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Tiivistelmä
Arviointikertomuksen tehtävä on tuottaa tietoa tukemaan koko kaupungin kehittämis- ja
muutostyötä. Arvioinnilla selvitetään asetettujen tavoitteiden toteutumista ja rahan
vastuullista käyttöä kuntalaisten näkökulmasta. Rahan vastuullinen käyttö edistää
kuntalaisten hyvinvointia mahdollisimman tehokkaasti. Tuottava kunta on hyvinvoiva kunta,
jossa kunnan järjestämillä palveluilla saadaan aikaan myönteisiä vaikutuksia asukkaiden
elämään.
Arviointikertomus 2010 koostuu kahdesta pääosasta: 1) kaupungin talouden tasapainon ja
kestävyyden arvioinnista sekä 2) nuorten hyvinvoinnin edistämisen ja palvelujärjestelmän
vaikuttavuuden arvioinnista.
Vuonna 2010 kaupunki on saavuttanut rahoituksellisen tason, jossa toiminnan ja
investointien jälkeen jää ylijäämää. Talouden tasapaino on kuitenkin saavutettu kahdella
veronkorotuksella vuosina 2008 ja 2010. Talouden kestävyys edellyttää, että tulopohjaa
vahvistetaan ja toimintakulujen kasvua pystytään rajoittamaan valtiovarainministeriön
peruspalveluohjelman mukaiseen tasoon. Kaupungin tuottavuuden kehittämisohjelmaa on
vietävä tehokkaasti eteenpäin, ja lisääntyvä palvelutuotanto on tehtävä tuottavuuden
kasvulla.
Tuottavuuden parantamisessa on tärkeää, ettei se tapahdu palvelun laadun ja asiakkaalle
tulevan vaikutuksen kustannuksella. Päivähoidossa tuottavuus on laskenut yhden
prosenttiyksikön verran viimeisen neljän vuoden aikana. Suhteellisesti eniten päivähoidon
kulurakennetta ovat rasittaneet vuokrat. Kotipalvelussa, joka sisältää sekä kotihoidon että
kotisairaanhoidon, omaa ja ostopalvelua yhdistämällä kokonaistuottavuus on saatu
kasvamaan 5 prosenttia.
Tarkastuslautakunta on koonnut nuorten palveluihin liittyviä havaintoja ja johtopäätöksiä
yhdessä laajan asiantuntijaryhmän ja nuorisohallituksen kanssa. Palveluiden arviointi
osoittaa, että nuoren ja hänen perheensä näkökulmasta palvelujärjestelmä on liian
monimutkainen ja hajanainen. Koulun lisäksi nuori tarvitsee paikan, missä tietoa ja tukea
tarvitsevan tarpeeseen vastataan pian. Tieto nuorten palveluista tulee koota yhteen
laajempaan nuorisopalvelukeskukseen, jonka toiminta integroidaan kiinteämmin muuhun
palvelujärjestelmään. Lisäksi nuorille tulee luoda sähköinen palvelukartta. Arviointikertomus
sisältää kuusi kehittämissuositusta ja yhteenvedon nuorten hyvinvointiin ja palvelujen
järjestämiseen liittyen.
Tilintarkastusyhteisö ja tarkastuslautakunta esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä sekä tili- ja
vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2010.
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1 Toimenpiteet vuosien 2008–2009 arviointikertomusten johdosta
Kaupunginvaltuusto käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2009
(24.5.2010 § 69). Valtuusto päätti lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle
tarvittavia
toimenpiteitä
varten
ja
velvoitti
kaupunginhallituksen
antamaan
kaupunginvaltuustolle syyskuun 2009 loppuun mennessä selvityksen toimenpiteistä, joihin
on ryhdytty tarkastuslautakunnan esille nostamien havaintojen vuoksi.
Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2009 arviointikertomuksen kehittämisehdotukset
(29.11.2010 § 369). Kaupunginvaltuusto käsitteli kaupunginhallituksen antamaa selvitystä
(13.12.2010 § 123).
Taulukko 1: Toimenpiteet vuoden 2008 ja 2009 arviointikertomusten kehittämisehdotusten johdosta
Vuosi
Kehittämisehdotukset
Toimenpiteet
Edistyminen
Muu huomio
2008

Kannustava
henkilöstöpolitiikka

Omistajapolitiikka

2009

Talouden kestävyys

Henkilöstön
kehittämispäällikkö aloitti
työnsä 2009, mikä
mahdollisti
henkilöstöstrategian
laatimisen aloittamisen.

Omistajapoliittisten
linjausten laatiminen
aloitettu.

Toimintamenojen kasvun
hillintä.

Henkilöstöstrategia ei
valmistunut vuoden
2010 loppuun
mennessä.

Omistajapoliittiset
linjaukset eivät
valmistuneet vuoden
2010 loppuun
mennessä.
Menojen aleneva
suunta pysähtyi 2010.
Tuottavuusohjelma on
konkretisoitu ja liitetty
talousarvioon 2011.
Maksuvalmius on
parantunut vuoteen
2010 mennessä
johtuen rahoitusvirran
lisääntymisestä.

Varojen ja pääomien
tehokas käyttö

Henkilöstöpolitiikka

Sairauspoissaolojen
vähentäminen

Sairauspoissaolot
työntekijää kohden
ovat vuositasolla
vähentyneet 2010
mennessä.

Kannustavan
henkilöstöpolitiikan
osa käynnistetään
TP 2009 mukaan
henkilöstöstrategian
täytäntöönpanon
yhteydessä.

Toimintamenojen
kasvun
rajoittamisesta on
huolehdittava.
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2 Kaupunkistrategian toteuttaminen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi (15.11.2010) Rovaniemen kaupungin strategian 2011 ja
taloussuunnitelman vuosille 2012–2014. Kaupunkistrategian tuloskortit ovat seuraavat: 1.
asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, 2. yritysten ja Rovaniemen alueen kilpailukyvyn ja
elinvoiman vahvistaminen, 3. kaupungin talouden tasapainoisuus, 4. kaupunkikonsernin
tuloksellisuus, 5. palvelujärjestelmän tuloksellisuus, 6. asiakas- ja palveluprosessien sujuvuus
ja laatu 7. ohjausjärjestelmän toimivuus sekä 8. johtamisen, henkilöstöpolitiikan, henkilöstön
osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen.
2.1 Kaupungin talouden tasapainoisuuden ja kestävyyden arviointi
2.1.1 Talouden tasapainoisuus
Kaupungin talouden tasapainoisuutta ja kestävyyttä on arvioitu sekä kaupunkistrategian
tavoitteiden että valtakunnallisten linjausten näkökulmista. Talouden kestävyyden tulkintaan
vaikuttaa myös se, otetaanko laskelmiin mukaan uuden kaupungin aikainen toimita vai
vanhojen kuntien taloudellinen perintö. Arviota on tehty ja esitetty molemmilla tavoilla.
Kaupunkistrategian tavoite:
Tilikausien 2006–2013 yhteenlaskettu tulos on positiivinen
Kuvio 1 kuvaa vuosien 2006–
2010 talouden toteutumista
yli- ja alijääminä. Mukana ei ole
tilinpäätössiirtoja poistoeristä
ja rahastoista, jotka on
perustettu ennen kuntien
yhdistämistä.
Vuoden 2010 tuloksesta tehty
2 M€:n vahinkorahasto alentaa
ylijäämää. Tästä johtuen oma
pääoma jakaantuu ylijäämään
ja rahastoon (taulukko 2).
Kuvio 1: Uuden kaupungin ali- ja ylijäämät tilikausittain ja kumulatiivisesti (M€)

Kuntalain ja yhdistymissopimuksen mukainen talouden tasapaino on saavutettu, koska
kunnalle on kertynyt kumulatiivista ylijäämää 6,822 miljoonaa euroa ja vuosikate on ollut
tarkastelujakson aikana suunnitelman mukaisia poistoja suurempi (vuosikate 69,739 M€ ja
poistot 61,292 M€).
Taulukko 2: Oma pääoma 31.12.2010
Omat rahastot (M €)
Vahinkorahasto
Ed. tilikausien ylijäämä
Oma pääoma *
* Ei sisällä peruspääomaa

2,000
4,821
6,821
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Johtopäätös:
Yhdistymissopimuksen ja kuntalain kriteereiden perusteella kaupungin talous on
tasapainossa ja tilikausien yhteenlaskettu positiivinen tulos on saavutettu aikaisemmin
kuin kaupunkistrategiassa on asetettu.

Perintönä saatu ylijäämä
lakkautetuilta kunnilta on
antanut kaupungille
liikkumavaraa talouden
ylläpitämisessä kuntalain
kriteereiden mukaisessa
tasapainossa. Osa
ylijäämästä on
muodostanut
rahoituksellista puskuria
(taulukko 3).
Kuvio 2: Kaupungin kumulatiivinen ylijäämä, kun otetaan huomioon
lakkautettujen kuntien ylijäämä
Taulukko 3: Oma pääoma 31.12.2010, kun mukana on perintö lakkautetuilta kunnilta
Omat rahastot (M €)
Vahinkorahasto
2,000
Pysäköintirahasto
0,162
Kehittämis- ja investointirahasto
37,000
Ed. tilikausien ylijäämä
18,487
Oma pääoma*
*Ei sisällä peruspääomaa

57,649

Vahinko- ja pysäköintirahastot ovat toimivia rahastoja, joita voidaan käyttää rahaston
käyttötarkoituksen mukaisella tavalla.
Sen sijaan ongelmallisempi on kehittämis- ja investointirahasto (37 miljoonaa eroa). Se on
myyntivoittoa käyttöomaisuuden luovutuksesta, kun Rovaniemen Energia yhtiöitettiin
vuonna 2003. Kaupungilla on yhtiöltä lainasaaminen, joka vastaa rahaston arvoa. Rahastoa
voitaisiin käyttää käyttötarkoitukseensa eli kehittämiseen ja investointeihin vain, jos
lainasaamista lyhennettäisiin.
2.1.2 Talouden kestävyys
Kaupungin talouden kestävyyden perustaa kuvataan tuloslaskelman tulojen ja menojen
muutoksen avulla (sisältää myös rahoitustuotot ja -kulut). Jotta vuosi 2010 olisi
vertailukelpoinen edelliseen vuoteen, on valtionosuuksista ja toimintamenoista vähennetty
2,8 miljoonaa euroa perusopetuksen kotikuntakorvausta ja 5,6 miljoonaa euroa valmistusta
omaan käyttöön.
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Talouden kestävyys on parantunut
viiden vuoden aikana, koska tulojen
vuosittainen kasvu on
pääsääntöisesti ollut suurempi kuin
menojen.
Sen sijaan kaupungin
tuloksentekokyvyssä on
havaittavissa uhkia. Vuodesta 2008
alkanut menojen muutoksen
aleneva suunta pysähtyi vuonna
2010.
Kuvio 3: Kaupungin tulojen ja menojen vuosittaiset muutokset
2006–2010

Myös tulorahoitukseen sisältyy ongelmia, vaikka ensivaikutelma tulojen kasvusta näyttää
hyvältä.
Kuvioissa 4 ja 5 on esitetty verotulojen nimellis- ja reaalikasvu (deflatoitu
ansiotasoindeksillä). Reaalikasvua on ollut muina vuosina paitsi vuonna 2009. Mikäli
kunnallisveroprosenttia ei olisi korotettu, olisivat verokertymät olleet vieläkin alhaisemmat.
Kun kunnallisveron korotukset otetaan huomioon, niin vuonna 2008 reaalikasvu saatiin
veronkorotuksin (kuvio 5). Vuonna 2009 veronkorotuksesta huolimatta reaalikasvu jäi
miinukselle. Vuonna 2010 reaalikasvua oli 5,4 miljoonaa euroa, joka oli pienempi kuin
kunnallisveron korotus.
Lisäksi valtionosuuksien reaalikasvu oli alle 2 prosenttia.

Kuvio 4: Verorahoitus tilikausittain (M€ )

Kuvio 5: Reaalinen verorahoitus, deflatoinnin
perusvuosi = 2005
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Verotulojen
reaaliseen
kasvuun
sisältyvät veronkorotukset:
2006–2007 19 %
2008
19,5 %
2009
19,5 %
2010
20,0 %

Kuvio 6: Kaupungin verotulojen vuosittaiset muutokset
2006–2010

Valtion ja kuntien talouden sääntely tapahtuu keskeisesti peruspalveluohjelmamenettelyssä,
josta säädetään kuntalaissa. Valtiovarainministeriön peruspalveluohjelman 2012 – 2015 (s.
32) mukaan kuntien talouden kestävyys edellyttää, että toimintakulujen kumulatiivinen
reaalikasvu vuoteen 2020 mennessä on 4 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 0,4 prosentin
keskimääräistä kasvua vuodessa hinnannousu eliminoituna (deflatoidut kasvut). Laskelman
taustalla ovat linjaukset siitä, että kunnissa ei tapahdu tehtävämuutoksia ja laatu sekä
vaikuttavuusindikaattorit kehittyvät positiivisesti. Kuntien henkilöstömäärä ei saa kasvaa, ja
palveluiden sekä materiaalien ostojen tulee lisääntyä kumulatiivisesti vuoteen 2020
mennessä noin 9,6 prosenttia (kasvanut palvelutarve).
Valtiovarainministeriön
peruspalveluohjelmaan peilaten
Rovaniemen toimintakulujen
nimellis- ja reaalimuutos esitetään
kuviossa 7.
Kun nimellismuutoksesta
vähennetään hintakehitys, jää
reaalikasvuksi 1,3 prosenttia (4,2
M€) vuonna 2010.
Kuvio 7: Toimintakulujen nimellinen ja reaalinen muutos vuosittain (%),
deflatoitu julkisten menojen hintaindeksillä, pisteluku 100 = vuosi 1977
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Toimintakulujen kasvu on ollut
suurinta palveluiden ostoissa
(asiakaspalvelut ja tukipalvelut),
joissa kasvua vuodesta 2006 alkaen on
ollut yli 26 prosenttia (liikelaitokset
mukaan lukien).
Henkilöstön palkkamenot ovat
laskeneet vastaavana ajanjaksona 1,3
prosenttia.
Kuvio 8: Toimintakulujen kumulatiiviset reaalikasvut, eurot on
deflatoitu kyseisellä julkisella menoindeksillä, perusvuosi = 2006

Palveluiden
ostoissa
huomattavan
osuuden
muodostavat
erikoissairaanhoito,
toimeentulotuki, työllistämispalvelut ja päivähoidon tuet. Tätä selvennetään myöhemmin
taulukossa 7.
Palkkamenojen reaalivähennys
vastaa vähennystä
henkilötyövuosissa. Vuosina 2009–
2010 palkkamenojen
reaalivähennys on ollut suurempi
kuin henkilötyövuosien.

Kuvio 9: Palkkojen kumulatiivinen nimellis- ja reaalikasvu sekä
henkilötyövuosien kumulatiivinen kasvu, eurot on deflatoitu
kyseisellä julkisella menoindeksillä, perusvuosi = 2006

Kuvio 10: Ulkoisten ostojen kumulatiivinen nimellisja reaalikasvu, eurot on deflatoitu kyseisellä julkisella
menoindeksillä, perusvuosi = 2006

Kuvio 11: Aineiden ja tavaroiden kumulatiivinen
nimellis- ja reaalikasvu, eurot on deflatoitu kyseisellä
julkisella menoindeksillä, perusvuosi = 2006

11

Taulukko 4: Kaikkien asiakaspalveluiden ja muiden palveluiden asukasta kohti käytetty euromäärä 2006–2009
peruskunnassa
€/as.
2006
2007
2008
2009
2010 Muutos ed.
vuodesta
Asiakaspalveluiden ostot
1 180
1 270
1 371
1 486
1 605
8,0 %
Muiden palveluiden ostot
572
666
647
635
675
6,3 %

Kaupungin talouden kestävyyden parantuminen näkyy rahoituslaskelmasta.
Taulukko 5: Kaupungin toiminnan rahoitus 2006–2010
Rahoituslaskelma 2006–2010
1 000 €
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Pakollisten varausten muutos
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Tulorahoitus, netto
Investointien rahavirta
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Rahoitusosuudet investointeihin
Pysyvien vastaavien luovutustulot
Investointien rahavirta
Varsinaisen toiminnan ja investointien
rahavirta 1 (tulorahoitus + nettoinv.)
Rahoituksen rahavirta
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos lisäys - /vähennys +
Saamisten muutos lisäys -/vähennys +
Korottomien velkojen muutos, lisäys +/vähennys Rahoituksen rahavirta 2

2006

2007

2008

2009

2010

9 655
-21
0
-2 754
6 880

8 064

14 453

15 203

22 364

0
-627
7 437

0
-1 582
12 871

-744
-2 449
12 010

0
-1 227
21 137

-15 145
865
3 840
-10 440

-19 450
1 439
2 074
-15 937

-19 275
997
2 972
-15 306

-18 163
749
4 764
-12 650

-18 810
284
1 601
-16 925

-3 560

-8 500

-2 435

-640

4 212

-3 639
712
20 111
-18 036
-1 150
345
-109
32
6 004
-468
3 802

0
733
20 000
-12 621
0

-3 500
3 645
12 000
-10 197
2 662

0
990
14 300
-10 742
-2 662

-19
39
10 000
-11 085
0

-130
113
37
2 621
10 753

-33
161
2 281
1 108
8 127

65
26
1 886
5 282
9 145

12
55
1 660
2 850
3 512

242

2 253

5 692

8 505

7 724

Rahavarat 31.12. (kassavarat)
Rahavarat 1.1.

10 220
9 978

12 474
10 220

18 166
12 474

26 671
18 166

34 394
26 671

Lainakanta 31.12.
Nettovelka (lainakanta - kassavarat)

63 662
53 442

71 042
58 568

75 507
57 341

76 403
49 732

75 318
40 924

Asukasmäärä
Lainat €/asukas
Nettovelka €/asukas

58 091
1 096
920

58 842
1 207
995

59 355
1 272
966

59 848
1 277
831

60 078
1 254
681

Rahavarojen muutos (rahavirta 1 + 2)
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Taulukosta 5 on poimittu olennainen tieto taulukkoon 6, joka osoittaa, että vuosina 2006–
2010 kaupungin rahoitusasema on vahvistunut merkittävästi rahoituksen rahavirran
lisääntyessä.
Taulukko 6: Yhteenveto toiminnan rahoituksesta
1 000 euroa
Toiminnan rahavirta, tulorahoitus yht.
Investointien rahavirta
Toiminnan ja investointien rahavirran alijäämä
Toiminnan ja investointien rahavirran ylijäämä
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat 1.1.2006
Rahavarat 1.1.2010
Rahavarat yhteensä 31.12.2010

2006–2010
60 335
-71 258
-10 923
35 339
24 416
9 978
34 394

2010
21 137
-16 925
4 212
3 512
7 724
26 671
34 394

Rahoitusaseman vahvistumisesta johtuen toiminnan ja investointien rahavirran alijäämän
(-10,923 M€) kattamisen jälkeen on rahoituksen rahavirrasta (35,339 M€) jäänyt huomattava
osa (24,416 M€) maksuvalmiuden turvaamiseen.
Rahoituksen rahavirran muutos sisältää otettua lisälainaa 12,580 miljoonaan euroa ja lisäksi
muita maksuvalmiutta parantavia muutoksia yhteensä 22,800 miljoonaa euroa, kuten
saamisten vähentymisestä johtuvia muutoksia 11,868 miljoonaa euroa. Lisälainaa on tarvittu
erityisesti uuden kaupungin ensimmäisinä vuosina paikkaamaan heikkoa maksuvalmiutta ja
investointien rahoittamista.
Rahoituksellisesti käänne parempaan tapahtui vuonna 2008. Vuosi 2010 on ensimmäinen,
jolloin toiminnan ja investointien rahavirta on ylijäämäinen 3,512 miljoonaa euroa.
Rahavarojen suhde lainakantaan on parantunut (kuvio 12). Vuonna 2010 rahavarat ovat 45,7
prosenttia lainakannasta. Vastaava valtakunnallinen luku on 39,3 prosenttia.
Vuosien 2011–2014 lainamäärää on suunniteltu lyhennettävän noin 4 miljoonaa euroa (TA
2011, TS 2012–2014).

Kuvio 12: Kaupungin lainakannan ja rahavarojen
suhde (M€), peruskunta liikelaitoksineen

Kuvio 13: Lainarasitus Rovaniemellä verrattuna koko
maahan (€/as.), peruskunta liikelaitoksineen
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Kaupungin toiminnan ja talouden ohjaukseen liittyy saumattomasti vuosikatteen ja
poistonalaisten investointien keskinäinen vertailu. Kuviossa 14 kuvataan toteutumaa vuosina
2006–2010 ja suunnitelmaa vuosille 2011–2014.
Suunnittelukaudella 2006 –2010
kaupungin nettoinvestoinnit
olivat yhteensä 80,9 M € ja
vuosikate yhteensä 69,9 M €.
Talousarvion ja -suunnitelman
mukaan nettoinvestoinnit
vuosina 2011 -2014 ovat
yhteensä 81,7 M € (keskimäärin
22 M €/vuosi). Vuosikate on
samaan aikaan yhteensä 77,4 M €
(keskimäärin 19,4 M €/vuosi).
Kuvio 14: Nettoinvestoinnit ja vuosikatteet tilikausittain (M€)

Johtopäätös:
Saavutetusta rahoituksellista tasosta tulee vähintään pitää kiinni.
Kaupungilla on hyvät mahdollisuudet toiminnan ja investointien rahavirran ylijäämään.
Kaupungin on onnistuttava hillitsemään toimintakatteen ja erityisesti toimintamenojen
kasvua tuottavuuden kehittämisohjelman keinoin. Hyvä tavoite on toimintamenojen
vuosittainen muutos, joka sisältää vain hintakehityksen.
Tulorahoituksen vahvistamiseksi kaupungin on tehokkaammin luotava edellytyksiä
alueen elinvoiman kasvulle. Tähän saavutettu toiminnallinen ja taloudellinen asema
antavat hyvät mahdollisuudet. Lapin pääkaupunkina Rovaniemen on toimittava alueensa
ja koko Lapin aktiivisena ja tasapuolisena kehittäjänä.
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2.2 Kaupunkikonsernin tuloksellisuus
Kaupunki luo perustamilleen yhtiöille toimintaedellytyksiä tekemällä pääomasijoituksia,
antamalla lainoja, takuita ja muita vastuusitoumuksia. Kaupunkistrategian mukaan kaupunki
takaa ensisijaisesti vain niitä tytäryhtiöiden lainoja, jotka on tarkoitettu Rovaniemen
kaupungin ja sen asukkaita sekä yrityksiä palveleviin investointeihin. Tilinpäätöksessä 2010
kaupungilla oli takauksia 138,9 miljoonaa euroa, josta Rovaniemen Energian osuus oli 63,9 ja
Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n osuus 44,9 miljoonaa euroa. Muita vastuita oli 238,7
miljoonaa euroa.
Valtuusto on asettanut tavoitteet erikseen tytäryhtiöille ja koko konsernille.
Tytäryhtiöt saavuttivat tavoitteensa, paitsi omavaraisuusasteessa tavoitteesta jäivät
Napapiirin Residuum Oy ja Rovaniemen Energia Oy.
Koko konsernin tulos ilman tilinpäätössiirtoja oli positiivinen. Toteuma oli 23,2 miljoonaa
euroa, kun se edellisenä vuonna oli 12,8 miljoonaa euroa.
Kaupunkistrategian mukaan konsernin lainamäärän tulee alentua vuoden 2009 (31.12.2009)
tasosta, joka oli 146,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 toteuma oli 144 miljoonaa euroa, joten
suunta on ollut tavoitteen mukainen (kuviot 15 ja 16).

Kuvio 15: Konsernin lainamäärä tilikausittain 2006–2010 (M€) Kuvio 16: Konsernin lainarasitus €/as.

Konsernin riskitasotavoite yli 60 prosentin omavaraisuusasteesta
Omavaraisuusaste oli viime vuonna 58 ja edellisenä vuonna 57 prosenttia.

ei

toteutunut.

Johtopäätös:
Yhtiöiden kannattavuuden tulee olla sillä tasolla, että yhtiö pystyy vähintään lyhentämään
lainoja samassa suhteessa kuin suunnitelmien mukaiset poistot edellyttävät ja hoitamaan
velvoitteensa omistajalle.
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2.3 Hyvinvointipalveluiden määrärahojen käyttö
Taulukossa 7 on hyvinvointipalveluihin käytetyt määrärahat vuodesta 2007 alkaen
hyvinvointikatsauksen mukaisesti. Taulukkoon on lisäksi eritelty lautakuntien palveluiden
ostot yrityksiltä ja järjestöiltä vähentämällä ulkoisista ostoista ja avustuksista
erikoissairaanhoito, toimeentulotuki, työllistämispalvelut ja päivähoidon avustukset.
Laskelma osoittaa, että ulkoiset osto yrityksiltä ja järjestöiltä ovat alle 10 prosenttia.
Taulukko 7: Hyvinvointipalveluiden lautakuntien määrärahat 2007–2010, raami 2011 (M€)
TP 2007
TP 2008
TP 2009
TA 2010
TP 2010 Raami 2011
Palvelusopimukset yht. *
Lautakuntien rahat **
(Ulkoiset ostot ja avustukset)
Määrärahat yht.

148,858

162,614

157,925

162,63

162,98

164,896

69,421

74,495

90,631

99,54

97,533

100,514

218,279

237,11

248,557

262,171

260,514

265,411

TA-muutos

6,38

Lautakuntien palveluiden ostot
10,687
10,902
22,042
yrityksiltä ja järjestöiltä, €
Lautakuntien palveluiden ostot
8,9
yrityksiltä ja järjestöiltä, osuus
koko määrärahasta, %
* Palvelusopimukset, jotka sisältävät myös tuotannon alihankinnat
** Ulkoiset ostot ja avustukset

22,785
8,7

Johtopäätös:
Hyvinvointikatsauksen ottaminen osaksi taloussuunnittelua antaa päätöksenteolle
enemmän edellytyksiä suunnata palveluja tarpeen mukaisesti.

3 Palveluiden tuottavuus ja vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin
3.1 Valtakunnallinen tuottavuuden arviointia edistävä hanke
Valtakunnallinen tuottavuuden mittaamisen kehittämisryhmä ehdottaa loppuraportissaan
7.4.2011 kaupunkien yhteisesti sovittavan tuottavuusmittaustuloksen seurantaa kunnittain ja
tehtävittäin. Nykyisin tiedot saadaan vain toimialoittain (sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja
opetuspalvelut) kaikkien kuntien ja kuntayhtymien tiedot yhteenlaskettuna.
Tuottavuuden parantamisessa keskeistä on, ettei se tapahdu palvelun laadun ja asiakkaalle
tulevan vaikutuksen kustannuksella. Nyt esitettävä tuottavuuden mittaamistapa perustuu
palvelusta aiheutuvaan kustannustietoon, jonka rinnalle kootaan keskeisimmät laatua ja
vaikuttavuutta kuvaavat mittarit. Vuoden 2011 tilinpäätöstiedoista aloitettava
tuottavuusmittaus rakentaa pohjaa paremmin laadun ja vaikuttavuuden huomioon ottavan
tuottavuusmittarin kehittämistyölle.
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Valtakunnallisen työryhmän ehdottamat tuottavuusmittarit kaupunkien yhteisesti
sovittaviksi mittareiksi koskettavat seuraavia tehtäväalueita: päivähoito, hoito
terveyskeskuksen vuodeosastolla, vanhusten palveluasuminen, kotihoito, perus- ja lukioopetus.
3.2 Valtakunnallisen hankkeen mukainen tuottavuusmittaus Rovaniemellä
Tuottavuusindeksin muutoksia seurataan tehtävittäin. Eri tehtäväalueita ei tule verrata
keskenään. Kaupungin toimintakulujen kasvun hillinnän kannalta tärkeää on, että kaikilla
tehtäväalueilla tuottavuuden muutokset ovat positiivisia. Toimintamenojen kasvun hillintä on
yhteydessä tuottavuuden paranemiseen.
Oheen on laskettu päivähoidon ja ikäihmisten kotihoidon tuottavuuksia käyttäen vuosien
2007–2010 tietoja niin kuin valtakunnallinen työryhmä esittää tuottavuustietoja kerättäväksi
vuodesta 2011 alkaen.
Päivähoito
Päivähoidon
tuottavuuden
mittaamisessa
otetaan
huomioon
kustannukset
perhepäivähoidossa ja päiväkotihoidossa sekä näiden suoritekustannusten deflatoidut
muutokset. Alle ja yli kolmivuotiaiden suoritekustannus painotetaan eri painokertoimilla.
Laatumittarina käytetään asiakastyytyväisyyttä (asteikolla 1-5).
Päivähoidon reaaliset bruttokustannukset (deflatoidut kustannukset) ovat nousseet 11,5
prosenttia vuodesta 2007. Samaan aikaan päivähoidon suoritteet eli hoidettavien lasten
määrä (painokertoimilla laskettujen lasten määrä) on kasvanut 10,3 prosenttia. Tuottavuus
on siten laskenut yhden prosenttiyksikön verran neljän vuoden aikana.
Päivähoidon kustannukset on eritelty taulukossa 8. Suhteellisesti eniten päivähoidon
kulurakennetta ovat rasittaneet vuokrat.
Taulukko 8: Päivähoidon toimintakulujen kumulatiivinen kasvu 2007–2010 (deflatoitu kyseisellä
menoindeksillä)
Päivähoidon toimintakulujen kasvu
%
Henkilöstökulut
6,9
Palveluiden osto
9,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
44,3
Vuokrat*
46,8
Muut toimintakulut
230,2
Laskennallisten lasten määrän kasvu
*deflaattori käyttökustannukset

10,3 %

€
1 371 591
319 012
95 936
807 476
135 922
262 lasta

Päivähoidon asiakastyytyväisyyden mittaamista tulee edelleen kehittää niin, että yhteys
tuottavuuden ja laadun muutosten välillä voidaan todentaa.
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Kotihoito
Ikääntymisestä aiheutuvista julkisten menojen nousupaineista noin puolet kohdistuu pääosin
kuntien järjestämisvastuulla oleviin hoito- ja hoivapalveluihin. Kotihoito sisältää sekä
kotipalvelun että kotisairaanhoidon. Tällä palvelulla voidaan vähentää raskaampien
palveluiden ja laitoshoidon tarvetta.
Valtakunnallisessa tuottavuuden mittaamishankkeessa ehdotetaan tuottavuuden mittaamista
talousarviotasolla (sisältäen kaikki, myös hallinnon kustannukset) aluksi vain oman
tuotannon osalta ja myöhemmin samalla tavalla ostopalveluiden osalta.
Rovaniemellä kotihoidossa
ostopalvelut ovat oman
tuotannon alihankintaa,
jolloin on perusteltua
tarkastella tuottavuuden
muutosta oman tuotannon ja
ostopalveluiden
kokonaisuutena.
Tuottavin toimintatapa
löydetään omaa tuotantoa ja
ostopalvelua yhdistämällä.
Kuvio 17: Kotihoidon tuottavuusindeksi, kun huomioon otetaan oma tuotanto
ja ostopalvelut, perusvuosi = 2007

Oman ja ostopalveluiden laskutettujen tuntien määrä kasvoi 13 prosenttia vuosina 2007–
2010 ja deflatoidut kustannukset kasvoivat 8 prosenttia, joten kotihoidon kokonaistuottavuus
parani noin 5 prosenttia (kuvio 17).
Kotihoidossa on aloitettu kehittämistyö tuottavuuden mittaamiseksi menetelmällä, joka ottaa
huomioon toiminnan laadun ja jota voidaan hyödyntää käytännön johtamistyössä.
Tuottavuushankkeen eteneminen edellyttää nykyisten tuloksellisuusmittareiden kokoamista
yhteen niin, että eri mittareiden antama tieto voidaan yhdistää tuottavuuden arviointiin.

Johtopäätös:
Tuottavuuden seuranta parantaa johtopäätösten tekemistä.
Tuottavuuden muutosten seuranta antaa informaatiota sekä strategisella tasolla palvelujen
järjestämiseen että operatiivisella tasolla palvelutuotannon ohjaukseen.
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4 Nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja palvelujärjestelmän vaikuttavuus
Kaupunkistrategian (Talousarvio 2010, 21) mukaan Rovaniemen kaupunki järjestää
lakisääteiset peruspalvelut. Muita hyvinvointia edistäviä palveluja järjestetään eri
väestöryhmien tarpeiden ja kaupungin rahoitusmahdollisuuksien puitteissa. Asukkaiden
hyvinvointi turvataan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotannolla.
4.1 Nuorten palveluiden tavoitteet, arviointikysymykset ja talousarvion mukaiset
arviointikriteerit
Kaupungin tavoite on, että nuorille turvataan hyvä ja yhdenvertainen asumis-, kasvu-,
oppimis- ja työympäristö. Toiminnan vaikuttavuutta lisätään perhekeskeisyyden ja
vanhemmuuden tukemisella. Ennalta ehkäisevällä työotteella, varhaisella avoimella ja
moniammatillisella yhteistyöllä estetään ongelmien syntymistä ja niiden vaikeutumista.
Kaupunki tukee toimenpiteillään opiskelijoiden hakeutumista Rovaniemelle ja viihtymistä
täällä. (Talousarvio 2010, 22.)
Vuoden 2011 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2012–2014 (Strateginen tavoite,
Ohjausjärjestelmän toimivuus, 37) on sisällytetty väestöperustaiset palvelusopimukset ja
tuotteet lasten, nuorten ja perheiden palveluille pilottina. Palvelusopimukseen on koottu
oman tuotannon ja ostopalveluiden osalta ne lasten, nuorten sekä perheiden hyvinvointiin
liittyvät palvelut, jotka voidaan selkeinä kokonaisuuksina irrottaa nykyisistä sopimuksista. Ne
lasten ja nuorten palvelut, jotka ovat osa suurempaa kokonaisuutta (esim. suun
terveydenhuolto ja lääkäripalvelut), on sopimukseen kirjattu mainintana (Kh 29.11.2010 §
371).
Lasten ja nuorten palvelusopimus koskee seuraavien lautakuntien tehtäväalueita nuorten
palvelujen osalta: perus-, lukio- ja muut koulutuspalvelut (koulutuslautakunta),
terveysneuvonnan ja lapsiperheiden palvelut, nuorten kesätyöllistäminen ja toimeentulotuki
sekä
verkostokoordinaattorin
palvelut
(perusturvalautakunta),
nuorisopalvelut
(nuorisolautakunta) ja liikunta- sekä kulttuurilautakunnan järjestämät palvelut, jotka
kohdistuvat nuoriin.
Tarkastuslautakunta arvioi nuorten hyvinvointia ja palveluja valtuuston asettamien
tavoitteiden sekä lasten ja nuorten palvelusopimuksen 2011 tehtäväalueilla seuraavien
kysymysten valossa:
1. Miten nuoret itse voivat ottaa huolensa puheeksi ja saada tarpeen mukaista palvelua?
(palvelut nuorten kasvu- ja oppimisyhteisöissä, osallisuuden ja yhteisöllisyyden
lisäämisen sekä toimintaedellytysten luomisen tavoitteet)
2. Miten yhdistetään ennaltaehkäisevät ja korjaavat palvelut yli sektorirajojen?
(lainsäädännön edellyttämät kumppanuustavoitteet, yhteistyötä tukevat rakenteet ja
prosessit)
3. Miten nuoret kokevat palvelut? (kokemuksellisuus vaikuttavuutena)
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Nuorten kokemuksellisuutta tarkastuslautakunta arvioi muiden lautakuntien ja
palveluyksiköiden tekemien selvitysten avulla sekä nuorisohallitukselle työstettäväksi
annettujen kysymysten valossa:
1. Millaisia palveluja nuoret tarvitsevat Rovaniemen kaupungissa?
2. Miten palveluiden järjestämistä tulisi muuttaa tai millaisia uusia toimintatapoja nuoret
toivovat kaupungilta palveluiden järjestämisessä?
3. Miten nuoret voisivat omalta osaltaan vaikuttaa siihen, ettei kukaan nuori syrjäytyisi?
(kaupungin arvot ovat yhteisöllisyys ja vastuullisuus, luovuus ja ympäristötietoisuus)
4.2 Nuorten palveluiden lainsäädännöllisiä arviointikriteerejä
Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus,
toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja
muiden
nuorisoryhmien
tuki,
liikunnallinen,
kulttuurinen,
kansainvälinen
ja
monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten
työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.
Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa
asioissa. (Nuorisolaki, 2006/72, 7 ja 8 §.)
Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä paikallisten
viranomaisten sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien
järjestöjen kanssa. (Nuorisolaki, 2006/72, 7 §.)
Seuraavat lainsäädännön muutokset koskettavat nuorten palveluiden järjestämistä.
•

Kunnat ovat velvollisia järjestämään laajat terveystarkastukset neuvolassa ja
kouluterveydenhuollossa (380/2009 Finlex).
Rovaniemen kaupungin neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä
ehkäisevän
suunterveydenhuollon
toimintaohjelma
on
hyväksytty
perusturvalautakunnassa 22.2.2011 § 21.

•

Laki perusopetuslain muuttamisesta (erityisopetus ja oppilaalle annettava tuki).
Tavoitteena on vahvistaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen varhaiseen ja ennalta
ehkäisevään oppimisen ja kasvun tehostettuun tukeen. Oppilaille, jotka tarvitsevat
pidempikestoista ja laajempaa tukea, tehdään päätös erityisestä tuesta samoilla
perusteilla kuin nykyisin. Erityisen tuen päätöksessä tulisi määrätä nykyistä
täsmällisemmin oppilaan opetuksen järjestämisestä ja hänen tarvitsemistaan
tukipalveluista.
Rovaniemen kaupungin perusopetuksen järjestämisen periaatteet on hyväksytty
koulutuslautakunnassa 16.3.2010 § 21.

•

Laki nuorisolain muuttamisesta (monialainen yhteistyö, etsivä nuorisotyö ja varhainen
puuttuminen). Nuorisolakiin lisättiin säännökset paikallisten viranomaisten
monialaisesta yhteistyöverkostosta sekä etsivästä nuorisotyöstä ja siihen liittyvästä
tietojen luovuttamisesta. Tavoitteena on parantaa nuorten mahdollisuuksia saada
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tarvitsemansa julkiset palvelut. Samalla tehostettiin nuorille tarjottavaa varhaista
tukea mm. koulutukseen ja työelämään pääsyn edistämiseksi.
Kaupungissa on toiminut vuoden 2011 alusta alkaen neljä etsivää nuorisotyöntekijää
(liikunta- ja nuorisopalvelukeskuksella kaksi, Romotkella kaksi).
Etsivä nuorisotyö (nuorisolaki 7 b §):
”Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet
sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja
itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää
nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja
hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta.”
Tavoitteiden toteutumista varmistamaan on laadittu tai laaditaan seuraavat ohjelmat:
Työttömyyden pienentämiseksi Rovaniemen kaupunki on laatinut työllisyysohjelman vuosille
2010 ja 2011 (Kh 7.6.2010 § 192), jossa kiinnitetään erityinen huomio nuorisotyöttömyyden
vähentämiseen. Nuorisotyöttömyydellä tarkoitetaan työnvälitystilastoissa alle 25-vuotiaiden
työttömyyttä.
Työllisyysohjelmassa (s. 8) todetaan, että keskeinen tehtävä on ”luoda työllistymistä ja
työmarkkinoille kuntoutumista tukeva palvelukokonaisuus, jossa keskitetään toimintoja
yhdeksi palvelukokonaisuudeksi osaamisen ja palvelun vaikuttavuuden turvaamiseksi”.
Valmisteilla on lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma sekä päihde- ja mielenterveysohjelma
(Hyvinvointikatsaus 2010). Nuorisopalveluiden kehittämisohjelma päivitetään vuoden 2011
loppuun mennessä.
4.3 Rovaniemen kaupungin nuorille tuottamia palveluja
Rovaniemen kaupungissa asui 13 479 nuorta (13–29-vuotiasta, vuosi 2010). Heistä
maahanmuuttajanuoria oli 198 henkilöä. Lasten ja nuorten tehtäväalueille on budjetoitu
vuodelle 2011 seuraavasti:
Taulukko 9: Nuorten palveluiden määrärahat vuonna 2011
Nuorten palvelut, €
Nuorisopalvelut (oma)
Nuorisopalvelut (ostot)
Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut
Terveys ja ryhmäliikunta lapsille ja nuorille
Toimeentulotuki alle 29-v.
Nuorten kesätyö
Nuorten koulu- ja opiskelijaterveydenhulto
Lukiokoulutuspalvelut
Perusopetuspalvelut
Musiikkiopisto, kuvataidekoulu ja kansalaisopisto
Yläkemijoen aluelautakunta, nuoriso
Yhteensä

1 059 490
51 500
296 989
10 760
3 789 569
367 444
743 132
6 920 728
43 796 828
1 984 259
32 078
59 M€
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Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut, samoin musiikkiopiston, kuvataidekoulun ja
kansalaisopiston palvelut ovat kokonaisuuksia, joissa ei eroteta nuorten palveluja.
Perusopetuspalveluissa 7-10 (luokkien) koulujen osuus on 7 551 957 euroa, 1-6 koulujen
osuus 20 218 425 ja 1-9 koulujen osuus 13 367 650 euroa.

Kuvio 18: Tarkastuslautakunnan arvioimat hyvinvointipalvelut nuorille

4.3.1 Palvelut kasvu- ja oppimisyhteisöissä
Verkostokoordinaattorin palvelut
Kaupunkistrategian mukaan kaikkien palveluiden tuottajat sitoutuvat varhaiseen avoimeen
yhteistyöhön, ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään toimintaan palveluja järjestäessään.
Kaupungilla on yksi varhaisen avoimen yhdessä tekemisen verkostokoordinaattori sekä 36
koulutettua tai koulutuksessa olevaa verkostokonsulttia. Vuonna 2010 asiakassuhteeseen tai
työyhteisöön liittyvää huolta tai pulmaa käsiteltiin 99 verkostopalaverissa, joihin osallistui
1577 henkilöä. Vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 93 ja 1886 sekä vuonna 2008 22 ja 247.
Varhaisen avoimen yhdessä tekemisen menetelmä luo perustan kaikelle
palvelutuotannolle. Ennaltaehkäisevään palveluun on panostettu, ja vaikutusten tulisi
näkyä muutamien vuosien päästä.
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Perus- ja lukio-opetuksen tavoitteet
Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista
(Lastensuojelulaki 13.4.2007/417 § 2). Luokanopettajan vastaa kasvatuksesta ja opetuksesta.
Hän seuraa lapsen ja nuoren poissaoloja, oppimista, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista
hyvinvointia. Perusopetuksen oppimistulokset toteutuivat.
Rovaniemeläiset lukio-opiskelijat viihtyvät koulussa pidempään kuin on asetettu tavoitteeksi.
Oppimistulokset ovat ammattilukiota lukuun ottamatta valtakunnallista tasoa. (Tilinpäätös
2010.)
Perusopetuksen oppilashuolto
Peruskoulu yhteistyössä koululaisen ja hänen perheensä, kouluterveydenhoitajan ja
kuraattorin kanssa huolehtii varhaisen tuen saannista perusopetuksessa. Perusopetuslain
uudistuksella on vahvistettu oppilaan oikeutta saada tarvitsemaansa tukea, jota on
lyhytaikainen tuki sekä tehostettu ja erityinen tuki. Tehostettu tuki (Perusopetuslaki
24.6.2010/642 § 16 a) edellyttää pedagogista arviota, johon osallistuu oppilashuoltotyöryhmä
ja mahdollisesti perhetyön asiantuntijat, psykiatrinen sairaanhoitaja, päihde- ja
mielenterveysyksikkö. Tehostetun tuen oppimissuunnitelma on laadittava yhteistyössä
oppilaan ja huoltajan kanssa. Erityinen tuki (Perusopetuslaki 24.6.2010/642 § 17) vaatii
pedagogisen selvityksen tekemistä, josta annetaan erityisen tuen päätös. Päätökseen liittyy
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jota edeltää
moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä tehty selvitys oppilaan samasta tehostetusta
tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta.
Vuonna 2010 erityisoppilaita yleisopetuksessa ja pienryhmissä oli yhteensä 397, joka on 7,2
prosenttia kaikista oppilaista (5530). Erityisoppilaiden määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta
2006 alkaen, jolloin se oli 6,3 prosenttia oppilaista.
Perheneuvolan palvelut
Koulujen oppilashuoltotyötä tukevat perheneuvolan palvelut. Perheneuvola on jalkauttanut
palvelujaan yläkouluille (Tukeva-hanke). Hankkeessa kehittäjäsosiaalityöntekijä osallistuu
oppilashuoltoryhmään asiantuntijajäsenenä. Kehittäjäsosiaalityöntekijä tapaa nuoren
perhettä ja/tai lähiverkostoa yhdessä koulun henkilökunnan kanssa.
Vuonna 2010 perheneuvolassa käynnistyi asiakkuus 200 perheen kanssa. Asiakkaista 158 oli
iältään 13–21 –vuotiaita.
Kouluterveydenhuolto
Peruskouluikäisille ja erityisesti yläasteikäisille on tärkeää joustava pääsy tarpeen/huolen
ilmaantuessa kouluterveydenhoitajalle tai koululääkärille. Tilinpäätöstietojen (2010, 23)
mukaan kouluterveydenhoitajan, -lääkärin ja – kuraattorin vastaanotolle pääsy koettiin
helpommaksi. Perusturvalautakunta käsitteli 29.3.2010 § 37 terveydenhoitajien ja lääkärien
suositusten mukaisten henkilömäärien toteutumista. Kaste-ohjelman kehittämishankkeeseen
liittyen selvitettiin neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä suun ennalta
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ehkäisevän terveydenhuollon resurssien tarve ja kohdentaminen (Tilinpäätös 2010, 61).
Selvityksen perusteella lainsäädännön vaatimukset resursoinnista on osattu ennakoida.
Havaintojen yhteenvetoa:
Lainsäädännöllä (perusopetuslaki, laajat terveystarkastukset) on varmistettu, että
kunnan perusopetuksen palvelujärjestelmällä on edellytykset tunnistaa paremmin
oppilaiden huolet ja tuen tarpeet. Asiantuntijuutta on resursoitu lainsäädännön
edellyttämällä tavalla. Suositukset eivät kuitenkaan täyty kuraattoripsykologipalveluissa.
Kuitenkin nuoren ja hänen perheensä näkökulmasta palvelujen saatavuuteen liittyy
epätietoisuutta tai palvelut ovat vaikeasti tavoitettavissa, vaikka käytettävissä on laaja
asiantuntijoiden muodostama moniammatillinen yhteistyöverkosto (Nuorisohallitus
1.3.2011). Vanhemmat toivovat kouluterveydenhoitajalta nykyistä enemmän aikaa
lapselle ja vanhemmille (Koulupalvelujen kysely vanhemmille, myös Terveyden- ja
hyvinvoinnin laitoksen raportti 10/2010 tukee tätä havaintoa).
Päihde- ja mielenterveyspalvelut (Nuppi)
Nuorten tarvitsemien mielenterveys- ja päihdepalveluiden tarve on kasvanut. Useissa
tapauksissa koulun terveydenhoitaja ohjaa nuoren Nupin asiakkaaksi. Muita palveluun
ohjaavia tahoja ovat lääkäri, koulukuraattori tai vanhemmat. Yli puolessa tapauksista nuori
itse ottaa yhteyttä Nuppiin. Suoraan Nuppiin nuoren omasta aloitteesta otettujen
yhteydenottojen määrä on korkea. Nuori ei useinkaan halua, että koulu saa tietään tästä
palvelun tarpeesta. Toisaalta kynnys näiden palveluiden saatavuuteen pitää olla
mahdollisimman matala, ja palvelun tarpeeseen pitää pystyä vastaamaan pian.
Yli puolet Nupin asiakkaista ei ole aikaisemmin hakenut tai saanut apua ongelmaansa.
Useiden asiakkaiden ongelmat ovat syntyneet vuosia aikaisemmin, ja alle puolella heistä
ongelman taustalla ovat päihteet. Nupin asiakkaat ovat pääsääntöisesti 15–21 –vuotiaita.
Paineet palvelun tarjontaan muun muassa alemmissa ikäluokissa ovat suuret, mutta
resursointi ei tähän riitä. (Nupin asiakastilastot 2008–2009.)
Lastensuojelun jälkihuolto
Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi kaikki ikäryhmät huomioon ottaen vuodesta 2006
vuoteen 2010 yli 150 prosenttia. Päihteiden käyttö ja rikolliset teot ovat yleisimmät syyt
ilmoitusten teolle nuorten ryhmässä (13–17 –vuotiaat). Ilmoituksen antaja on useimmiten
poliisi. Rovaniemellä kodin ulkopuolisissa sijoituksissa on vuosittain 120–130 lasta ja nuorta.
Lastensuojelun asiakkuuksissa on nähtävissä ongelmien monimutkaistuminen (päihteet,
mielenterveysongelmat, kouluongelmat, koulukiusaaminen). Huostaanotto ja 6 kk kestänyt
yhtäjaksoinen avohuollon sijoitus tuovat automaattisesti oikeuden jälkihuoltoon.
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Johtopäätös 1:
Koulu nuoren kasvu- ja oppimisympäristönä on luonnollinen varhaisen avoimen yhdessä
tekemisen paikka. Koulun kautta kaikki nuorille tarjottavat palvelut tulevat / pitäisi tulla
tutuiksi.
Koulu tiedon jakajana ja varhaisen moniammatillisen yhdessä tekemisen aloittajana on
tärkeässä roolissa. Koulun lisäksi tarvitaan paikka, mistä tietoa ja/tai tukea tarvitsevan
nuoren tarpeeseen vastataan pian. Nuorisopalvelukeskuksen toiminta tulee integroida
kiinteämmin muuhun palvelujärjestelmään.

Toimeentulotuki
Nykyään toimeentulotuki paikkaa yhä useammin pysyväisluonteisesti perusturvan varassa
olevien kotitalouksien toimeentuloturvaa. Tilapäiseksi ja viimesijaiseksi tarkoitetusta tuesta
on tullut yhä useammalle pitkäkestoinen ja yhä useammin myös ensisijainen tukimuoto.
Nuoret, joilla ei ole ammatillista koulutusta eikä oikeutta työttömyysturvaan
työttömyysajalta, tulevat toimeentulotuen asiakkaiksi.
Rovaniemellä pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden 18–24-vuotiaiden prosentuaalinen
osuus vastaavanikäisestä väestöstä on kasvanut (2,4 %:sta 4,1 %:iin) vuosina 2000–2009.
Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin noin 80 - 100 alle 30 – vuotiaalle henkilölle
kuukausittain vuoden 2010 aikana.
Tilinpäätöstietojen perusteella nuorisotyöttömyys on kasvanut, mikä näkyy toimeentulotuen
asiakkuuksissa. Vuoden 2010 tilinpäätöstietojen mukaan alle 25-vuotiaiden nuorten
työttömyys on lisääntynyt 16,6 prosentista 18,7 prosenttiin. Työllistämisen ydinprosessi on
liian jäykkä. Työllistämistä ei voida hoitaa tarpeeksi tehokkaasti, koska valtio myöntää
työllistämisrahan asiakaskohtaisesti. Työllistämistä hidastaa myös se, että eri viranomaisilla
on eri tietojärjestelmät.
Rovaniemen työllisyysohjelma sisältää sopimuksen nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisen
tueksi. Työllisyysohjelman nuorten yhteiskuntatakuun tavoite on, että jokaiselle alle 25vuotiaalle työttömälle nuorelle turvataan työ-, työharjoittelu-, työhön valmennus-, kuntoutustai koulutuspaikka tai muu aktiivitoimenpide viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa
työttömyyden alkamisesta. Takuu on toteutunut 95 prosenttisesti tavoitteen ollessa 90.
Suositus 1:
Nuorella on velvollisuus hankkia itselleen ammatti. Ammattiin valmistumisen jälkeen
nuoret tarvitsevat palkkatyöhön osallistumisen tilaisuuksia/mahdollisuuksia.
Rovaniemen kaupungin työllisyysohjelmassa sovituista toimenpiteistä tulee pitää kiinni.
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Sosiaalinen luototus
Sosiaalisen luototuksen palvelukokeilu Rovaniemen kaupungissa alkoi huhtikuussa 2010.
Kokeilun aikana talousneuvonta on saavuttanut huomattavasti laajemman joukon
taloudellisten vaikeuksien kanssa painivia rovaniemeläisiä kuin varsinainen luottoprosessi.
Luottoa on myönnetty noin 20 000 euroa. Sosiaalisen luoton saaneet henkilöt ovat
toteuttaneet takaisinmaksun sovitulla tavalla. Käytännössä asiakas on ohjattu muiden
toimijoiden palveluihin kuten velkajärjestelyyn tai sosiaalityöhön tarvittaessa.
Velkaneuvonta
Nuorten osuus velkajärjestelyyn hakevista on noin neljännes. Vuonna 2010 velkajärjestelyä
hakeneista 38 henkilöä oli 20–30 –vuotiaita. Yksinasuvia hakijoista oli 41,6 prosenttia.
Talous- ja velkaneuvojat arvioivat, että nuorten, alle 30-vuotiaiden, velkaantumisen taustalla
on edelleen yhä enenevässä määrin holtiton elämäntyyli, taloudenhallinnan osaamattomuus
tai motivaation puute (83 %), samoin kuin erilaiset riippuvuudet (69,5 %). Elinkustannusten
nousu ja yllättävät elämäntilanteen muutokset ovat useimpien (noin 70 %) käsityksen
mukaan pysyneet samalla tasolla velkaantumisen taustalla kuin aiempana vuonna. (Kysely
talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010.)

Havaintojen yhteenvetoa:
Nuoren ja hänen perheensä näkökulmasta palvelujärjestelmä on liian monimutkainen ja
hajanainen.
Asiantuntijoiden havaintojen perusteella (tarkastuslautakunta 15.2.2011) nuorten
palvelun tarpeeseen tulee pystyä vastaamaan heti. Viikkoja tai kuukausia kestävä
jonotusaika tiputtaa ja samalla ”hävittää”nuoren kokonaan palvelusta. Matalan
kynnyksen kanssakulkija pitää löytyä pian ja silloin kun nuori on vielä valmis
vastaanottamaan palvelua.

Johtopäätös 2:
Pitkälle viety erikoistuminen palvelurakenteessa voi haitata ongelmien ratkaisemista, ja
nuori joutuu tehottomaan palvelukierteeseen, mikä luo epäluottamusta koko
palvelujärjestelmään.
Erikoisosaamista hyödynnetään moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa. Asiakkaan
asia ei kuitenkaan välttämättä etene tarpeeksi nopeasti ja vaikuttavasti
yhteistyöverkostossa.
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Suositus 2:
Yhteistyöverkostossa yhden toimijan on otettava kokonaisvastuun nuoren tilanteesta
ja ongelmien ratkaisemisesta. Tämä edellyttää, että yhteistyöverkoston johtamisen
varmistaa koko palvelualueesta vastuussa oleva johtaja.

Nuorisopalvelut
Nuorisopalveluiden tehtäväalueella tuotetaan alueellisia nuorisopalveluja (nuorisotilat),
keskitettyjä nuorisopalveluja (tapahtumat, ryhmätoiminta, loma-ajan toiminta), tiedotusta ja
neuvontaa, nuorisojärjestö ja – yhdistysyhteistyötä, harrastetiloja ja välineistöä sekä etsivää
nuorisotyötä.
Nuorisopalveluiden tavoite saavuttaa yli 20 prosenttia nuorista toteutuu. Haaste on löytää
hiljaiset nuoret mukaan harrastusyhteisöihin.
Nuorisotilojen fyysinen käyttö on laskenut samalla tavalla kuin esimerkiksi kirjastossa
lainojen määrä virtuaalilainojen samanaikaisesti kasvaessa. 13–20 –vuotiaiden käynnit
vuosina 2009–2010 nuorisotiloilla ovat vähentyneet 46 810 käynnistä 34 727 käyntiin
(Nuorisohallitus 31.3.2011 § 6 ja Nuorisovaltuusto 24.4.2011 § 22, Ounari oli osan vuotta
kiinni). Muiden kuin Ounarin osalta nuorisotilojen kävijämäärä laski huomattavasti vuoden
sisällä. Nuorten tapahtumiin osallistui 3 075 nuorta vuonna 2009 ja vuonna 2010 jo 4 837
nuorta. Samoin nuorisopalveluiden nettisivustolla käynnit lisääntyivät 20 209 sivuston
avauksesta 34 478 sivustovierailuun.
Nuoret tavoittaa yhteisissä tapahtumissa. Nuorisopalveluiden asiakas- ja toiminnan
kehittämiskyselyn 2010 mukaan nuoret haluavat enemmän muun muassa seuraavanlaisia
tapahtumia: bändi- ja musiikkitapahtumia, keikkoja, festareita, discoja, liikuntaan liittyviä
tapahtumia (sähly, tanssi, laskettelu). Nuorisotiedotusta ja – neuvontaa pitäisi järjestää
enemmän Facebookin kautta. Lisäksi toivotaan enemmän seinätietoa ja mainostusta
esimerkiksi kouluilla ja yleisillä paikoilla. Nuorisotilojen toimintaan halutaan lisää leirejä niin
viikonloppu kuin pidempiäkin ja niitä tulisi järjestää yhdessä muiden nuorisotilojen kanssa.
Lisäksi toivotaan enemmän muutakin nuorisotilojen välistä toimintaa; teemapäiviä, erilaisia
kisoja ja retkiä. (Nuorisolautakunta 2.2.2011 § 3)

Havaintojen yhteenvetoa:
Liikunta- ja nuorisopalvelukeskuksen nykyinen nuorisotiloihin painottuva
toiminta vastaa nuorten palvelutarpeisiin kapealla tai suppealla tavalla.
Nuorisopalveluissa varhaisen avoimen yhdessä tekemisen menetelmäkoulutusta ei ole
hyödynnetty.
Nuorten osallistumisen kanavat ovat muuttuneet. Sosiaalinen yhteisöllisyys rakentuu
myös sosiaalisen median ja tapahtumien kautta. Nuoret kokevat, että parasta
ennaltaehkäisyä on aktiivinen osallistuminen (Nuorisohallitus 1.3.2011).
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Suositus 3:
Arvioidaan liikunta- ja nuorisopalvelukeskuksen tehtävät niin, että nuoret ovat
mukana suunnittelussa. Yhdistetään nuorten palveluja samaan tilaan (nuorisotila,
bänditila, kokoustila, järjestöjen esittäytyminen, maahanmuuttajanuorien tapaaminen,
nuorten palveluista tiedottaminen).
Yhdistetään alueellisia nuorisotiloja muiden julkisten tilojen kanssa niin, että
muodostuu toiminnallisia yhteyksiä (koulu, kirjasto, nuorisotila yhdessä) ja matalan
kynnyksen tiloja, joissa myös moniammatilliset tiimit voivat käsitellä nuorten asioita.
Kootaan palveluista tieto yhteen laajempaan nuorisopalvelukeskukseen ja luodaan
informatiiviset nettisivut (nuorten palvelujen sähköinen palvelukartta).
Nuorisopalvelukeskuksen kautta tarjotaan nuorelle edellytyksiä hyvään aikuisuuteen
antamalla hänelle tietoa yhteisöistä tai ohjaamalla hänet johonkin yhteisöön, mihin
nuori voi tuntea kuuluvansa ja joka jakaa myönteisellä tavalla nuoren kokemuksia.

Maahanmuuttajanuorille järjestettävien palveluiden tavoite on, että jokainen nuori opiskelee
ja hankkii ammatin. Maahanmuuttajanuorten palveluissa erityisen haasteen muodostavat
uuteen yhteiskuntaan nuoruusiässä tai varhaisessa nuoruusiässä muuttavat nuoret.
Etsivän nuorisotyön palvelut ovat olennainen osa liikunta- ja nuorisopalvelukeskuksen
toimintaa. Kaupungilla on kaksi etsivää nuorisotyöntekijää, joiden tehtävä on tavoittaa tuen
tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palveluiden ja muun tuen piiriin, joilla
edistetään nuoren kasvua ja itsenäistymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille.
Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti nuoren itsensä antamiin tietoihin perustuen ja
hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta.
Etsivä nuorisotyö ei korvaa mitään olemassa olevaa palvelujärjestelmää. Etsivien tehtävä on
saada eri toimijoiden yhteistyö saumattomaksi, jolloin nuorten asioita pystytään hoitamaan
moniammatillisesti, laaja-alaisesti ja keskitetysti.
Valtakunnallisessa tilastossa nuorille suunnatussa lukiokoulutuksessa keskeyttämisprosentti
oli
3,9,
nuorille
suunnatussa
ammatillisessa
koulutuksessa
8,5,
ammattikorkeakoulukoulutuksessa 8,6 ja yliopistokoulutuksessa 6,2 prosenttia.
Ammatillisessa koulutuksessa keskeyttäminen on laskenut suhteessa eniten vuodesta 2000
alkaen.
(Tilastokeskus,
http://www.stat.fi/til/kkesk/2009/kkesk_2009_2011-0315_tie_001_fi.html).
Havaintojen yhteenvetoa:
Etsivä nuorisotyö käynnistää nuoren elämänpolun tukemisen silloin, kun nuori on
vaarassa tipahtaa ammatin hankkimisesta ja työelämästä. Etsivän nuorisotyön tekijä on
kanssakulkija, joka herättää nuoren omaa motivaatiota. Palvelun käyttö tapahtuu nuoren
oman aktiivisuuden kautta.
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Suurin osa nuorten hyvin- tai pahoinvoinnista johtuu siitä ympäristöstä, jossa he elävät.
Varhainen puuttuminen voi tarkoittaa käytännössä puuttumista vanhempien elämänhallinnan
ongelmiin.
Nuorisohallitus
(Tarkastuslautakunta
1.3.2011)
korosti nuoren, hänen perheensä ja
palvelun tuottajien yhteyden ja
omien roolien löytämisen tärkeyttä.

Liikuntapalvelut
Liikuntalain 2 §:n mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle
kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla
kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon
myös erityisryhmät.
Rovaniemen
kaupungin
liikuntalautakunta
on
hyväksynyt
liikuntapoliittisen
ohjelman/liikuntapolitiikan perusteet (7.12.2010 § 55), jossa korostuu terveyttä edistävän
(arki)liikunnan tukeminen (esitys käsitelty koulutuslautakunnassa 15.6.2010, 44 § ja
nuorisovaltuustossa 31.8.2010, 30 §). Tässä yhteistyön kehittäminen liikuntajärjestöjen ja
muiden yhteisöjen välillä on avainasemassa. Hyvä esimerkki on Wau ry:n
(http://www.wau.sporttis.net) kautta toteutettu liikuntakerho ala-asteikäisille Kaukon,
Rautiosaaren, Saaren, Syväsenvaaran ja Ylikylän kouluilla. Kerhoissa harrasti kaksi kertaa
viikossa liikuntaa noin 100 lasta.
Terveyden edistämisen näkökulmasta oleellista on, miten tavoitetaan liikuntajärjestöihin
kuulumattomat nuoret. Yhdistysten jäsenistä nuoria, alle 20-vuotiaita on noin 6 000 ja heistä
noin 3 900:lla on kilpailulisenssi (liikuntapalvelukeskuksen tieto).
Lasten ja nuorten liikuntapalveluista kaupunki tuottaa liikuntapalveluja lähinnä lapsille
(liikuntapäivät, uimakoulutoiminta ja lasten leiritoiminta).
Liikuntapaikkojen vuorokalenteri ja varausjärjestelmä (www.rovaniemi.fi) helpottaa ja
nopeuttaa tilojen varaamista.
Hyvinvointikertomuksen 2010 mukaan rovaniemeläisten kansantautien summaindeksi ja
sairastavuusindeksi ovat muuttuneet huonompaan suuntaan. Kouluterveyskyselyn mukaan
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nuorten ruokailutottumukset ovat huonontuneet. Lapsena ja nuorena aloitetulla
säännöllisellä liikuntaharrastuksella ja hyvillä ruokailutottumuksilla on ratkaiseva rooli
huonon kehityssuunnan kääntämisessä.
Terveyden
ja
hyvinvoinnin
laitos
(THL)
ylläpitää
liikunnan
terveydenedistämisaktiivisuudesta kertovaa TEA-viisaria (www.thl.fi/teaviisari). Viisarin
mukaan tarvitaan seikkaperäisempää kuvausta kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta.
Kevyen liikenteen väylien tulee olla kunnossa ja turvallisia, jotta niitä voidaan käyttää hyötyja aktiiviliikuntaan.

Suositus 5:
Nuoriso- ja liikuntalain velvoitteiden sekä kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti
kaupungin tulee olla aktiivisemmin edistämässä ja tukemassa omatoimisten
nuorisopalvelujen tuottamista yhdessä järjestöjen kanssa.
Hyvinvointikatsaukseen voisi kehittää paikalliset mittarit kuvaamaan nuorten liikuntaaktiivisuuden muutosta ja sen yhteyttä nuorten terveyteen.

Kulttuuripalvelut
Nuorisohallituksen (Tarkastuslautakunta 1.3.2011) ehdotukset tukevat kaupungin
suunnitelmaa ottaa käyttöön Nuorten Kunnossa kaiken ikää – ohjelma, jonka puitteissa
nuorille voidaan tarjota liikunta- ja kulttuuriseteliä (Hyvinvointikatsaus 2010).
Kulttuurilautakunta käsitteli nuorille tehtyä mielikuvakyselyä Unelmieni kirjasto (18.2.2011 §
15), jonka kyselyn perusteella kirjasto nostaa esille näkyvyytensä tärkeyden sillä, missä
nuoret liikkuvat: sosiaalinen media, tapahtumat, yhteistyö nuorisotilojen, urheiluseurojen ja
harrasteryhmien kanssa. Palveluiden tarjontaa nuorten elinympäristöihin toteuttaa muun
muassa kombi-kirjasto (Tilinpäätös 2010, 73).
Kulttuurilautakunnan toteutunut määräraha vuonna 2010 oli 7,6 miljoonaa euroa. Vuoden
2011 lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden arvo on alle 300 000 euroa.

Suositus 6:
Nuoriso-, liikunta-, kulttuuri-, koulutus- ja teknisen lautakunnan tulee hyödyntää
lisääntyvässä määrin yhteisiä rajapintoja tukemaan palvelutuotannossa tarvittavia
muutoksia. Tarveselvitysten avulla tulee luoda edellytykset palvelujen tuottamiselle niin,
että niiden organisointi ja johtaminen tapahtuu yhteiseen näkemykseen perustuen.

30

Yhteenveto arviointikysymyksiin:
1. Kaupungin omilla ja yhteistyöverkostojen avulla tuotetuilla palveluilla tulee
edistää nuorten yhteisöllisyyttä ja osallistumista palvelujen suunnitteluun,
toteutukseen ja palautteen antamiseen uusien ideoiden ja
palveluinnovaatioiden aikaansaamiseksi.
2. Nuorten palvelukokonaisuus on rakennettava sellaiseksi, että sitä voidaan
johtaa kokonaisuutena. Tämä edellyttää poikkihallinnollisia
kumppanuusrakenteita ja sovittuja yhteistyökäytäntöjä.
3. Poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa työnjako tehdään ja vastuut
jaetaan asiakkaan tarpeen mukaan. Työnjaon ja vastuiden yli sektorirajojen
tulee luoda selkeä johtamisjärjestelmä. Palveluprosessit tulee määritellä ja
niillä tulee olla vastuuhenkilöt myös sektorirajat ylittävissä palvelutilanteissa.
4. Palvelujen tuotteistamisessa tulee ottaa huomioon, mitä järjestöt ja yritykset
tuovat palvelukokonaisuuteen.
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5 Tarkastuslautakunnan kehittämissuositukset
Talouden kestävyyden osalta tarkastuslautakunta suosittaa, että tulopohjaa vahvistetaan ja
toimintakulujen kasvua rajoitetaan valtiovarainministeriön peruspalveluohjelman mukaiseen
tasoon. Tuottavuuden kehittämisohjelman toteutus edellyttää, että lisääntyvä palvelutuotanto
tehdään tuottavuuden kasvulla.
Nuorten hyvinvointiin ja palveluiden järjestämiseen liittyen tarkastuslautakunta antaa kuusi
kehittämissuositusta ja yhteenvedon arviointikysymyksiin.
6 Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin toteutus
6.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä ja arvioinnin toteutustapa
Valtuusto on kaupungin ylin toimielin, joka päättää kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet. Näiden tavoitteiden toteutumisesta tarkastuslautakunta antaa vuosittain
arviointikertomuksen kuntalain 71 §:n mukaisesti. Tarkastuslautakunnan toimintaa sääntelee
kuntalain lisäksi valtuuston hyväksymä hallinto- ja johtosääntö.
Tarkastuslautakunta arvioi toiminnan, toimintatapojen ja palveluiden järjestämisen
tarkoituksenmukaisuutta.
Jos
kunnan
taseessa
on
kattamatonta
alijäämää,
tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista sekä voimassa
olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä.
Rovaniemen kaupungin taseessa ei ole kattamatonta alijäämää. Tilintarkastuskertomuksessa
vuodelta 2010 ei esitetä muistutusta, joten tarkastuslautakunnalta ei edellytetä toimenpiteitä
tältä osin.
Tarkastuslautakunnan arviointityö pohjautuu tarkastuslautakunnassa (25.5.2009 § 41)
hyväksyttyyn vuoden 2009 arviointisuunnitelmaan, joka annettiin kaupunginvaltuustolle
tiedoksi (15.6.2009 § 96). Tarkastuslautakunta päivitti arviointistrategiaansa (13.12.2010 §
67), jonka mukaan lautakunta antaa valtuustolle syksyllä yhden arviointiraportin ja keväällä
arviointikertomuksen.
6.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja tilintarkastusyhteisö
Tarkastuslautakunta on valittu valtuuston toimikaudeksi vuosille 2009 – 2012:
Jäsen
Matti Keskiniva, pj
Heikki Haapala, vpj.
Paulina Koivuniemi
Paula Kairakari
Esko Riepula
Marketta Tuisku
Sari Arponen

Varajäsen
Aarne Jänkälä
Erkki Pääkkönen
Mari Mäki
Einerakel Pulju
Teijo Penders
Saara Hartzell
Sari Ylipulli

Valmistelijana ja esittelijänä lautakunnan kokouksissa toimii tarkastuspäällikkö Tarja
Saarelainen. Tarkastuslautakunnalla oli syksyllä 2010 kaksi kuukautta harjoittelija Niina

32
Syrjälä, joka valmisteli nuorisopalveluiden arviointia sekä tuottavuuden ja vaikuttavuuden
arviointia kotihoidossa.
Lautakunta kokoontui vuoden 2010 kevään aikana 9 kertaa Arviointikertomuksen 2009
valmistelua sekä hallinnon ja talouden tarkastusta varten. Syksyllä 2010 lautakunta
kokoontui 6 kertaa teknisen toiminnan arviointia varten ja piti yhden suunnittelu- ja
kehittämiskokouksen. Lautakunnan toimesta järjestettiin keväällä 2011 pienoisseminaari
(15.2.2011 § 5), jossa kuultiin 15 nuorisopalveluiden asiantuntijaa. Lautakunta piti yhteisen
seminaaripäivän nuorisohallituksen kanssa (1.3.2011 § 8). Vuoden 2011 kevään aikana
lautakunta kokoontui 9 kertaa arviointikertomuksen valmistelua, virkamiesten kuulemista
sekä hallinnon ja talouden tarkastusta varten.
Tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Julkispalvelut Oy, jonka vastuullisena tilintarkastajana
on JHTT Paula Hellén-Toivanen. Tilintarkastaja esitti lautakunnalle vuosittaisen
tarkastussuunnitelman ja raportoi lautakunnalle havainnoistaan kolme kertaa (8.11.2010 §
58, 10.5.2011 § 29 ja 31.5.2011 ).
Sisäinen valvonta ja sisäisen valvonnan ohjeet ovat keskeinen osa toimivaa
johtamisjärjestelmää. Tästä vastaava sisäinen tarkastaja toimii kiinteässä yhteistyössä
ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin kanssa. Sisäinen tarkastaja raportoi vuoden 2010
havainnoistaan tarkastuslautakunnalle (8.11.2010 § 57).
6.3 Arviointikertomuksen tekemisessä käytetty materiaali
Arviointikysymykset ja – kriteerit johdettiin muun muassa seuraavista lähteistä:
-

Rovaniemen kaupungin talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma 2011–2013
Rovaniemen kaupungin talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012–2014
Rovaniemen kaupunginhallituksen antama tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta
2010
Rovaniemen kaupungin hyvinvointikatsaus 2010
Rovaniemen kaupungin henkilöstöraportti 2010
Rovaniemen kaupunkikonsernin yhtiöiden tasekirjat 2010
Liikuntapoliittinen ohjelma
Lapsi- ja nuorisopoliittinen strategia
Nuorisopalveluiden kehittämisohjelma

Arvioinnin havaintojen, johtopäätösten ja suositusten muotoilemisessa hyödynnettiin lisäksi
seuraavia kirjallisia lähteitä:
-

-

-

Ehdotus kaupunkien omien tuottavuustavoitteiden seurannassa käytettäviksi
mittareiksi. Tuottavuusmittarit – työryhmän raportti 7.4.2011. Suomen Kuntaliitto ja
Valtiovarainministeriö.
Halme, N. & Perälä, M-L. & Laaksonen, C. (2010). Yhteistyöinterventioiden vaikuttavuus
lapsiperhepalveluissa. Järjestelmällinen katsaus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
raportteja 10. Helsinki: Yliopistopaino Oy.
Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje. Suomen Kuntaliiton
muistioita9.2.2011.www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/media/tiedotteet/2011/02/20110
209Kuntatalousyhavaikeuksissa/Julkisen_talouden_kestavyys_ebook.pdf
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-

-

-

-

Kouluterveyskysely 2010. Rovaniemen kuntaraportti. Kirjoittaneet Lommi, Anni &
Luopa, Pauliina & Puusniekka, Riikka & Roine, Mira & Vilkki, Suvi & Jokela, Jukka &
Kinnunen, Topi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, www.thl.fi.
Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä
2010.
Kuluttajavirasto 28.6.2010.
Peruspalveluohjelma 2012-2015. Valtiovarainministeriön julkaisu 18 a/2011.
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/2011032
2Perusp/Peruspalveluohjelma_2012-2015.pdf
Saaristo, Vesa & Kulmala, Jenni & Ståhl, Timo (2011). Terveyttä edistävä liikunta
kunnan toiminnassa. Menetelmäraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Avauksia 1.
Helsinki: Yliopistopaino Oy.
Tarvainen, T. & Pietiläinen, V. & Kuure, T. (Toim.). Nuoret eivät odota.
Palvelurakenteen muutos nyt. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 61. Helsinki.

kunnan toiminnassa
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