrityksille. 

Alueen elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja vahvista-
minen, yritysten toimintaympäristöä kehittämällä. Tilojen 
vuokraaminen täällä laajentaville kasvuyrityksille ja alueelle 
muuttaville uusille yrityksille. 

Erikseen sovittavien tilojen rakentaminen ja vuokraaminen 
Rovaniemen kaupungille. 
 
Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja 
muutokset talousarviovuonna 2022 
 
Rovaniemen kaupunkistrategiaa tukevat painopisteet: 

 Alueen ja kaupungin kilpailukyvyn edistäminen 

 Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen 

 Asukkaiden viihtyisyyden edistäminen 
 
Operatiiviset painopisteet 

 Rovaniemen ydinkeskustan kehittäminen 

 Kiinteistöjen kuntokartoitukset, korjausvelan mää-
rittely ja kiinteistöstrategian muodostus 

 Talouden tasapainotus 

 Yritysstrategian jalkauttaminen toiminnanohjauk-
seen 

 
Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja talou-
delliset tavoitteet talousarviovuonna 2022 

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n tulostavoite on tehdä 
tilikausittain positiivinen tulos.  

Yhtiön omavaraisuusaste on hyvällä tasolla. Yhtiön rahoi-
tusrakenne 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 2022 
 
Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n korjausvelan hallinta 
ja rahoitus tulee heikentämään kassaa merkittävästi seu-
raavina vuosina. Kiinteistöjen odottamattomat korjaukset 
aiheuttavat taloudellisen kannattavuuden kannalta riskin 
yhtiölle. 
 
Tulostavoite: 

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy  
Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n tavoitteena on tehdä 
tilikausittain positiivinen tulos. Vuonna 2022 tavoitteena 
on tulouttaa kaupungille osinkoina 500 000 euroa, jos alas-
kirjaukset, tulos ja tase antavat tähän mahdollisuuden.  
 
Yhtiö rakentaa tytäryhtiönsä kautta kaupungin päättämät 
toimitilainvestoinnit. Yhtiön rahoitusrakenne tulee olla 
sellainen, että yhtiö ilman kaupungin sijoituksia kykenee 
tulorahoituksellaan hoitamaan kaikki yhtiölle kuuluvat 
käyttö- ja pääomakulut. 

 

8.1.2 Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy 

Nimi 
Rovaseudun Markkinakiinteistöt-konserni (emoyhtiö: 
Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy, tytäryhtiöt: Rova-
niemen Kaupunkikiinteistöt Oy, Kiinteistö Oy Arktinen 
Instituutti, Kiinteistö Oy Koskirova, Kiinteistö Oy Rova-

niemen Ahjotie 4, Kiinteistö Oy Campus Borealis, Kiin-
teistö Oy Santa’s Technology Park, Rovaniemen Linja-
autoasema Oy, Kiinteistö Oy Rovaniemen Ukkoherrantie 
18, Kiinteistö Oy Rovaniemen Rosa; Kiinteistö Oy Häly, 
Kiinteistö Oy Rytke, Kiinteistö Oy Saarenkylän liiketalo, 
Kiinteistö Oy Napapiirinpalvelut) 

Talouden tunnusluvut   TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2025 TS2024 

Liikevaihto (1000 €) 12 488 13 176 14 653 14 837 15 440 15 133 

Tilikauden voitto / tappio (1000 €)  
(ennen TP-siirtoja ja veroja) -1 307 1 169 1 086 1 173 3 142  2 150 

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 13 533 7 450 100 - - - 

Nettoinvestoinnit (1000 €) 8 805 7 450 100 - - - 

Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12) 31 625 28 379 26 506 23 717 19 130 21 471 

Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 
31.12) 28 519 34 782 32 518 30 762 27 251 29 006 

Omavaraisuusaste (%) 36,3 % 37 % 37 % 36 %   36 % 

Henkilöstömäärä (lkm) 5 6 6       

Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seura-
taan)             

Taulukko 31 
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8.1.3 Napapiirin Residuum Oy 

Nimi 
Napapiirin Residuum Oy 

Perustehtävä 
Yhtiön tehtävä on jätehuoltopalvelujen tuottaminen kus-
tannustehokkaasti ympäristönäkökohdat  
huomioon ottaen. Yhtiö ylläpitää omistajakunnissa jätease-
mia ja huolehtii jätteen kierrätyksestä, hyödyntämisestä, 
loppusijoituksesta ja vaarallisten jätteiden jätehuollosta 
toimialueellaan jätelain ja sopimusten mukaisesti. 

 
Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpi-
teet ja muutokset talousarviovuonna 2022 
Rovaniemen kiertotalouden tiekartan jätehuoltotavoittei-
den edistäminen ja muuttuneen jätelainsäädännön edellyt-
tämien muutosten huomioiminen omassa toiminnassa ja 
palveluissa. 

Kiertotalouspuistohankkeen hallinnoiminen ja Kierrätys-
puisto Residuumin kehittäminen. 

Kaatopaikkajätteelle uusi loppusijoituspaikka ja Kuusiselän 
kaatopaikan sulkeminen. 

 
 
 

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2022 
Napapiirin Residuum Oy:n tavoitteena on tehdä tilikausit-
tain positiivinen toiminnallinen tulos ilman kaupungin li-
säsijoituksia ja kattaa tulorahoituksellaan vieraanpääoman 
lyhennykset ja korot. Yhtiön tulee varautua lain mukaisiin 
kaatopaikan jälkihoitovelvoitteisiin. 

 

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022 
Jätehuollossa ympäristön pilaantumisen riski on olemassa, 
jota hallitaan suunnitelmallisella ja ympäristölupien asetta-
mien vaatimusten mukaisella toiminnalla. Suuret toimin-
nalliset muutokset aiheuttavat pientä taloudellista riskiä, 
jota hallitaan palvelujen oikealla hinnoittelulla. 

Tulostavoite: 
Napapiirin Residuum Oy 
Napapiirin Residuum Oy:n tavoitteena on tehdä tilikausit-
tain positiivinen toiminnallinen tulos ilman kaupungin li-
säsijoituksia ja kattaa tulorahoituksellaan vieraanpääoman 
lyhennykset ja korot. Yhtiön tulee varautua lain mukaisiin 
kaatopaikan jälkihoitovelvoitteisiin. 

Talouden tunnusluvut   TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2025 TS 2024 

Liikevaihto (1000 €) 7 277 6 700 6 700 6 800 7 500 7 200 

Tilikauden voitto / tappio (1000 €)  
(ennen TP-siirtoja ja veroja) 488 300 300 300 300 300 

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 1 327 600 400 500 400 600 

Nettoinvestoinnit (1000 €) 1 327 600 400 500 400 600 

Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12) 1 828 1 398 969 540   111 

Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 31.12) 1 800 1 700 1 600 1 500 1 300 1 400 

Omavaraisuusaste (%) 46,2 50 51 52 54 53 

Henkilöstömäärä (lkm) 14 14 14 14 14 14 

Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seura-
taan)             

Taulukko 32 
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8.4.1 Työterveys Lappica Oy 

Nimi 
Työterveys Lappica 

Perustehtävä 
Lappica Oy:n perustehtävä on tuottaa Rovaniemen kau-
punkikonsernin ja omistajien henkilöstölle kokonaisvaltai-
set työterveyspalvelut ja vastata omistajilleen kuuluvasta 
työterveyshuollon järjestämisvelvollisuudesta (sidosyksik-
könä), sekä tuottaa omistajien kuntatyöpaikoille, yrityksil-
le ja yrittäjille sopimuksiin perustuvaa kohtuuhintaista 
työterveyshuoltoa ja työterveyspainotteista sairaanhoitoa 
sekä muita työhyvinvoinnin asiantuntijapalveluita. 
 

Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpi-
teet ja muutokset talousarviovuonna 2022 
 
Vuoden 2022 aikana Lappica jatkaa sujuvien ja asiakasläh-
töisten työterveyspalvelujen kehittämistä kustannuste-
hokkaasti mm. digitalisaatiota hyödyntäen. Lappica Oy:n 
tuottamat moniammatilliset työterveyspalvelut tukevat 
osaltaan alueen työpaikkojen ja yrittäjien työhyvinvointia. 
Toiminta painottuu ennalta ehkäisevään toimintaan.  

 

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2022 
  
Lappica Oy:n tavoitteena ei ole tuottaa omistajille tu-
loutettavaa voittoa, vaan hinnaltaan ja laadultaan kilpailu-

kykyisiä ja asiakaslähtöisiä palveluita sekä saavuttaa posi-
tiivinen tulos.  
 

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022 
  
Riskinä on ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnin on-
nistuminen vastaamaan asiakastarpeita eri toimipisteissä. 
Asiakastyöpaikkojen taloudellinen tilanne vaikuttaa suo-
raan Lappica Oy:n liikevaihtoon ja maksuvalmiuteen. Koro-
nasta johtuva epävarmuus heijastuu yhtiön toimintaan.  
Lappica Oy tarvitsee Rovaniemelle asianmukaiset yhtenäi-
set toimitilat, jotka tukevat kustannustehokasta toimintaa 
sekä henkilöstön työhyvinvointia ja rekrytointia. Omista-
jastrategian keskeneräisyys vaikeuttaa yhtiön pidemmän 
ajan johtamista ja strategia työtä. 

 

Lappica Oy  
Lappica Oy:n tavoitteena ei ole tuottaa omistajille tuloutet-
tavaa voittoa, vaan hinnaltaan ja laadultaan kilpailukykyisiä 
palveluita ja saavuttaa positiivinen tulos. Kaupungin ja Lap-
pica Oy:n välisessä palvelusopimuksessa tulee huomioida 
kaupungin henkilöstömäärän aleneminen. Tavoitteena on, 
että kaupungin kokonaissopimuksen hintataso laskee ny-
kytasoon verrattuna. 

Talouden tunnusluvut   TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2025 TS2024 

Liikevaihto (1000 €) 5 629 5 707 5 821 5 937 6 100 6 056 

Tilikauden voitto / tappio (1000 €)  
(ennen TP-siirtoja ja veroja) -83 0 300 250 50 150 

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 0 0 0 0 0 0 

Nettoinvestoinnit (1000 €) 0 0 0 0 0 0 

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

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

Omavaraisuusaste (%) 24,24 >20 >30 >30 >30 >30 

Henkilöstömäärä (lkm) 51 49 52 51 51 51 

Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seura-
taan) 46 45 48 47 47 47 

Taulukko 33 
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Perustehtävä 
Kiinteistö Oy Lappi Areena omistaa ja hallitsee asemakaa-
van mukaista Rovaniemen 4. kaupunginosan korttelin 422 
tonttia 5 ja sille rakennettavia rakennuksia ja rakennelmia. 
Kiinteistö on vuokrattu Santasport Finland Oy:lle, joka 
vuokraa tiloja jääurheilijoiden, messujen, konserttien ym. 
tilaisuuksien järjestäjien käyttöön. 
 

Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpi-
teet ja muutokset talousarviovuonna 2022 
 
 
 

 
 

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2022 
 
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 2022 
 
Kiinteistöriskit, jotka voivat aiheuttaa ennakoimattomia 
kuluja yhtiölle. Kiinteistöriskejä pyritään ennaltaehkäise-
mään kunnossapitotoimenpiteillä. Vuonna 2020 käynniste-
tyt laajat peruskorjaustoimenpiteet jatkuvat vielä vuonna 
2022 harjoitushalli 2:n osalta. 

8.1.5 Kiinteistö Oy Lappi Areena 

Nimi 
Kiinteistö Oy Lappi Areena 

Talouden tunnusluvut   TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2025 TS 2024 

Liikevaihto (1000 €) 378 378 382 386 394 390 

Tilikauden voitto / tappio (1000 €)  
(ennen TP-siirtoja ja veroja) -371 -92 -80 -78 -70 -75 

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 514 100 100 0 0 0 

Nettoinvestoinnit (1000 €) 514 100 100 0 0 0 

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

Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 31.12) 4 300 4 400 4 500 4 500 4 500 4 500 

Omavaraisuusaste (%) 27 % 25 % 20 % 20 % 20 % 20 % 

Henkilöstömäärä (lkm) 0 0 0 0 0 0 

Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seura-
taan) 0 0 0 0 0 0 

Taulukko 34 
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Perustehtävä 
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tehtävänä on järjestää 
ammatillisesta koulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä 
annettujen lakien mukaista koulutusta, kehittämistoimin-
taa ja oheispalveluja. 

Järjestämällä liikunnan ammatillista koulutusta ja ylläpitä-
mällä valtakunnallista liikunnan koulutuskeskusta sekä 
tarjoamalla vapaa-ajanpalveluja ja muuta maksullista palve-
lutoimintaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymä turvaa San-
tasport Lapin Urheiluopiston toiminnan jatkumisen ja ke-
hittymisen. Santasport kokonaisuuteen kuuluu myös 
REDUn 100 %:sti omistama Santasport Finland Oy. Sen 
tehtävänä on toimia markkinaehtoisesti kilpailuilla markki-
noilla. Samoin toimii myös 100 %:sti REDUn omistama 2019 
perustettu REDU Edu Oy. 

REDU ylläpitää myös Lapin kesäyliopistoa, joka järjestää 
avointa yliopisto-opetusta, ammatillista täydennyskoulu-
tusta, kielikoulutusta, nuorten valmentavaa koulutusta 
sekä ikääntyvien yliopistotoimintaa ympäri vuoden. 

 
Keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarvio-
vuonna 2022  
 
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän muodostavat Lapin 
koulutuskeskus REDU, Santasport Lapin Urheiluopisto 
tulosalueet sekä yhtiöt REDU Edu Oy ja Santasport Finland 
Oy. 

Toimintavuonna 2022 Redun strategian mukaiset paino-
pistealueet ovat: 

 

Asiakaslähtöisyys  

 Opiskelijalähtöisyyden ja henkilökohtaistamisen 
vahvistaminen. 

 Työelämän osaamistarpeisiin ja ennakointitietoon 
perustuva monipuolinen, alueellisesti kattava ja ve-
tovoimainen koulutustarjonta. 

 Konsernin sisäisten ja ulkoisten asiakasrajapintojen 
selkeyttäminen. 

 Joustavat asiakaslähtöiset valmennuksen ja palvelui-
den ratkaisut. 

 

 

Työelämäyhteyksien ja kumppanuuksien vahvistamien ja 
työelämäpalvelujen selkiyttäminen 

 Selkiytetään työelämäyhteyksien ja -palvelujen pro-
sessit ja kuvataan työelämälle tarjottavat palvelut ja 
toimijat koko konsernissa. 

Innovatiivinen kehittäminen 

 Vahvistetaan digitalisaation ja uuden teknologian 
hyödyntämistä. 

Tasapainoinen talous 

 Vahvistetaan tulorahoituspohjaa. 

 Kehitetään talouden ja toiminnan tulosten vastuul-
lista seurantaa sekä ennakointia johtamisen työkalu-
na. 

 Kiinteistöjen käytön kehittämisohjelman edistymi-
nen. 

Osaava ja sitoutunut henkilöstö 

 Vahvistetaan henkilöstön hyvinvointia, ajantasaista 
osaamista ja saatavuutta. 

 Tarkastellaan koko organisaation rakennetta ja  kehi-
tetään esihenkilö- ja johtamistyötä. 

 

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2022 
 
REDUn perussopimuksessa on määritelty, että peruspää-
omalle maksetaan korkoa, jonka suuruudesta päättää vuo-
sittain yhtymäkokous. 
 
 

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022 
 

 Riskinä on opiskelijavuosien, tutkintojen ja tutkin-
nonosien tavoitteiden saavuttaminen. 

 Tulevaisuuden tarpeiden ennakointi epäonnistuu ja 
muutoksilla ei saavuteta optimaalista lopputulosta. 

 Ei saada osaavaa ja sitoutunutta henkilökuntaa. 

 Kuntayhtymäkonsernissa toimivien yhtiöiden ja 
emon tavoitteiden yhteensovittaminen ei onnistu. 

 

Nimi 
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä 

8.2.1 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 

8.2 Kuntayhtymät 
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Talouden tunnusluvut   
TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 TS 2025 

Toimintatuotot (1000 €) 49 101 47 604 49 100 49 000 49 000   

Tilikauden tulos (Ennen TP siir-
toja ja veroja) -1 512 

  
- 2 232 

  
-2 200 -2 000 -2 000   

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 2 531 8 050 4 870 2 070 1 125   

Nettoinvestoinnit (1000 €) 2 316 5 690 4 500 1 870 1 125   

Ulkoiset lainat (1000€, 31.12) 16 227 14 488 13 496 12 376 11 384  

Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 
31.12) 

707 0 0 0 0   

Omavaraisuusaste (%) 70 70 70 70 70   

Henkilöstömäärä (lkm) 498 499 530 530 530   

            
Taulukko 35 
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8.2.2 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Nimi 
Lapin sairaanhoitopiiri 

Perustehtävä 
Sairaanhoitopiirin toiminnan tarkoituksena on tuottaa ja 
hankkia alueensa tarpeiden mukaista erikoissairaanhoitoa 
tukien alueensa perusterveydenhuoltoa. Sairaanhoitopiiri 
ylläpitää Lapin keskussairaalaa, joka toimii Rovaniemellä 
Ounasvaaralla ja Muurolassa. Sairaanhoitopiiri tuottaa ensi-
hoitopalvelun alueelleen. Lisäksi sairaanhoitopiiri toteuttaa 
perustason sosiaali- ja terveyspalveluja jäsenkuntien kanssa 
sovitun mukaisesti. Sairaanhoitopiiri toteuttaa tehtävänsä 
yhteistyössä OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien 
sekä kuntien terveys- ja sosiaalitoimen kanssa. 
 
Keskeiset toimenpiteet ja muutokset  
talousarviovuonna 2021 
Painopistealueet vuonna 2021  
 
1 Kilpailukyvyn ja kilpailuedun jatkuva parantaminen  
Lapin sairaanhoitopiiri tuottaa turvallisia, vaikuttavia ja 
kustannustehokkaita palveluita. Potilaiden hoitoon pääsy 
on sujuvaa ja hoidolla vastataan potilaan omiin tarpeisiin. 
Tyytyväiset asiakkaat kasvattavat sairaalan hyvää mainetta.  
 
2 Henkilöstön hyvinvoinnin jatkuva parantaminen  
Henkilöstö on motivoitunut ja sitoutunut työhönsä ja asiak-
kaiden hyvään palveluun. Heillä on aito mahdollisuus osal-
listua oman työnsä ja yksikön toiminnan kehittämiseen.  
 
3 Laajan päivystyksen sairaalan turvaaminen  
Väestön tarpeiden sekä sairaalan mahdollisuuksien ja vel-
vollisuuksien muuttuessa osaajien määrä ja osaaminen on 
tarkoituksenmukaista ja riittävää. Päivystysalkuisen toimin-
nan prosessit ovat sujuvia ja sairaalan muu toiminta on 
tuotteistettu kilpailukykyiseksi.  
 
4 Toiminnan ja palvelujen kehittäminen digitalisaatiota 
hyödyntäen   
Digitalisaatiolla tuetaan sujuvien ja laadukkaiden tervey-
denhuollon palveluiden tuottamista. Digitalisaation avulla 
mahdollistetaan potilaiden osallistuminen omaan hoitoon-
sa.    
 

Keskeinen muutos talousarviovuonna 2021 on ensihoidossa, 
jossa uusi työaikalaki ja työsuojeluviranomaisten ratkaisut 
aiheuttavat huomattavaa lisäkustannuspainetta. Kustan-
nusten kasvua on pystytty osin leikkaamaan ensihoitoyksi-
köiden määrää vähentämällä ja palvelutasoa alentamalla, 
mutta kokonaiskustannusten kasvu on kuitenkin merkittä-
vä.  
 
Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2021  
Toiminnassa otetaan huomioon kuntien tiukentuva talous-
tilanne ja tavoitteena on erikoissairaanhoidon kustannusten 
kasvun hallinta. Kuntayhtymän peruspääomalle maksetaan 
1,5 %:n vuosikorko.  
 

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2021 
Viimeksi tehdyn riskikartoituksen perusteella merkittävim-
pien riskien on arvioitu kohdistuvan mm. henkilöstön saa-
tavuuteen, tietojärjestelmien ja ict-palvelujen toimivuuteen, 
toimitiloihin ja sote-ratkaisujen pitkittymiseen. Riskikartoi-
tus on tarpeen päivittää vuonna 2021.  
 
Vuonna 2021 koronavirusepidemia aiheuttaa merkittäviä 
riskejä sairaanhoitopiirin talouteen ja toimintaan. Koronavi-
rustilanteen vuoksi tehtävät ratkaisut voivat johtaa talous-
arviomäärärahojen ylityksiin ja/tai poikkeamiin suorittei-
den ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumissa. Koronavi-
rustilanteen aiheuttamia kustannuksia seurataan ja niistä 
raportoidaan yhtymähallitukselle ja -valtuustolle. Valtiolta 
haetaan erilliskorvausta kustannusten kattamiseksi.  
 
Vuonna 2020 tuli voimaan uusi työaikalaki, jonka vaikutuk-
set sairaaloiden päivystävien erikoisalojen sekä ensihoidon 
toimintaedellytyksiin konkretisoituvat vuonna 2021. Riskinä 
on henkilöstöresurssien riittävyys.   
 
Lisäksi talousriskiä aiheuttaa keskussairaalan laajennus-
hankkeesta johtuva lainamäärän huomattava kasvu ja ta-
lousarvion sopeuttamistarve investoinneista aiheutuvan 
kokonaiskustannusten kasvun leikkaamiseksi. 

Talouden tunnusluvut 
TP 2019 

TA 2020 
muutettu TA 2021 TS 2022 TS 2023 

Toimintatuotot (1000 €) 220 209 217 981 223 546 228 133  232 850 

Toimintakulut (1000 €) 210 482 209 677 213 372 212 680  213 606 

Tilikauden yli-/alijäämä (1000 €)      1 357 -1 177 -110      -110       -110 

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 20 842 36 451 64 195   56 990    24 028 

Nettoinvestoinnit (1000 €) 20 807 36 451 64 195   56 990   24 028 

Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12) 16 400 45 600 99 460 145 730 159 913 

Omavaraisuusaste (%) 34,4 26,5 18,4      14,4      13,5 

Virat ja toimet (lkm) 1 786 1 788 1 800    1 800     1 800 

Henkilötyövuodet 2 071         

Henkilöstömäärä 2 098         

Tiedot eivät sisällä kuntayhtymän konsernitason tietoja. Taulukko 36 
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Nimi 
Ounastähti kehittämiskuntayhtymä 

Perustehtävä 

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

 

Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpi-
teet ja muutokset talousarviovuonna 2022 

 Sähkön tuotanto ja ylijäämän palautus jäsenkunnille. 

 Kunnat käyttävät ylijäämän perussopimuksen mu-
kaisesti alueellaan elinkeino- ja yritystoiminnan 
edistämiseen. 

 

 

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2022 

Kuntayhtymiltä edellytetään, että ne maksavat kuntien 
peruspääomalle perussopimuksen mukaisesti vähintään 3 
prosentin koron. Ounastähti kuntayhtymän tavoitteena on 
tulouttaa kaupunginvaltuuston päättämä euromäärä. 

 

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022 

Sähkön tuotantomäärät ja sähkön hinnan kehitys. 

Talouden tunnusluvut   TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2025 TS 2024 

Liikevaihto (1000 €) 6 079 6 998 11 260 6 917   6 917 

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

2 908 2 570 5 708 2 485   2 482 

Bruttoinvestoinnit (1000 €)             

Nettoinvestoinnit (1000 €) 54 150 550 150   150 

Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12) 745 443 147,6 0   0 

Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 31.12) 26 068 26 068 26 068 26 068   26 068 

Omavaraisuusaste (%) 95,6 % 96 % 98 % 100 %   100 % 

Henkilöstömäärä (lkm) 1 1 1 1   1 

Henkilöstömäärä (htv) mikäli seurataan 1 1 1 1   1 

8.2.3 Ounastähti kehittämiskuntayhtymä 

Taulukko 37 
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Nimi 
Lapin Alueteatteriyhdistys ry – Rovaniemen Teatteri- Lapin Alueteatteri 

Perustehtävä 
Lapin Alueteatteriyhdistys ry ylläpitää Rovaniemen Teatte-
ri – Lapin Alueteatteria. Teatteri tuottaa teatteripalveluita 
Rovaniemellä ja Lapin maakunnassa edistäen niiden alueel-
lista saatavuutta ja saavutettavuutta. Teatteri järjestää 
myös kokous-, kulttuuri- ja juhlatilaisuuksia Lappia-
talossa. 
 

Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpi-
teet ja muutokset talousarviovuonna 2022 
 
Rovaniemen Teatteri- Lapin Alueteatteri tuottaa esityksiä 
ja teatterilähtöisiä palveluita kaiken ikäisille. Rovaniemen 
Teatteri on yksi kaupungin elinvoima- ja vetovoimateki-
jöistä. Se tukee asukkaiden viihtyvyyttä ja edistää henkistä, 
sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia. Teatteri edistää myös 
Rovaniemeä houkuttelevana kulttuurikaupunkina ja lisää 
sen matkailullista kiinnostavuutta. 

Rovaniemen Teatteri tuottaa Suomen arktiselle päänäyttä-
mölle rohkeaa, omaäänistä ja korkeatasoista ohjelmistoa. 
Kotimaisten ja pohjoisten kirjailijoiden lisäksi ohjelmistossa 
on myös ulkomaista draamaa, komediaa sekä musiikkiteat-
terituotantoja. Koko perheen esitykset ja lastenteatteri 
ovat tärkeä osa ohjelmistoa.  

Rovaniemen teatterin toiminta-alue on Lapin maakunta ja 
se vierailee kiertueohjelmistollaan jokaisessa Lapin kun-
nassa. Esityksiä viedään soveltuvin osin hoiva- ja palveluta-
loihin. Teatteri tekee työtä myös erityisryhmien parissa ja 
hyödyntää soveltavan teatterin osaamista tukeakseen eri-
tyisesti lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvointia.  
Lappia-talon palvelut tukevat teatterin toimintaa.  
 
 

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2022 
Ohjelmistossa on vähintään kuusi omaa ensi-iltaa, vierailu-
esityksiä sekä konsertteja.  Näytäntöjä on vuodessa noin 
300, josta kiertueella noin 70. Muita tapahtumia ja tilai-
suuksia on vuositasolla noin 100. Teatteri tavoittaa Lappia-
taloon yli 50 000 kävijää vuodessa. Tavoitteena on ulkoi-
sen tulorahoituksen lisääminen.  
 

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022 
Talousarviossa on huomioitu Lappia-talon poistoajan 
muutos sekä siihen liittyvä toiminta-avustuksen tarkista-
minen.  Päätöksen viivästyminen aiheuttaisi haasteita ta-
loudelliseen tilanteeseen. Toiminta-avustus on huomatta-
van alhainen suhteessa valtakunnalliseen keskiarvoon, 
jolloin se haastaa teatterin mahdollisuutta rekrytoida riit-
tävästi henkilöstöä. Valtionosuus määräytyy henkilötyö-
vuosiperusteisesti.  Esittävien taiteiden laki- ja rahoitus-
uudistus astuu voimaan 1.1.2022. Rovaniemen Teatteri on 
hakenut toistaiseksi voimassa olevaa rahoitusta sekä koro-
tettua valtionosuutta alueelliseen kiertuetoimintaan. Valti-
onosuusrahoituksen saamisen edellytyksenä että muu ra-
hoitus on kunnossa. Palvelutoimintaa on kehitetty tuke-
maan teatterin toimintaa ja taloutta sekä lisätäkseen omaa 
tulonhankintaa.  

Koronapandemia vaikuttaa yhä kokous- ja kongressitoi-
mintaan ja sen osalta liikevaihto arvioidaan aiempia vuosia 
alhaisemmaksi. 

Teatterituotantojen suunnitteluaika 1-2 vuotta, tekijänoi-
keus- ja tuotantosopimukset on laadittu vuoden 2022 lop-
puun saakka.  

Talouden tunnusluvut   TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2025 TS 2024 

Liikevaihto (1000 €) 268 682 1 250 1 267 1 267 1 267 

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

76 0 0 0 0 0 

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 0 0 0 0 0 0 

Nettoinvestoinnit (1000 €) 0 0 0 0 0 0 

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

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

Omavaraisuusaste (%) 3 10 15 15 15 15 

Henkilöstömäärä (lkm) 109 120 120 120 120 120 

Henkilöstömäärä (htv) mikäli seurataan 45 50 56 56 56 56 

8.3.1 Lapin Alueteatteriyhdistys ry 

8.3 Muut konserniyhteisöt 

Taulukko 38 
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Perustehtävä 
Säätiön tarkoituksena on vahvistaa Rovaniemen kylien elin-
kelpoisuutta sekä edistää niiden asukkaiden hyvinvointia. 
 

Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpi-
teet ja muutokset talousarviovuonna 2022 
 
Rovaniemen kylien elinvoimaisuuden edistäminen niiden 
vahvuuksia hyödyntäen 
 

 yritysten toimintaedellytysten edistäminen 
 yleishyödyllisten kehittämishankkeiden ja investoin-

tien rahoitus 

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2022 
 
kaupunkistrategian toteutus 
kannattava omalla tulorahoituksella ilman kaupungin li-
säsijoituksia 
 

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022 
 
Sijoitusten tuottokehitys 

8.3.2 Rovaniemen kylien kehittämissäätiö 

Nimi 
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö 

Talouden tunnusluvut   TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2025 TS 2024 

Liikevaihto (1000 €) -75 600 859 750 820 800 

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

-746 36 81 67 60 56 

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 0 0 0 0 0 0 

Nettoinvestoinnit (1000 €) 0 0 0 0 0 0 

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

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

Omavaraisuusaste (%) 100 100 100 100 100 100 

Henkilöstömäärä (lkm) 1 1 1 1 1 1 

Henkilöstömäärä (htv) mikäli seurataan 1 1 1 1 1 1 

Taulukko 39 
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8.3.3 Eduro-säätiö 

Nimi 
Eduro-säätiö sr 

Perustehtävä 
Eduro-säätiö on hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen 
ohjauspalveluja tuottava asiantuntijaorganisaatio, jonka 
toiminnalla vaikutetaan asiakkaiden koulutus- ja työelä-
mään sijoittumiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. 
 
Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpi-
teet ja muutokset talousarviovuonna 2022 
 
Säätiön toimilla hoidetaan työttömien ja työelämän ulko-
puolella olevien henkilöiden osallisuutta työelämään ja 
yhteiskuntaan sekä työllisyyden edistämistä hyödyntäen 
kaupungin järjestämisen vastuulla olevilla sosiaali- ja työlli-
syyspalveluilla.  

Eduro-säätiö on irtaantunut kaupungin sidosyksikköase-
masta vuonna 2020. Kaupungin hankkimat työllisyyden 
edistämisen ja sosiaalipalvelut näin ollen kilpailutetaan 
vuodelle 2022. Omistajapoliittisissa linjauksissa tullaan 
linjaamaan säätiön asema ja mahdollinen rooli kaupunki-
konsernissa. 
 
Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2022 
Kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti tulee yhteisön 
toiminnan ja kaupungin omistuksen yhteisössä palvella 
kaupunginvaltuuston asettamia strategisia tavoitteita. 
Kaupungille palveluja tuottavien yhteisöjen tavoitteena 
tulee olla, että laskutus ja hintataso kaupungille eivät nou-
se, vaan kustannusten nousu pitää pyrkiä kattamaan ul-

koista tulorahoitusta lisäämällä. Lisäksi yhteisöjen tulee 
olla omalla tulorahoituksellaan kannattavia ilman kaupun-
gin lisäsijoituksia. Tuloutusten osalta tavoitteena on säi-
lyttää vähintään nykyinen taso. 

Säätiö toimii markkinoilla ja säätiön rahoitus riippuu suu-
relta osin siitä, miten säätiö saa tuottaakseen markkinaeh-
toisia työllisyyden edistämisen- ja sosiaalipalveluja. Lisäksi 
säätiö hyödyntää erilaisia hankerahoituksia ja valtion avus-
tusta nuorten työpajatoimintaan sekä myymällä säätiön 
valmennuspalveluita ja säätiössä valmistettuja tuotteita 
ulkopuolisille tahoille.  

Eduro-säätiön tulostavoite on tehdä tilikausittain positii-
vinen tulos. 
 

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022 
 
Sosiaalipalvelujen siirtyminen hyvinvointialueelle ja mah-
dollisen työllispalvelujen siirtyminen valtiolta kunnille 
vuonna 2024 aiheuttaa säätiön toimintaan huomattavaa 
epävarmuutta ja säätiön asemointi suhteessa Rovaniemen 
kaupunkiin tai markkinoille tulisi ratkaista mahdollisim-
man pian. 

Liikevaihtotavoite tässä siirtymävaiheessa aiheuttaa myös 
suuren taloudellisen riskin säätiölle. 

Talouden tunnusluvut TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2024 TS 2025 TS 2023 

Liikevaihto (1000 €) 2 743 2 166 2 500 0 0 0 

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

47 -349 50 0 0 0 

Bruttoinvestoinnit (1000 €) 45 80 0 0 0 0 

Nettoinvestoinnit (1000 €) -35 -14 0 0 0 0 

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

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

Omavaraisuusaste (%) 81 % 65 % 70 % 0 0 0 

Henkilöstömäärä (lkm) 35 32 38 0 0 0 

Henkilöstömäärä (htv) mikäli seurataan             

Taulukko 40 
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8.4 Kuntayhtymiä koskevat tulostavoit-
teet  
Peruspalvelukuntayhtymiltä edellytetään, että ne maksa-
vat kuntien peruspääomalle perussopimuksen mukaisesti 
vähintään 3 prosentin koron. 

Ounastähti kehittämiskuntayhtymältä tavoitteena on tu-
louttaa kaupungille vähintään 1,5 miljoonaa euroa vuonna 
2022. 

 

8.5 Osakkuusyhtiöitä koskevat tulosta-
voitteet  
Rovakaira Oy:n tulostavoite on tehdä tilikausittain sellai-
nen tulos, että yhtiö voi maksaa omistajilleen vähintään 1,26 
miljoonan euron osingon (Rovaniemi 39,85 %). 
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Liitteet: 

  

  
TP 2020 EUR TA 2021 EUR TA 2022 EUR Muutos EUR 

2021 - 2022 
Muutos % 

2021 > 2022 
              

ROVANIEMI PERUSKAUPUNKI 146 600 043 152 045 872 165 075 502 13 029 631 8,6 % 

       

Tarkastuslautakunta 153 014 180 796 188 608 7 812 4,3 % 
       

Kaupunginhallitus           
 Toimielin 298 781 391 886 389 707 -2 178 -0,6 % 
 Keskusvaalilautakunta 2 444 143 959  -143 959 -100,0 % 

  Konsernihallinto 4 011 057 4 712 054 5 440 162 728 108 15,5 % 
  Kaupunginjohtaja 262 780 257 666 376 138 118 472 46,0 % 
  Sisäinen valvonta 79 787 83 386 83 954 568 0,7 % 

 Talous- ja rahoituspalvelut 496 586 501 207 635 496 134 289 26,8 % 
 Henkilöstö- ja hallintopalvelut 2 115 517 2 501 131 2 764 368 263 237 10,5 % 
 Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelu 497 108 760 948 905 923 144 975 19,1 % 
 Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut 559 279 607 717 674 283 66 566 11,0 % 
       

Hyvinvointipalvelut 128 489 488 131 271 242 143 135 861 11 864 618 9,0 % 
 Toimialan yhteiset palvelut 1 481 751 1 374 149 1 341 879 -32 270 -2,3 % 

 Hyvinvointilautakunta 56 528 206 58 208 830 65 924 284 7 715 454 13,3 % 
 Toimielin 25 947 35 336 35 336 -0 0,0 % 
 Perhe- ja sosiaalipalvelut 12 454 374 12 775 245 15 422 858 2 647 613 20,7 % 
 Ikäihmisten palvelut 28 276 196 27 554 628 30 517 491 2 962 863 10,8 % 
 Terveydenhuollon palvelut 15 771 689 17 843 621 19 948 599 2 104 978 11,8 % 

 Sivistyslautakunta 70 479 531 71 688 263 75 869 698 4 181 435 5,8 % 
 Toimielin 22 309 23 904 23 904 0 0,0 % 
 Varhaiskasvatuspalvelut 24 520 322 24 312 089 26 725 061 2 412 973 9,9 % 
 Koulutuspalvelut 39 841 397 41 043 284 42 335 357 1 292 073 3,1 % 
 Vapaa-ajan palvelut 6 095 504 6 308 987 6 785 376 476 389 7,6 % 
       

Elinvoimapalvelut 7 691 534 9 234 412 9 282 663 48 252 0,5 % 
  Toimialan yhteiset palvelut 414 996 338 489 407 835 69 347 20,5 % 

 Elinvoimalautakunta 4 976 477 6 506 102 6 423 428 -82 674 -1,3 % 
 Toimielin 35 561 12 472 37 356 24 885 199,5 % 

 Elinkeino- ja työllisyyspalvelut 2 216 707 3 517 506 3 347 396 -170 110 -4,8 % 
 Elinkeinojen kehittäminen 548 448 580 068 498 292 -81 775 -14,1 % 
 Alueelliset palvelut 225 447 171 147 129 182 -41 966 -24,5 % 
 Työllisyys 1 442 812 2 766 291 2 719 922 -46 369 -1,7 % 

 Tekniset palvelut 2 724 209 2 976 125 3 038 676 62 551 2,1 % 
 Kaavoitus 578 057 708 328 634 228 -74 099 -10,5 % 
 Paikkatieto- ja tonttipalvelut 866 136 903 360 938 619 35 259 3,9 % 
 Yhdyskuntatekniikka 1 280 016 1 364 437 1 465 829 101 392 7,4 % 

 Ympäristölautakunta 2 300 061 2 389 821 2 451 400 61 579 2,6 % 
 Toimielin 12 097 12 472 12 472 0 0,0 % 
 Ympäristövalvonta 2 287 964 2 377 349 2 438 928 61 579 2,6 % 

       

SISÄINEN LIIKETOIMINTA 5 953 724 6 111 523 6 638 501 526 977 8,6 % 

 Tilapalvelut 2 584 497 2 478 227 3 047 694 569 467 23,0 % 

 Ruoka- ja puhtauspalvelut 3 369 227 3 633 296 3 590 806 -42 490 -1,2 % 

liite 1: henkilökulut vuosina 2020-2022 



Rovaniemen kaupungin talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2025 

79 

liite 2:  alustava investointisuunnitelma 2022-2030 (toimitetaan toisen KH:n käsittelykerran liitteenä)  


