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1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 

 

Elinkeinoelämä elää yhdessä ympäröivän yhteisönsä eli kunnan kanssa. Elinkeinoelämästä 

puhuttaessa ei voida sivuuttaa työllisyyden kehitystä, koulutuksen tulevaisuutta tai kunnan 

vetovoimaa uusien asukkaiden saamisessa kuntaan. Asuntorakentamisen edellytykset ovat 

tarkastuslautakunnan mielestä Torniossa hyvässä kunnossa. Työpaikkakehityksen osalta 

Tornio kuuluu kiinnostaviin kuntiin. Kaupunki on kuitenkin nettohäviäjä kuntalaisten määräs-

sä. On tärkeää, että Tornioon saadaan nuoria aikuisia ja perheen perustamisiässä olevia 

asukkaita. 

Osallistuminen Eurooppa 14 –arkkitehtikilpailuun Suensaaren eteläkärjen (Rajakaari Itä –

hanke) osalta on Tornion vetovoimaisuuden kannalta merkittävä asia. Se luo paljon uusia 

mahdollisuuksia liikenteellisesti hyvällä ja maisemallisesti luonnonkauniilla paikalla olevan 

alueen käytölle. 

Kuluneena vuonna elinkeinopolitiikka painottui organisaation vahvistamiseen ja uusien toimi-

joiden saamiseen, esimerkkinä FINSWE –kauppakamari. Tämä on hyvä toimenpide juuri 

orastavan noususuhdanteen alla. 

Tornion kaupungin taloudellinen tilanne on vahvistunut vuoden 2016 aikana. Tasetta vahvis-

taa mm. Tornion Energialaitoksen vanhojen liittymismaksujen 1,8 milj. € oikaisu. Oikaisu pa-

rantaa kaupungin tasetta vastaavalla summalla. Taseeseen on kertynyt ylijäämää vuoden 

2016 tilinpäätöksen jälkeen 12,8 milj. €. 

Vuosikatteen paranemiseen vaikuttivat eniten verotulojen kasvu 1,9 milj. €, valtionapujen ko-

rotukset 2,1 milj. € ja tonttien myyntitulot 1,5 milj. €. 

Talousarvion toteutuminen oli kiitettävää lukuun ottamatta sosiaali- ja terveyslautakuntaa. 

Positiiviseen tilinpäätökseen pääseminen ja taseen vahvistuminen ovat tapahtuneet satun-

naisten tulojen ja kirjausten ansiosta. Tarkastuslautakunta näkeekin, että talouden tasapai-

nottamistoimenpiteitä on edelleen jatkettava ja tehostettava. 

Taloustyöryhmän suunnittelemat henkilövähennykset onnistuivat kohtuullisella tasolla. Henki-

löstöpoliittisen ohjelman laatiminen ja työsuojelun kehittäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä 

toimenpiteitä kaupungin menestymisen näkökulmasta katsottuna. 

Vuoden 2014 alussa sosiaali- ja terveystoimessa tapahtui selkeä toiminnallinen muutos, joka 

on aiheuttanut yli miljoonan euron vuotuiset lisäkustannukset erikoissairaanhoitoon vuosille 

2014-2016 ja edelleen. Talouden tasapainottamisohjelmaan tulee ehdottomasti lisätä vaati-

mus toimintamallien muuttamisesta siten, että perusterveydenhoitoon kuuluvien potilaiden 

valuminen/valuttaminen erikoissairaanhoitoon loppuu. 

 

Matti Lankila 

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 
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2. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TARKASTUSTOIMINTA 

2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus 

Kuntaorganisaatiossa ulkoisen valvonnan toimijoina ovat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. 

Tarkastuslautakunnan tehtävistä on määrätty kuntalain 121 §:ssä. Tarkastuslautakunnan teh-

tävänä on huolehtia kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisen ja arvioinnin järjestämisestä 

sekä arvioinnista. Keskeisimpänä tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toimin-

nan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestet-

ty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Tornion kaupunginvaltuusto on valinnut toimikaudekseen 2013-2016 tarkastuslautakuntaan 

yhdeksän jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen: 

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 

Matti Lankila, puheenjohtaja 

Paula Aikio-Tallgren, varapuheenjohtaja 

Marja-Liisa Husa 

Minna Kallunki 

Päivi Kavaluus 

Mika Kurtti 

Seija Olsen 

Markku Sadinmaa 

 

Olavi Stoor 

Martti Kanto 

Marika Saranne 

Anne-Mari Korhola 

Marko Koivisto 

Juhani Maliniemi 

Paula Salminen 

Ahti Marjeta 

Anne Kohonen (7.11.2016 saakka) 

Helena Rundgren (7.11.2016 alkaen) 

Sirpa Kokkonen 

 

Tarkastuslautakunnan kokouksessa 30.5.2017. Eturivissä oikealta alkaen Olavi Stoor, Matti Lankila 
(phj.) ja Merja Sorjanen (siht.). Keskirivissä oikealta alkaen Minna Kallunki, Marja-Liisa Husa ja Paula 

Salminen. Takarivissä oikealta alkaen Marika Saranne, Markku Sadinmaa ja Päivi Kavaluus. Kuva Tor-
nion kaupunki/Anna-Erika Heikkilä. 
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Kuntalain mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslau-

takunnan sihteerinä on toiminut arkistosihteeri Merja Sorjanen. 

Lautakunnan jäsenten ja sihteerin toimintavalmiuksien kehittämistä on tuettu osallistumalla 

alan koulutuksiin. 

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2016 aikana 13 kertaa. Tarkastuslautakunnan työsken-

tely perustui laadittuun työohjelmaan. Toiminnan painopistealueina tilivuonna 2016 olivat tek-

niset ja yhdyskuntapalvelut, kuntayhtymät, kuntakonserni, hallintopalvelut (taloushallinto, tieto-

hallinto, henkilöstöhallinto). 

Tarkastuslautakunnan työohjelma tilivuonna 2016: 

Kokousaika: Arvioitavat asiat: Arviointimenetelmä/haastateltavat: 

Elokuu 
17.8.2016 

Tarkastuslautakunnan työohjelma vuo-
den 2016 toiminnan ja talouden arvioimi-
seksi 
Tilintarkastajan tarkastusohjelma vuodel-
le 2016 

Laaditaan suunnitelma ja sen aikataulutus 
 
 
 
Kuullaan tarkastajan työsuunnitelma 

Syyskuu 
28.9.2016 

Riskienhallinnan kehitystyö, taloushallin-
topalveluiden organisaatio ja toiminta 
Henkilöstöhallinnon organisaatio ja toi-
minta 

Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo 
Talousjohtaja Anne Vuorjoki 
Henkilöstöpäällikkö Anja Huhtanen 

Lokakuu 
26.10.2016 

Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 
Kuntayhtymien esittely  

 Kemi-Tornionlaakson koulutus-
kuntayhtymä Lappia 

 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä 

Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen 
 
Kuntayhtymäjohtaja Virpi Lilja 
 
Johtaja Riitta Luosujärvi 
talousjohtaja Seppo Orajärvi 

Joulukuu 
7.12.2016 

Asuminen, rakentaminen ja ympäristö 

 Kaupungin puistoalueiden ylläpito 

 suunnittelu 

 katujen kunnossapito 
Kaavoitusasiat 

 vireillä olevat kaavoitukset 
Kaupungin Vesihuolto 

 toiminnan kannattavuus 

 vesijohtojen ja viemäreiden korja-
usvelka 

 jäteveden puhdistus 

 veden ostaminen 

 
Vs. puistomestari Henna Lauhikari 
Vs. katupäällikkö Janne Malila 
 
Kaupunginarkkitehti Jarmo Lokio 
 
Tornion Vesi Oy/toimitusjohtaja Juha Yli-
oinas 
 

Tammikuu 
25.1.2017 

Perämeren jätelautakunta 
 
Perämeren Jätehuolto Oy 
Ympäristötoimi (eläinlääkintä, terveystar-
kastajien toiminta, ympäristönsuojelu) 
Tornion Energia Oy 
Toteutuneet ja tulevat investoinnit (tekni-
nen palvelualue) 

Vs. ympäristönsuojelusihteeri Minna Kar-
hunen 
Toimitusjohtaja Tuija Ahrikkala 
Ympäristönsuojelupäällikkö Aapo Mäen-
pää 
Toimitusjohtaja Timo Koskinen 
Tekninen johtaja Markus Kannala 
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Maaliskuu 
1.3.2017 

Hyvinvointipalvelut: 
Vuoden 2016 toiminta ja talous (tilinpää-
tös) 
Terveyspalvelut 
Erikoissairaanhoito 
Vanhus- ja hoitopalvelut 
Sosiaalityö ja vammaispalvelut 
Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus 

Perusturvajohtaja Leena Karjalainen 
Talouspäällikkö Merja Halonen 
Johtava lääkäri Sakari Malin 
Sosiaalityönjohtaja Juha Fränti 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheen-
johtaja Pekka Pelttari 
 
Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen 

Huhtikuu 
5.4.2017 

Tilinpäätös 
Sisäinen valvonta, selonteko 
Riskienhallinta, selonteko 

Hallituksen puheenjohtajat 
Talousjohtaja Anne Vuorjoki 
Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo 
Tekninen johtaja Markus Kannala 
Sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona 
Perusturvajohtaja Leena Karjalainen 

Huhtikuu 
26.4.2017 

Henkilöstötilinpäätös 
Perheille parasta -hanke 
Tilinpäätösasiakirjan analysointi  
yhteenvedot kuulemisista ja pidetyistä 
kokouksista, (arviointikertomuksen käy-
tännön vastuut tms.) 
 

Henkilöstöpäällikkö Anja Huhtanen 
Projektikoordinaattori Jaana Sahi 
 

Toukokuu 
10.5.2017 
17.5.2017 
24.5.2017 
29.5.2017 
30.5.2017 
1.6.2017 

Arviointikertomuksen valmistelu 
Tilintarkastuksen tulokset 
Valtuustolle esitykset 
 

Haastattelut 
Tarvittaessa lisäselvityksiä 

 

Kaupungin lakisääteisenä tilintarkastusyhteisönä toimii JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy ja vas-

tuunalaisena tilintarkastajana 31.12.2016 saakka JHTT Tuula Roininen. Tilivuoden 2016 tar-

kastukseen osallistuivat myös Mirja Klasila JHTT (1.1.2017 alkaen vastuunalaisena tilintarkas-

tajana) ja Sakari Syrjälä. Kaupungin yhtiöitä ovat tarkastaneet Hilkka Ojala HTM, JHTT ja Tuu-

la Roininen JHTT. Avustavina tarkastajina ovat olleet Mirja Klasila JHTT ja Sakari Syrjälä. 

Tilintarkastaja on raportoinut tilivuoden 2016 tarkastuksista ja esitellyt tarkastuslautakunnalle 

seuraavat raportit: väliraportti 25.1.2017, raportti palkkaprosessitarkastuksesta 21.2.2017, ra-

portti kohdennetuista valtionosuuksista 28.2.2017, raportti perusopetuksen ryhmäkoon pienen-

tämistä koskevasta erityisavustuksen valtionosuusselvityksestä 22.3.2017, raportti tietoturva-

tarkastuksesta 21.4.2017 sekä loppuraportti 31.5.2017 ja tilintarkastuskertomus 31.5.2017. 

2.2. Arviointitoiminta 

Kaupunginhallituksella ja kaupunginjohdolla on vastuu kaupungin sisäisen valvonnan, sisäisen 

tarkastuksen ja riskien hallinnan toteuttamisessa ja raportoinnissa. Näistä on myös annettava 

selonteot tilinpäätöksessä. Tilintarkastaja toteaa tilintarkastuskertomuksessaan, onko sisäinen 

valvonta asianmukaisesti järjestetty. Tarkastuslautakunnan tulee näiden molempien asiakirjo-

jen perusteella vetää johtopäätökset ja esittää omat arvionsa. 

Arviointia tehdessään tarkastuslautakunnalla on ollut pohjana Tornion kaupunkistrategia 2014-

2017, talousarvio ja -suunnitelma 2016-2018 sekä vuoden 2016 talousarvio, hyväksytyt käyt-

tösuunnitelmat sekä vuoden 2016 tilinpäätös. 
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Tarkastuslautakunnan kuulemis- ja arviointivaiheen työ on vuorovaikutteista. Arviointi perustuu 

edellä mainittujen lisäksi kaupunginjohdon ja muiden viranhaltija-asiantuntijoiden ja lautakunti-

en puheenjohtajien sekä konserniyhtiöiden vastuunalaisten toimihenkilöiden kuulemisiin. Arvi-

oinnin perustana on myös kuntalaisten antama palaute sekä kaupungin tilintarkastusyhteisön 

suorittamat tarkastukset. 

Tarkastuslautakunta on jakanut palvelualueiden seurannan jäsenten kesken. Jäsenten tehtä-

vänä on seurata kaupungin toimielimien päätöksiä internetissä julkaistavista pöytäkirjoista se-

kä raportoida havainnoistaan muille lautakunnan jäsenille. Jäsenet ovat koonneet seuraamil-

taan alueilta keskeiset havainnot, joita tarkastuslautakunta on huomioinut arviointikertomuk-

sessaan. 

3. VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTA 
TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI 

Tilivuotta 2015 koskeva arviointikertomus hyväksyttiin tarkastuslautakunnassa 3.6.2016. Val-

tuusto merkitsi sen tiedoksi 20.6.2016 ja päätti tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti 

pyytää kaupunginhallitukselta selvityksen 30.9.2016 mennessä tarkastuslautakunnan arvioi-

mien kehittämiskohteiden jatkokäsittelystä. 

Kaupungin palvelualueet (keskushallintopalvelut, tekniset palvelut, sivistyspalvelut, hyvinvoin-

tipalvelut) laativat vastineensa ja niistä koostettu selvitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 

5.9.2016 (§ 202) ja saatettiin kaupunginvaltuuston tietoon 26.9.2016 (§ 52). 

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.6.2016 vuoden 2015 arviointikertomuksen käsittely oli 

rakentava ja asiallinen. Kaupunginhallituksen 5.9.2016 antaman vastineen kohtaan Vanhus ja 

hoitopalvelut tarkastuslautakunta pyysi lisäselvityksen kokouksessaan 26.10.2017 (§ 73). Li-

säselvityspyyntö käsiteltiin kaupunginhallituksessa 21.11.2016 (§ 273) ja kaupunginvaltuus-

tossa 12.12.2016 (§ 67). 

TARKASTUSLAUTAKUNTA: 

Vanhus- ja hoitopalvelujen ongelmat jatkuivat edellisen vuoden kaltaisina. Va-
luma terveyskeskuksesta erikoissairaanhoitoon oli jopa hiukan runsaampaa. 
Tarkastuslautakunnan selvityspyynnöstä huolimatta kaupunginhallitukselta ei 
saatu vastausta, miten asiakkaiden runsas ja tarpeeton ajautumi-
nen/ohjaaminen erikoissairaanhoidon vuodeosastoille estetään. Asia vaatii 
vielä tarkempaa selvittelyä ja siihen tulee puuttua. 

Muilta osin tarkastuslautakunta katsoo, että hallintokunnat olivat paneutuneet 
hyvin vuoden 2015 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin. Annetut 
vastaukset olivat pääsääntöisesti selkeitä, hyvin perusteltuja ja toteutettuja. 

 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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4. VALTUUSTON ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN JA NIIDEN 
TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 

4.1. Strategiatyö vuoden 2016 aikana 

Kaupungin päätavoitteita vuosina 2014 – 2017 ovat: 

► Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen 

► Asuminen ja ympäristö 

► Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky 

► Resurssit ja johtaminen 

Strategiset päämäärät ja tavoitteet vuosille 2016 – 2018 ovat kirjattuna talousarvio ja –

suunnitelma –kirjaan 2016 – 2018 sekä tilinpäätösasiakirjaan 2016. 

4.1.1. Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen 

Peräpohjolan markkinoilla otettiin käyttöön uusi konsepti, jossa kolmas sektori on vahvasti 

mukana. 

Uimahallin peruskorjauksen suunnitelmat laadittiin ja hankkeelle haettiin valtionavustusta. 

Vesitorninmäelle rakennettiin toinen tenniskenttä. 

Liikuntaryhmien yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 16 600, joista erityisliikuntaryhmissä 

12 426. 

Erityisliikuntaryhmille on järjestetty yhteensä 569 liikuntakertaa ja Satsaa itseesi –ryhmille 

384 liikuntakertaa. 

Yhdistysten kanssa yhdessä on järjestetty kokoontumisia seuraavasti: 

- Hopeakirstu 115 tilaisuutta/1550 osallistujaa/229 henkilöä 

- Senioripiste 266 tilaisuutta/3794 osallistujaa/448 henkilöä 

- Ikäihmisten kuntosali 85 kävijää 

4.1.2. Asuminen ja ympäristö 

Päätettiin osallistua Euroopan 14 –arkkitehtikilpailuun Suensaaren eteläkärjen osalta. Kilpai-

lua varten kerättiin tausta-aineistoa. 

Lapin Kullan alueen kaavan muutostyö saatiin päätökseen ja vuoden aikana alueen toiminta 

käynnistyi ja laajeni. 

Markkinat järjestettiin, aikaisemmasta poiketen, Länsirannalla ja Hallituskadulla. 

Maanhankintaa suoritettiin Färinmäen ja osin Heikkurinsaaren alueella. Lisäksi maanhankin-

taan tähtääviä neuvotteluja käytiin Pihlajasaaren ja Ainolanvainion alueilla. Holmankosken 

alueelle valmistui 12 tonttia. 
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4.1.3. Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky 

Tornion kaupungin aiemmin tekemä päätös siirtää elinkeinotoiminta Team Botnian tehtäväksi 

on osoittautunut oikeaksi. 

Elinkeinoelämän uusina asioina ovat FINSWE –kauppakamarin toimipisteen perustaminen 

Tornioon ja Arktisen LNG ja –teollisuuspuisto –hankeen toteuttaminen (1.11.2015-

31.12.2016). 

4.1.4. Resurssit ja johtaminen 

Talousarvion toteutumista on seurattu säännöllisesti osavuosikatsausten sekä kuukausira-

porttien yhteydessä. 

Henkilöstöpoliittisen ohjelman laadinta on käynnistetty ja työsuojelun kehittämisen painopis-

tealueiden työstäminen aloitettu (työsuojelun toimintaohjelma). 

4.1.5. Tornion kaupungin kärkihankkeet 

LNG-terminaalin vaatima asemakaavamuutos on hyväksytty valtuustossa 21.3.2016 § 13. 

Lapin AMK Oy:ssa on tehty omistajajärjestelyjä vuoden 2016 aikana. Lapin AMK:n pääomis-

tajaksi tulee Lapin yliopisto (1.1.2019 jälkeen Ly:n omistus on 50,5 %). Torniolle jää 33 osa-

ketta. Tornion kampusalueen toimintojen säilyttäminen ja kehittäminen vaatii edelleen kau-

pungilta edunvalvontaa. 

TARKASTUSLAUTAKUNTA: 

Palvelualueet ovat toteuttaneet Tornion kaupungin strategiaa. 

Kuntalaisten hyvinvointiin, osallistuvuuteen ja yhteistyöhön kolmannen sekto-
rin kanssa on kiinnitetty huomiota ja sitä tulee jatkossa tehostaa. Siitä kertovat 
Peräpohjolan markkinoiden uusi konsepti sekä vilkkaasti toimivat Hopeakirstu 
ja Senioripiste –hankkeet sekä seurakunnan ja eri yhdistysten osallisuus. 

Tulevalla uimahallin peruskorjauksella edistetään laajamittaisia liikunnan har-
rastuksen lisäämismahdollisuuksia. 

Kuntalaisille on järjestetty osallistuvaa ja omaehtoista terveydenhoitoa edistä-
vää toimintaa ja he ovat erittäin hyvin osallistuneet erilaisiin liikuntaryhmiin. 

Osallistuminen Eurooppa 14 –arkkitehtikilpailuun Suensaaren eteläkärjen osal-
ta on hyvä asia. Se luo paljon uusia mahdollisuuksia liikenteellisesti hyvällä ja 
maisemallisesti luonnonkauniilla paikalla olevan alueen käytölle. 

Kuluneena vuonna elinkeinopolitiikka painottui organisaation vahvistamiseen 
ja uusien toimijoiden saamiseen, esimerkkinä FINSWE –kauppakamari. Tämä 
on hyvä toimenpide juuri orastavan noususuhdanteen alla. 

Arktisen LNG –teollisuuspuisto ja LNG-terminaalin valmistuminen ovat varau-
tumista tulevien yritysten tarpeisiin. Hankkeet, joilla on laajaa yleistä merkitys-
tä, on syytä esitellä kaupungin ylimmälle päätöksentekoelimelle valtuustolle. 

Talousarvio toteutui kokonaisuudessaan positiivisesti. Merkittävänä apuna oli-
vat satunnaiset tulot tontinmyynnistä ja yleisen kehityksen tuomat verotulojen 
lisäykset. Taloustyöryhmän suunnittelemat henkilövähennykset toteutuivat 
kohtuullisella tasolla. Henkilöstöpoliittisen ohjelman laatiminen ja työsuojelun 
kehittäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä toimenpiteitä kaupungin menestymisen 
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näkökulmastakin katsottuna. 

Lapin AMK:ssa tehdyt omistusjärjestelyt ja ammattiopiston oppilaspaikkaleik-
kaukset on koettu tällä alueella suurena epäkohtana alueen kehitykselle. Edun-

valvontaan on kiinnitettävä jatkossa entistä enemmän huomiota. 

 

4.2. Toiminnalliset tavoitteet ja toteutuminen 

 

4.2.1. Keskushallintopalvelut 

 

4.2.1.1. Riskien hallinta, sisäinen valvonta ja palvelujen sujuvuus 

Tornion kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on 

hyväksytty kaupungin valtuustossa 28.4.2014. Sisäinen valvonta on toteutettu vuonna 2016 

kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymän hallintosäännön mukaisesti. Tornion kaupungilla 

toteutettiin systemaattinen riskienarviointikierros kevään 2016 aikana. Riskienarviointi perustui 

Kuntaliiton ohjeistukseen ja sen riskienarviointilomakkeeseen, jota muokattiin kunkin palvelu-

alueen tarpeita vastaavaksi. 

Toiminnalliset riskit voivat toteutua henkilöstön osaamisessa, saatavuudessa, suhdannevaihte-

luissa ja lainsäädännön muutoksissa. Henkilöstön saatavuuden ongelmat näkyvät erityisesti ly-

hytaikaisten sijaisten rekrytoinnissa hyvinvointipalveluissa. 

Rahoitusriskien osalta arvioidaan korko-, valuutta, likviditeetti- sekä luottoriskit. Lainat ovat eu-

romääräisiä, joten niihin ei sisälly valuuttariskiä. Toimintamenoihin sisältyy avoin SEK-kurssiriski 

kielikoulun osalta. 

Tornion kaupungilla ei tällä hetkellä ole sellaisia avoimia ympäristökysymyksiä, joilla olisi olen-

naista vaikutusta kaupungin taloudelliseen tulokseen tai asemaan. Tilinpäätöksessä taseeseen 

sisältyy tulevia ympäristövelvoitteita varten varattu pakollinen varaus noin 1,14 milj. euroa, jolla 

katetaan mm. Miukin alueen puhdistusvelvoitteet. 

TARKASTUSLAUTAKUNTA: 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on toteutettu Kuntaliiton ja kaupunginval-
tuuston hyväksymän ohjeistuksen mukaisesti. Tämä tulee jatkossa näkymään 
parempana palveluna ja kustannussäästönä. 

Toiminnallisia riskejä on tunnistettu ja kartoitettu. Tilinpäätösasiakirjasta ei sel-
viä millä tavoin riskeihin on varauduttu. 

Rahoitusriskit kohdistuvat ensisijaisesti konserniyhtiöihin, joilla on tuottoon 
nähden suuret velkamäärät. Korkotason nousu on suuri riskitekijä. 

Ympäristöriskit on selvitetty hyvin ja niihin on varauduttu. Tulvariskit ovat aina 
olemassa ja voivat yllättää poikkeuksellisuudellaan. 

Korkea työttömyys on kuntataloudelle riski. 
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4.2.1.2. Elinkeinojen kehitys 

Kuvattaessa elinkeinoelämän tilaa yrittäjien keskuudessaan tehdyssä kyselyssä Tornio sai ar-

vosanan 6,9. Se on Lapin ja Suomen keskiarvoja parempi kokonaisarvosana. Torniossa yritys-

ten määrä kasvoi enemmän kuin mitä niitä lopetti. Työllistymisen vaikutukset ovat vielä kartoit-

tamatta, mutta yhteisöveron tuoma hyötykin on myönteinen kaupungin kannalta. 

Röyttässä on toteutusvaiheessa LNG-terminaalin rakentaminen ja sen ohella kaupungin ja 

Team Botnian Arktinen LNG-puistohanke, jonka yhteydessä kartoitetaan uusia liiketoiminta-

mahdollisuuksia. Muita investointeja ovat olleen esimerkiksi Lapparin ja Motonetin uudet liike-

toimet Torniossa. Myös jo aiemmin toimintansa aloittaneet yritykset ovat lisänneet tapahtuma- 

ja kävijämääriä. 

Työllisyyden osalta vähentymistä tapahtui 1,7 % edellisvuodesta. Merkillepantavaa on se, että 

sekä yli 50-vuotiaiden että alle 25-vuotiaiden osalta työttömyys väheni jonkin verran. Nuorten, 

alle 30-vuotiaiden työllistäminen kaupungille jäi edelleen matalaksi, mutta kesätyöseteli on li-

sännyt työllistymistä merkittävästi. 

TARKASTUSLAUTAKUNTA 

Yleisarvio Tornion elinkeinoelämän kehityksestä tarkasteluvuonna on hyvinkin po-
sitiivinen. Investoinnit kertovat aina yritysten ja toimijoiden luottamuksesta ja us-
kosta tulevaisuuteen. 

Sekä investoinnit että uusien yritysten sijoittautuminen Tornioon on nähtävä aina-
kin osittain Tornion kehitysyhtiön Team Botnian tuloksellisuutena. 

Elinkeinoelämä elää symbioosissa ympäröivän yhteisönsä eli kunnan kanssa. Elin-
keinoelämästä puhuttaessa ei voi sivuuttaa työllisyyden kehitystä, koulutuksen tu-
levaisuutta tai kunnan vetovoimaa uusien asukkaiden saamisessa kuntaan. Kaikis-
sa edellä mainituissa kokonaisuuksissa Torniolla on arviointivuonna ollut haasteita. 

Työttömyysprosentti on edelleen yllättävän korkealla tasolla 15,8 % verrattuna sii-
hen miten vireä kaupunki Tornio tällä hetkellä on. Pitkäaikaistyöttömiä on paljon ja 
nuorisotyöttömyys on korkealla. 

Kaupungin tarjoamia kesätyöseteleitä tai muita työllisyyttä edistäviä hankkeita mi-
tenkään väheksymättä, pitää kuitenkin tunnustaa, että nuorisotyöttömyyden taso 
on edelleen huolestuttavan korkea. 

Kaupungin taloutta työttömyyden korkea taso rasittaa nyt jo kohtuuttomasti, sillä 
Kelan työmarkkinatuista kertyi kaupungille yli 1,6 miljoonaa euroa maksettavaa. 
Kysymys työllisyyden kohentumisesta ei luonnollisesti ole yksin kaupungin vas-
tuulla – yritykset ja TE-toimistot ovat kaikki vastuullisten toimijoiden joukossa mu-
kana. 

Yksittäisenä työllisyyteen liittyvänä kysymyksenä ovat kaupungissa asuvat maa-
hanmuuttajat ja heidän työllistymisensä. Kaupungissa on ollut päivitettävänä maa-
hanmuuttajien kotouttamiseen liittyvä suunnitelma, mutta sen konkretisoitumisesta 
ei ole ollut tietoa. Maahanmuuttajalasten integraatio on koulutuksen osalta sujunut 
moitteettomasti, mutta aikuisväestön kieliopinnoissa ja työelämän valmiuksien ke-
hittämisessä ollaan auttamattomasti jäljessä. 

Kaupungin kannalta on tärkeää Lappian ja Lapin AMK:n Tornion kampuksien toi-
minnan turvaaminen. Aiemmissa arviointikertomuksissa on korostettu koulutuslin-
jojen ja opiskelijoiden määrän tärkeyttä. Puhutaan kerrannaisvaikutuksiltaan suu-
rista taloudellisista vaikutuksista sekä imagollisesta menetyksestä Torniolle koulu-



 
 12 
 

tuskaupunkina. 

Ydinkysymys kuuluu ”Onko Torniossa vetovoimaa” uusien kuntalaisten houkutte-
lemiseksi. Asuntorakentamisen edellytykset ovat lautakunnan mielestä hyvässä 
kunnossa. Työpaikkakehityksen osalta Tornio kuuluu kiinnostaviin kuntiin. Kau-
punki on kuitenkin nettohäviäjä kuntalaisten määrässä. On tärkeää, että Tornioon 
saadaan nuoria aikuisia ja perheen perustamisiässä olevia asukkaita. 

Tornion pitää tulevina vuosina panostaa näihin asioihin, sekä resursoida voimava-

roja palvelualueiden toimintaan. 

 

 

Kuva Tornion kaupunki/Yrjö Nurkkala 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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4.2.1.3. Alue-, seutu- ja kansainvälinen yhteistyö 

Koko seutukuntaa koskevia suuria haasteita ovat sote-/maakuntahallinnon uudistukseen liitty-

vät suunnitelmat, resursoinnit ja näihin liittyvä yhteistyö. 

Haasteita on myös alueen lentoliikenteen ylläpitämisessä ja kehittämisessä, sillä tämä vaikut-

taa suoraan matkailuun ja muuhun elinkeinotoimintaan. Tarpeellista ja välttämätöntä on huo-

mioida sekä kehittää yhteistyötä alueen toimijoiden ja valtiojohtoisen lentoyhtiön välillä, sillä 

lentoliikennettä tarvitaan alueen elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 

Yhteistyö Haaparannan kanssa jatkuu vahvana, tästä seurauksena ovat Pohjoiskalotin Raja-

neuvontakeskus ja yhteiset toimet elinkeinotoiminnan vahvistamiseksi Team Botnian yhtey-

dessä. Nämä ovat myönteisiä ja alueen vetovoimaa lisääviä tekijöitä tuleville vuosille. 

Alueella toimii yhteinen seudullinen matkailuyhtiö, Meri-Lapin Matkailuyhtiö Oy, jonka tehtävä-

nä on kehittää alueellisia matkailupalveluita ja tiivistää yritysten välistä yhteistyötä. Yhtiö on 

saanut 3-vuotisen rahoituksen projektille. 

Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston väliset omistajuusjärjestelyt etenevät ja tar-

kemmat suunnitelmat yhteisestä toiminnasta tulevat muotoutumaan vuosien 2018-2020 aika-

na. Ammattiopisto Lappian säästöpaineet ovat olleet paljon esillä ja valtakunnallinen koulutuk-

sen reformi tulee muuttamaan koulutuksia. Koulutuspaikkoihin ja oppilaitosten tulevaisuuteen 

liittyvät kysymykset siirtyivät vuoden 2018 puolelle. 

TARKASTUSLAUTAKUNTA: 

Seutukunnassa on monia yhteistyötahoja, jotka resursoivat toimintaansa. Yhteistyötä 

tiivistämällä saataisiin enemmän resursseja hyötykäyttöön ja sitä kautta tuettua laa-

jempia kehittämistoimenpiteitä seutukunnan hyväksi. Monilla tahoilla on oman toi-

minnan budjetin lisäksi erilaisia kehittämisvaroja ja -verkostoja, joihin osallistumalla 

ja yhteistyötä tekemällä voitaisiin kanavoida kehittämistoimia vahvemmin juurtumaan 

alueelle. 

 

 
Kuva Tornion kaupunki/Yrjö Nurkkala 
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4.2.1.4. Hallintopalvelut 

 

Henkilöstö 

 

Tornion kaupungin henkilöstömäärä on pysynyt lähes samana viimeisen kymmenen vuoden 

ajan. Myöskään väkiluvussa ei ole samalla ajanjaksolla tapahtunut suuria muutoksia. 

 

Työllisyysvaroin palkatun henkilöstön osuus lisääntyi, koska TE-toimisto panosti pitkäaikais-

työttömien työllistämiseen ja kaupunki kohdisti kaikki saamansa työllisyysmäärärahat yli 300 

päivää työmarkkinatukea saaneisiin pitkäaikaistyöttömiin. 

Henkilöstön poistuma on tapahtunut pääosin eläkkeelle siirtymisen myötä. Vuoden 2016 tavoi-

te oli 20 henkilötyövuoden vähentäminen. Henkilötyövuosi kuvaa kokoaikaiseksi muutetun 

henkilön työpanosta. Henkilötyövuodet vähentyivät kaikilla palvelualueilla, mutta tavoitteeseen 

ei päästy. Henkilötyövuosien määrä väheni 15 henkilötyövuotta. Palkkakustannuksia saatiin 

kuitenkin näin vähennettyä 376 819 euroa. 

Henkilötyövuodet tulosalueittain 2014-2016 (Huom! laskentatapa muuttunut v. 2013) 

  
Henkilötyövuodet 

Palvelualue Tulosalue 2014 2015 2016 

Keskushallinto-  Hallinto- ja kehittämispalvelut 27,8 29,5 27,9 

palvelut Talouspalvelut 18,7 18,4 17,2 

  Yhteensä 46,5 47,9 45,1 

Hyvinvointipalvelut Terveyspalvelut 98,2 99,5 98,8 

  Vanhus- ja hoitopalvelut 312,5 320,0 320,6 

  Sosiaali- ja vammaispalvelut 76,7 69,3 66,4 

  Yhteensä 487,4 488,8 485,8 

Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut 206,4 212,9 212,4 

  Peruskoulutus 289,6 281,7 279,3 

  Nuorten ja aikuisten koulutus 58,8 60,1 60,1 

  
Kulttuuri- ja nuorisotoimi ja Aineen tai-
demuseo 47,4 50,8 47,5 

  Yhteensä 602,2 605,5 599,3 

Tekniset palvelut Kunnallistekniikka 32,9 38,4 34,1 

  Kaupunkirakenne 22,8 22,0 22,2 

  Tilapalvelut 75,4 74,0 72,9 

  Ympäristötoimi 26,1 24,9 26,2 

  Liikuntatoimi 16 16,0 15,6 

  Yhteensä 173,2 175,3 171 

Tornion kaupunki Yhteensä 1309,3 1317,5 1301,2 

 

Vuonna 2016 panostettiin työsuojelun kehittämiseen ja työhyvinvoinnin johtamiseen mm. osal-

listumalla Suomen Kuntaliiton ARTTU2-tutkimusohjelmaan, jonka johdosta suoritettiin henki-

löstökysely. Tornion osalta vastausprosentti oli muihin osallistujakuntiin nähden korkea eli 45 

%. Tornion kaupungin henkilöstön suhtautuminen tuleviin uudistuksiin ja muutoksiin olivat 

pääosin muihin osallistujakuntiin verrattuna myönteisempää. Tornion henkilöstö koki työtä hait-
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taavia vaatimuksia vähemmän kuin muissa kunnissa, työuupumus oli vähäisempää ja työssä 

tylsistyminen oli harvinaisempaa. 

 

Työhyvinvointikeskustelut ovat vakiintuneet suurimpaan osaan organisaatiota. Lähes kaikkiin 

työyksiköihin on laadittu työyhteisön pelisäännöt, jotka on todettu toimivaksi työkaluksi työil-

mapiirin kehittämisessä ja ennalta ehkäiseväksi toimintatavaksi työsuojelullisissa ongelmati-

lanteissa. 

 

TARKASTUSLAUTAKUNTA: 

Työhyvinvoinnin edistämiseksi on työyhteisölle sovittu yhteisiä pelisääntöjä ja aika-
tauluja sekä työhyvinvointikeskustelulomake uudistettiin kehityskeskustelulomak-
keeksi. Kehityskeskustelujen säännöllisyys sitoo molemminpuolisen osallistumisen 
työn kehittämiseen ja työssä viihtymiseen. 

Ennalta sovitut aikataulut ja selkeä ohjeistus mahdollistavat säännölliset kehitys-
keskustelut ja työpaikkapalaverit. 

Johtamiskoulutukseen panostaminen tukee uusien toimintamallien kehittämistä ja 
työhyvinvointia. Tulokset näkyvät tulevina vuosina tuottavuuden kasvuna. 

Henkilöstötyövuosien laskeminen vaatii rinnalleen ostopalvelujen määrän seuran-
nan. Näin voidaan seurata tarkemmin palveluiden määrän kehitystä ja niiden tuot-
tamiseen käytettyjä kokonaiskustannuksia. 

Tulevien mahdollisten sote-ratkaisujen myötä aloitettavat yt-neuvottelut vaativat 
avoimen, huolellisen ja läpinäkyvän valmistelun ja toteutuksen. 

 

Taloushallinto 

Taloushallinto hoidetaan kaupungin talouspalveluissa. Se vastaa taloushallinnon kehittämises-

tä ja raportoinnista sekä muista keskitetyn taloushallinnon toiminnoista. Keskeisiin tehtäviin 

kuuluvat kaupungin kirjanpidon hoitaminen sekä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laa-

dinta. Taloushallinnossa valmistellaan myös konsernijaoston asiat. 

Talouspalveluissa on koettu henkilöstömuutoksia, kun pitkäaikainen pääkirjanpitäjä jäi eläk-

keelle vuoden 2016 alussa. Henkilöstön lisäämiselle ei nähty tarvetta; taloushallintoa hoidettiin 

lähinnä tehtävien uudelleen järjestelyillä. Sijaistamiset hoidetaan oman henkilöstön voimin, 

mutta varahenkilöjärjestelmä koetaan riittämättömäksi; pidempiaikaiset poissaolot tuottavat 

ongelmia. 

Talouspalveluihin kuuluivat vuonna 2016 myös hankinta- ja logistiikkapalvelut sekä tietohallin-

to. Erityisesti tietohallinnossa resurssit ovat ”ohuet”, joka aiheuttaa painetta tehtävistä selviy-

tymisessä. 

TARKASTUSLAUTAKUNTA: 

Kirjanpidon sekä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laadinnassa on havaittu 

puutteellisuuksia. Kirjanpito- ja tilipäätösprosessiin sekä niiden kehittämiseen tulee 

kiinnittää erityistä huomiota. 
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Tietoturva ja tietosuoja 

Kaupungilla on keskeinen vastuu väestön tarvitsemien peruspalveluiden järjestämisessä. 

Kaupungin hallussa on palvelujen järjestämisen tuloksena paljon tietoa, joiden suojaamiseen 

on lakisääteisiä velvoitteita. Palvelualueilla on esim. henkilö- ja asiakasrekistereitä, joissa säi-

lytetään paljon myös arkaluontoista ja salassa pidettävää tietoa. Tornion kaupunki hyödyntää 

tietojärjestelmien ylläpidossa laajasti ulkoisia toimittajia. Tietohallinto on varautunut häiriötilan-

teisiin ja laatinut ohjeita toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus hyväksyttiin 14.4.2016 ja sitä sovelletaan 25.5.2018 alkaen. 

Asetuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa henkilötietojen käsittely Euroopan Unionin sisällä. 

Kuntaliiton asiantuntijoiden mukaan asetus muuttaa merkittävästi niin henkilötietoja käsittele-

vien organisaatioiden kuin niiden yksittäisten työntekijöiden toimintaa. Organisaatioihin on ni-

mettävä tietosuojavastaava ja organisaatioiden on osoitettava panostavansa asiaan riittävän 

hyvin. Tietosuoja-asetus painottaa riskilähtöisyyttä ja riskien arviointi koskee esimerkiksi tieto-

järjestelmien hankkimista. Kuntaliiton mukaan yksi merkittävä haaste on voimassaolevien ICT-

hankintasopimusten läpikäynti järjestelmätoimittajien kanssa. Tietosuojaviranomaisella on 

mahdollisuus langettaa huomattava sanktio, ellei asioita hoideta riittävän hyvin. 

Tornion kaupungin tietoturvatarkastuksessa, joka kuului vuoden 2016 tilintarkastuksen työoh-

jelmaan, ei havaittu merkittäviä riskejä infrassa, mutta tietoturvan osalta esitettiin suosituksia 

lähinnä hallinnollisen tietoturvan osa-alueille; tarvitaan peruskäyttäjille suunnattujen tietoturva-

ohjeiden päivittämistä vastaamaan uusia haasteita ja uhkia sekä ohjeistuksen noudattamisen 

valvonnan tehostamiseen tähtääviä toimia. 

TARKASTUSLAUTAKUNTA: 

EU:n tietosuoja-asetus tuo uusia velvoitteita myös Tornion kaupungin organisaati-

olle. Kaupunki on käynnistänyt valmistautumisen tietosuoja-asetuksen velvoitteisiin 

nimeämällä tietosuojavastaavan. Tarkastuslautakunta pyytää kaikkia hallintokuntia 

huomioimaan, että tietosuoja-asetuksen muutkin velvoitteet käydään kohta kohdalta 

läpi Tornion kaupungin organisaation näkökulmasta ja varataan riittävät resurssit 

velvoitteista suoriutumiseen hallinnollisten sanktioiden välttämiseksi. 

 

 
Kuva Tornion kaupunki/Yrjö Nurkkala 
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4.2.2. Hyvinvointipalvelut 

 

4.2.2.1. Yleistä 

Tilinpäätösasiakirjojen mukaan hyvinvointipalveluiden ns. omien kustannusten hurja kasvu-

vauhti (5-6 %/v) on tasoittunut. Kustannukset nousivat edellisestä vuodesta 1 533 296 € (1,9 

%). Omien kustannusten nousu oli 430 546 € (0,53 %). Erikoissairaanhoidon kustannukset 

nousivat 1 102 750 €, jotka kohdentuivat LPSHP:n ostopalveluihin muilta sairaaloilta. 

Palvelualueelta on osallistuttu aktiivisesti koko Lappia koskevan ”Lapin Sote-Savotan” ja Län-

si-Pohjan oman soten suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Tarkastuslautakunta: 

Ns. omien kustannusten hurjan nousuvauhdin kuriin saaminen on erittäin hyvä 
asia ja siitä on syytä esittää henkilökunnalle kiitokset. LPSHP:n kustannuksia ra-
sittaa edelleen entisten vuosien suuruisella summalla sekä edellisen valtuusto-
kauden aikana tulleiden alijäämien kattaminen että potilaiden valuminen omasta 
terveyskeskuksesta erikoissairaanhoitoon. 

Palvelualueen henkilökunnan aktiivinen osallistuminen ”Lapin Sote-Savotan” ja 
Länsi-Pohjan oman soten suunnitteluun ja kehittämiseen on suuri panostus tule-
vaisuuteen. Sen arvo mitataan lähivuosien aikana tehtävien päätösten ja palvelui-
den järjestämisen kautta. 

 

 

Länsi-Pohjan keskussairaala, Kemi. Kuva Tornion kaupunki/Yrjö Nurkkala 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4.2.2.2. Terveyspalvelut 

Hoitotakuu on pystytty toteuttamaan 100 %:sti sekä lääkärin että hammaslääkärin vastaanotol-

la. Lääkäreiden rekrytointi on ollut vaikeaa, etenkin hammaslääkäreiden osalta. 

Vastaanotolla on aloitettu pikapoliklinikkatoiminta. Tässä yhteydessä on satsattu voimakkaasti 

hoitajavastaanottoon. Hoidontarpeita on arvioimassa parhaimmillaan kolmekin hoitajaa. Täältä 

ohjautuu noin 30 % lääkärivastaanotolle. 

Työterveysasemalla on siirrytty ajanvaraukseen, tavoitteena laadun parantaminen. 

Säästöjä on saatu mm. sillä, että sijaisia ei ole palkattu enintään kolme päivää kestäviin sai-

raslomiin. 

Terveyspalvelujen tunnusluvut Tornion kaupungin osalta 

Tunnusluku 

 

TP 
2012 

TP 2013 TP 2014 TP 
2015 

TP 
2016 

Lääkärinvastaanoton 

kiireettömät käynnit 

4404 4848 3560 3696 2687 

Peruuttamattomat lääkärin vas-
taanottoajat 

188 262 128 112 113 

Kiireelliset käynnit 2069 2323 1426 1135 2587 

Oman päivystyksen käynnit 8981 8910 9036 8479 6631 

Hoitajakäynnit, vastaanotto   25713 29606 32999 

Yhteispäivystyksen käynnit 

(lääkärin vastaanotolla)/ 

Akuuttiklinikkakäynnit 1.1.2015 
alkaen 

4732 4603 3560 6573*) 

akuutti-
klinikka 

6476*) 

akuutti-
klinikka 

Hammashuollon hoidossa käy-
neet 

7840 7916 7869 7500 

 

6549 

Hammashuollon tarkastuksessa 
käyneet 

3879 4504 4390 3667 3423 

Hammashuollon kaikki käynnit 
(hml+suuhyg.) 

  19671 17516 17686 

*) luku sisältää 1.1.2015 alkaen myös erikoissairaanhoidon päivystyksen käytön Tornion osalta. Entinen 

luku sisälsi vain kuntien järjestämän yhteispäivystyksen käytön. Akuuttiklinikkatoiminta on käynnistynyt 

v. 2015 alusta. 
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TARKASTUSLAUTAKUNTA: 

Hoitotakuun toteutumista voidaan pitää positiivisena kehityksenä edelliseen 
vuoteen verrattuna. Tilanne on kuitenkin edelleen hyvin kriittinen, joten hoitoon 
pääsyaikojen lyhentämiseen on jatkossakin kiinnitettävä suurta huomiota. 

Pikapoliklinikkatoiminta on saanut pääsääntöisesti kuntalaisilta positiivista pa-
lautetta. Toimintamallia kannattaa kehittää edelleen. 

Torniossa käytössä oleva, ohjeistusta korkeampi, hoitajamitoitus antaa mahdol-
lisuuden lyhyiden sairaslomien hoitamisen ilman sijaisjärjestelyjä. Tätä mahdol-
lisuutta on järkevä käyttää, kuten sosiaali- ja terveystoimessa on meneteltykin. 

Terveyspalveluiden menot ylittyivät huomattavasti ja ne ovat kirjautuneet eri-
koissairaanhoitoon. Näitä menoja olisi pitänyt pienentää huomattavasti siirty-
mällä omassa terveyskeskuksessa vuoden 2013 tai sitä aikaisemmin olleelle 
toiminnan tasolle. 

 

 

 
Tornion terveyskeskus. Kuva Tornion kaupunki/Yrjö Nurkkala. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4.2.2.3. Erikoissairaanhoito, ensihoito ja apuvälinepalvelut 

Vuodelle 2016 sairaanhoitopiirin valtuusto asetti sitovat toiminnalliset tavoitteet, joista keskei-
simmät olivat oman toiminnan jäsenkuntalaskutuksen aleneminen 3 %:lla sekä hoitotakuun 
ehtojen täyttyminen. Sitovana tavoitteena oli myös toimintamenojen, henkilöstökulujen ja in-
vestointien toteutuminen suunnitellusti. Lainakannan nettomuutos edellytettiin toteutuvan ra-
hoitusosan mukaisesti. 

Omassa toiminnassa poliklinikkakäynnit lisääntyivät 3,2 %, mutta hoitopäivät vähenivät 7,2 %. 
Ostopalveluissa poliklinikkakäynnit lisääntyivät 5,5 % ja hoitopäivät 6,8 %. 

Toimintatuottojen toteutuma oli yhteensä 109,9 milj. euroa, jossa on nousua 1,6 %. Jäsenkun-
talaskutuksen osuus toimintatuotoista oli 88,3 %. Toimintakulut olivat yhteensä 105,1 milj. €, 
jossa oli nousua edelliseen vuoteen verrattuna 1,6 %. Hoitopalvelujen ostot kasvoivat 11,1 %.  

Investointimenot toteutuivat kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Investointimenot olivat 
bruttona 3,7 miljoonaa €. Rakennushankkeisiin käytettiin 1,6 miljoonaa €. Suurin kohde oli ki-
rurgian poliklinikan sekä akuuttiklinikan tilat. ATK–ohjelmisto hankintoihin käytettiin 0,7 miljoo-
naa €. 

Tilikauden ylijäämä 692 370 € on kirjattu ylijäämä/alijäämä -tilille. 

 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tilastotietoja vuodelta 2016 

YHTEENSÄ 
2016 

Osastohoito Avohoito Ensihoito 
Apuväline-

palvelut 
YHTEENSÄ 

Kemi 17 985 987 € 15 468 100 € 1 763 758 € 622 845 € 35 840 690 € 

Keminmaa 6 390 888 € 4 998 780 € 680 139 € 251 720 € 12 321 527 € 

Simo 2 620 589 € 2 091 244 € 262 339 € 118 558 € 5 092 730 € 

Tervola 2 421 668 € 1 987 286 € 259 782 € 133 399 € 4 802 135 € 

Tornio 15 851 568 € 13 367 841 € 1 800 066 € 573 030 € 31 592 505 € 

Ylitornio 3 658 307 € 2 885 186 € 347 740 € 171 432 € 7 062 665 € 

YHTEENSÄ 48 929 007 € 40 798 437 € 5 113 824 € 1 870 984 € 96 712 252 € 

 

Osuudet kus-
tannuksista 
2016 

Osastohoito Avohoito Ensihoito 
Apuväline-
palvelut 

YHTEENSÄ 

Kemi 36,76 % 37,91 % 34,49 % 33,29 % 37,06 % 

Keminmaa 13,06 % 12,25 % 13,30 % 13,45 % 12,74 % 

Simo 5,36 % 5,13 % 5,13 % 6,34 % 5,27 % 

Tervola 4,95 % 4,87 % 5,08 % 7,13 % 4,97 % 

Tornio 32,40 % 32,77 % 35,20 % 30,63 % 32,67 % 

Ylitornio 7,48 % 7,07 % 6,80 % 9,16 % 7,30 % 
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Asukaskohtainen 
kustannus 

2013 2014 2015 2016 muutos 

Kemi 1 405 € 1 439 € 1 555 € 1 549 € -0,42 % 

Keminmaa 1 252 € 1 303 € 1 294 € 1 370 € 5,88 % 

Simo 1 403 € 1 502 € 1 658 € 1 486 € 
-10,33 

% 

Tervola 1 368 € 1 604 € 1 712 € 1 423 € 
-16,91 

% 

Tornio 1 082 € 1 222 € 1 305 € 1 321 € 1,22 % 

Ylitornio 1 386 € 1 523 € 1 459 € 1 558 € 6,81 % 

Keskimäärin 1 269 € 1 362 € 1 439 € 1 436 € -0,24 % 

 

TARKASTUSLAUTAKUNTA: 

Sairaanhoitopiirin valtuuston asettamat sitovat tavoitteet täyttyivät, lukuun otta-
matta toimintamenoja. Toimintamenojen ylitykset aiheutuivat kokonaisuudessaan 
ostopalveluista. Toimintamenot nousivat edellisestä vuodesta 1,6 %. Omantoimin-
nan kuntalaskutukselle asetettu 3 %:n alennus toteutui 4,26 %:n tasolla. Tavoitteet 
oli asetettu omistaja ohjauksen mukaisesti. Omistajaohjaus koski LPSHP:n omaa 
toimintaa. 

Tornion LPSHP:ltä ostamien palvelujen muutokset vuodesta 2015 vuoteen 2016 
olivat seuraavat: 

- Ensihoidon kustannukset nousivat 117 781 €. 

- Apuvälinepalvelut laskivat 98 773 €. 

- Erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat 1 085 552 €, joka muodostui 
suurimmalta osalta muualta ostetuista palveluista. 

Tilikauden ylijäämä 692 370 € on omistajaohjauksen tavoitteen mukainen ja sillä 
katetaan edellisen valtuustokauden aikana muodostuneita alijäämiä. Niitä jää vielä 
kattamatta 1 315 809 €. 

Tulevia muutoksia silmällä pitäen tulee huomioida jäljellä olevien alijäämien kat-
tamisvelvoite sekä eläkeperusteisten vakuutusmaksujen sopiminen. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4.2.2.4. Vanhus- ja hoitopalvelut 

 

Palvelujen tarjonnassa on varauduttu tulevaan yhteiseen sotealueeseen yhtenäistämällä pal-

veluunpääsyn kriteereitä, palveluvalikoimaa ja sen sisältöä. 

Valtuuston asettamana tavoitteena ovat olleet vanhuspalvelulain edellyttämien palvelujen to-

teutuminen ja talousarviossa pysyminen yhteistyössä kolmannen sektorin, yksityisten palve-

luntuottajien ja seurakunnan kanssa. Mittarina ovat olleet vanhuspalvelulain asettamien mää-

räaikojen toteutuminen, sekä suosituksenmukaisiin rakenteisiin pääseminen. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ilmoituksen mukaan asumispalveluihin odotti ikäihmisiä kotona 

ja osasto 1:llä. Palvelujen tarpeen arviointi on toteutunut määräajassa. Siirtoviivepäiviä on tul-

lut 87. 

LPSHP:n omantoiminnan hoitopäivien kehitys 

Vuosi Tornio 

hoitopäi-
vät 

+ / - edelli-
seen vuo-
teen 

% 

LPSHP 

hoitopäivät 

ilman Tornio-
ta 

+ /- edelli-
seen vuo-
teen 

% 

Yhteensä 

hoitopäivät 

+ / - edelli-
seen vuoteen 

% 

2007 24265  44760  69025  

2008 23575 -2,8 43598 -2,6 67173 -2,7 

2011 15709 (-33,4) 3 v. 36863 (-15,4) 3 
v. 

52572 (-21,7) 3 v. 

2012 13430 -14,5 36553 -0,8 49983 -4,9 

2013 12594 -6,2 31372 -14,2 43966 -12,0 

2014 14230 +13,0 29680 -5,4 43910 -0,1 

2015 14532 +2,1 28791 -3,0 43323 -1,3 

2016 13419 -7,7 26697 -7,3 40116 -7,4 

 

Taulukosta näkyy vuosilla 2010 – 2012 Tornion ”siirtoviivepotilaiden” poistuminen. 

Vuonna 2013 näkyy Kemin ”siirtoviivepotilaiden” poistuminen. 

Vuoden 2014 alusta lukien Tornion terveyskeskuksen osasto yksi on ollut 100 % kuormituksel-

la, joka on oikeuttanut/velvoittanut ohjaamaan normaalisti terveyskeskukseen kuuluvia potilaita 

erikoissairaanhoitoon. 
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Tornion hoitopäivien kehityksen vertailu LPSHP:n muiden kuntien keskimääräiseen kehityk-

seen vuosina 2014-2016 

Vuosi Tornio 

hoitopäi-
vät 

+/- 

edelliseen 
vuoteen 

% 

Tornio 

muunnettu 

yleiseen 
tasoon 

+/- 

edelli-
seen 
vuoteen 

% 

Erotus 

hoito-
päiviä 

Hinta  

€/päivä 

Lisäkus-
tannus € 

2013 12 594  12 594  0 460 0 

2014 14 230 +13,0 11 914 -5,4 2 316 460 1 065 360 

2015 14 532 +2,1 11 557 -3,0 2 975 460 1 368 500 

2016 13 419 -7,7 10 702 -7,4 2 717 460 1 249 820 

Yh-
teensä 

    8 008  3 683 680 

 

Laskennallinen hoitopäivien poikkeama antaa hyvän kuvan kehityksestä ja suuruusluokasta, 

miten Tornion hoitopäivien lukumäärien muutokset eroavat LPSHP:n muiden kuntien vastaa-

vista luvuista. 

Tornion ikä- ja sairastavuusvakiointi on mennyt valtakunnan kehityksen mukana. Sosiaali- ja 

terveystoimi ei ole pystynyt esittämään muitakaan perusteluja, jotka Torniossa olisivat poikke-

uksellisia muihin kuntiin verrattuna. Näin ollen ainoaksi perusteluksi jää omassa kaupungissa 

tapahtuneet muutokset. 

Hinnaksi on otettu 460 €/pv, joka on LPSHP:n hinnaston alalaidasta. Vuoden 2016 keskihinta 

on ollut 846 €/pv (Torniolle 838 €/pv). 

TARKASTUSLAUTAKUNTA: 

Rakenteellisten muutosten osalta työ on edelleen kesken. Se johtaa terveyskeskuk-
sen vuodeosasto 2:n tehottomaan käyttämiseen ja estää tulevien muutosten teke-
misen. 

Terveyskeskuksen vuodeosasto 1 on ollut jo vuodesta 2014 alkaen ylikuormitettuna 
asumispalveluihin odottavilla asiakkailla. Siitä johtuen sinne kuuluvia asiakkaita 
ajautui / ohjattiin erikoissairaanhoitoon. 

Tarkastuslautakunta laati julkisista tiedoista kerätyn yllä olevassa taulukossa näky-
vän laskelman erikoissairaanhoitoon tarpeettomasti ohjautuvien asiakkaiden hoito-
päivien määristä ja kustannuksista. Laskelma pitää sisällään myös siirtoviivepäivät. 

Tarkastuslautakunta on toistuvasti huomauttanut ko. asiasta ja informoinut valtuus-
toa. Selvitys asian korjaamisesta on kuitenkin edelleen saamatta. Asian korjaami-
nen vaikuttaisi merkittävästi talousarvion toteutumisasteeseen. 
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4.2.2.5. Sosiaalityö ja vammaispalvelut 

 

Sosiaalityö 

 

Sosiaalityössä on tilivuoden 2016 aikana panostettu erityisesti mm. sijaisperhesijoitusten kehit-

tämiseen, perheneuvolatyön vahvistamiseen ja lastensuojelun ostopalveluiden tarkempaan 

seurantaan. Perheille parasta – työn iloa työntekijöille –hankkeen monialaisella asiantuntijatii-

mitoiminnalla on tuettu esimerkiksi lapsiperheiden kotiin annettavien palvelujen tarkoituksen-

mukaista kehittämistä. 

 

Jotta hakemukset lastensuojelussa ja toimeentulotuessa saatiin lain edellyttämälle tasolle, 

palkattiin sosiaalitoimistoon sosiaalityöntekijä ensin määräaikaisena. Joulukuussa 2016 kau-

punginvaltuusto hyväksyi vakituisen sosiaalityöntekijän viran perustamisen lastensuojeluun, 

jotta käsittelyajat saataisiin Aluehallintoviraston asettamaan määräaikaan mennessä lain edel-

lyttämälle tasolle. 

 

Lastensuojeluun varattu määräraha ylittyi tilinpäätösasiakirjan mukaan 343 523 euroa. 

 

 2013 2014 2015 2016 

Avohuollon sijoituksia 30 14 29 40 

Kiireellisiä sijoituksia 20 13 11 12 

Huostaanottoja 6 9 2 2 

Lastensuojeluilmoituksia 346 322 436 552 

Avohuollon asiakkaina olleiden määrä 228 206 226 231 

Vuoden aikana sijoituksessa olleiden määrä 47 54 71 88 

 

Taulukon mukaan lastensuojeluilmoitusten määrä on neljän vuoden aikana kasvanut lähes 60 

% eli lastensuojeluperheiden määrä on kasvanut. Toisaalta avohuollon asiakkaiden määrä on 

pysynyt lähes samana, joka voi kertoa myös siitä, että asiakkuudet ovat pitkiä ja sijoitusta käy-

tetään aktiivisesti osana avohuoltoa. Samaan aikaan huostaanottojen ja kiireellisten sijoitusten 

määrä on pienentynyt. Sosiaalitoimiston periaatteena on ollut pyrkiä sijoituksissa yhteistyöhön 

vanhempien kanssa. Näin sijoituksia on ohjattu enemmän avohuollon sijoituksiin huostaanotto-

jen sijaan. Sijoitusten uskotaan olevan vaikuttavampia ja lyhyempiä, kun vanhemmat ovat yh-

teistyöhaluisia. 

Vammaispalvelut 

Kehitysvammaisten asiakkaiden määrä on kasvanut vuodesta 2015 alkaen noin kahdella-

kymmenellä (205 asiakasta v. 2016) ja mm. uuden asumisyksikön saaminen heille on ollut 

välttämätön. Kehitysvammaisten asumispalvelun suunnitelmat ovat edistyneet vuoden 2016 

aikana ja uusi asumisyksikkö Etappitie on avattu vuoden 2017 alussa. 

Vammaispalvelujen talousarvio ylittyi 351 196 euroa. 
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TARKASTUSLAUTAKUNTA: 

AVI puuttui uudelleen toimeentulotukipäätösten viipymiseen yli sallitun seitse-
män arkipäivän rajan. Samalla se kiinnitti huomiota toimeentulotukipäätösten 
luettavuuteen ja liitteiden tarpeellisuuteen. AVI asetti Tornion kaupungille 
150 000 €:n uhkasakon. 

Lastensuojelutoimenpiteitä on tehostettu ja tuotu perhekeskeisempään suun-
taan, jota on pidettävä hyvänä askeleena kohti inhimillisempää toimintaa. Positii-
viset tulokset näkyvät viiveellä lähitulevaisuudessa. 

Kehitysvammaisten osalla on menossa vaihe, jossa iäkkäiden henkilöiden koto-
na hoidettavana olleita asiakkaita on purkautumassa kehitysvammaisten asu-
mispalveluiden piiriin. Tätä taustaa vasten uuden asumisyksikön avaaminen on 
ollut ajankohtainen toimenpide. 

Sosiaalipalvelujen hallinnon tukipalvelutehtävissä on ollut ongelmia, joiden on 
koettu johtuvan sairaslomista. Hallinnon tehtävien sijaisjärjestelyihin tulee kiin-
nittää parempaa huomiota. 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4.2.3. Sivistyspalvelut 

 

4.2.3.1. Varhaiskasvatus ja esiopetus 

 
Varhaiskasvatuslain muutos tuli voimaan 1.8.2016. Merkittävimmät muutokset koskevat sub-

jektiivista päivähoito-oikeutta, lapsiryhmäkokojen muutosta ja päivähoitomaksuja. 

 
Lapsilla ei ole enää subjektiivista oikeutta kokopäiväiseen hoitoon, mikäli vanhemmat eivät 

työskentele tai opiskele päätoimisesti. Lapsilla säilyy kuitenkin oikeus osa-aikaiseen päivähoi-

toon (20 tuntia/viikko) ja sitä tarjotaan 80 tuntia kuukaudessa. Tämä on selkeyttänyt pedago-

gista toimintaa, jossa erityisen tärkeää on lapsen osallistuminen tämän oppimisen ja hyvin-

voinnin hyväksi. Hallinnollista työtä muutos ei lisännyt. 

 
Toinen varhaiskasvatusta koskeva lainsäädäntömuutos koski lapsiryhmäkokoja. Muutos hy-

väksyttiin kaupunginhallituksessa 27.6.2016 ja sen mukaan kolme vuotta täyttäneiden lasten 

päiväkotiryhmä on mitoitettu 1.8.2016 alkaen siten, että kahdeksaa yli 3-vuotiasta lasta koh-

den on yksi aikuinen. Aiemmin oli seitsemän lasta ja yksi aikuinen. 

 
Asiakasmaksut tarkistettiin 1.8.2016 alkaen siten, että alin tuntimäärä (60 h/kk) nostettiin 80 
tuntiin kuukaudessa. Maksuprosentti nousi 35 %:sta 45 %:iin. Samalla vähennettiin yksi mak-
suluokka ja muiden maksuluokkien prosentteja muutettiin. Päivähoitomaksut korottuivat jonkin 
verran tarkistuksen myötä; 283 eurosta/kk 290 euroon /kk (korkein maksu). 
 
Varhaiskasvatuksessa käynnistyi päivähoidon ja neuvolatoiminnan yhteistyö; neuvolatarkas-

tuksissa on mukana myös päivähoidon työntekijä. Joulukuussa 2016 hyväksyttiin palvelusete-

lin käyttöönotto, jonka johdosta yksityisiä varhaiskasvatuspalveluita tuotetaan 10 % oman pal-

velun lisäksi. Tällä 1.8.2017 päiväkotihoidossa käyttöön otettavalla palvelulla mahdollistetaan 

asiakkaille vaihtoehtoinen varhaiskasvatuspaikan valinta. 

 
Esiopetuksen ryhmäkoot Torniossa ovat lain ja asetuksen mukaiset. Ryhmä- ja henkilökohtai-

sia avustajia on palkattu tarpeen mukaan niin esiopetukseen kuin päiväkoteihin. 

 

 
Kokkokankaan koulun esiopetusryhmä. Kuva Tornion kaupunki/Tuija Palosaari 
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Tornion kaupungin varhaiskasvatuksen/päivähoidon tunnuslukuja vuosilta 2015-2016: 

 Vuosi 2015 Vuosi 2016 (Huom! var-
haiskasvatuslain muutos 
voimaa) 

Päiväkodeissa 615 (pelkkään päiväkotihoi-
toon osallistuvat lap-
set)+167 päivähoidossa 
olevia esikouluoppilaita. 

611 (pelkkään päiväkotihoi-
toon osallistuvat lap-
set)+173 päivähoidossa 
olevia esikouluoppilaita 

Perhepäivähoidossa 97 77 

Esiopetuksessa 292 lasta (joista 167 osallis-
tuu myös päivähoitoon) 

310 (joista 173 osallistuu 
myös päivähoitoon) 

Päiväkotien käyttöaste 90 % 90 % 

Montessori Droppenissa 8 lasta 13 (näistä 2 esiopetusikäis-
tä) 

Sijoitukset muihin kuntiin 10 lasta 9 lasta 

Tornioon sijoitetut muiden kunti-
en lapset 

7 lasta (kotikuntakorvaus) 10 lasta (kotikuntakorvaus) 

Lastenkerhot yhteistyössä seu-
rakunnan kanssa (seurakunta 
vastaa yhden lastentarhanopet-
tajan palkkakustannuksista) 

30 lasta (kerhotoiminta) 

Lisäksi perhekerhot, joissa 
lapsia keskimäärin 9 las-
ta/toimintapäivä 

24 lasta (kerhotoiminta) 

Lisäksi perhekerhot, joissa 
lapsia keskimäärin 12 las-
ta/toimintapäivä. 

 

TARKASTUSLAUTAKUNTA: 

Tornion kaupungin varhaiskasvatuksen haasteena on ollut päivähoitopaikkojen 

riittämättömyys. Perhepäivähoitopaikat ovat hoitajien eläköitymisen myötä vä-

hentyneet, kun uusia perhepäivähoitajia ei ole saatu tilalle. Tarve on kuitenkin 

lisääntynyt parantuneen työllisyystilanteen vaikutuksesta. Tilapäisiä ryhmiä 

lisättiin päiväkoteihin ja alle 3-vuotiaiden osastoille palkattiin neljäs kasvatus-

vastuullinen, jotta varhaiskasvatuspaikka saatiin järjestettyä lain asettamassa 

ajassa (kahden viikon sisällä). Alle 3-vuotiaiden osastoilla koetaan haasteena 

myös liian suuret ryhmät tiloihin nähden. 

 

  

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hy-
vinvointia. Kuva Tornion kaupunki/Tuija Palosaari. 
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4.2.3.2. Peruskoulutus 

 

Maahanmuuttajalasten varhaiskasvatuspalvelut ja koulupalvelut järjestettiin heti, kun asianmu-

kaiset hallinnolliset asiat heidän osaltaan olivat kunnossa. Toiminta oli keskittynyt pääasiassa 

Hannulan koululle. 

Oppilashuoltotyön lisääntyviin tarpeisiin on vastattu kolmen kuraattorin panostuksella. Ongel-

mia on erityisesti psykologin palveluiden saatavuudessa, johtuen hakijoiden puutteesta. Asian 

hoitamiseksi on jouduttu käyttämään ostopalveluita. 

Perheille parasta-työniloa työntekijöille -hanke on lähtenyt vahvalla tavoitepäämäärällä ja en-

naltaehkäisevällä työllä kohti parempaa hyvinvointia ja hyvinvoivia lapsiperheitä. Hanke yhdis-

tää tarvelähtöisesti eri organisaatiot kuten koulun, sosiaalitoimen, neuvolan, Perheiden Talon 

ja kodin. Työn tuottavuuden mittaaminen on ajallinen haaste, jossa korjaavien palveluiden ku-

lujen kehityksen mittaaminen ja yksilöiden hyvinvoinnin ja voimavarojen lisääntymisen mittaa-

minen ovat keskiössä terveellisen elämän vahvistamisessa. 

Sähköisiin oppimisvälineisiin ja verkkoihin on investoitu kolmen vuoden ajan. Koulujen väliset 

erot ovat näiltä osin kaventuneet. 

Haasteellisena nähdään väestörakenteen muutokset, jossa lasten ja nuorten osuus vähenee. 

Oppilaiden tulevaisuuden haasteita ovat työelämän ja koulun yhteistyö, taloudellisten voimava-

rojen kehitys ja toisen asteen koulutuksen tulevaisuus Torniossa. 

 

 
Putaan yläkoulu. Kuva Tornion kaupunki/Yrjö Nurkkala. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Seuraavasta taulukosta on nähtävissä eri koulujen oppilaskohtaiset nettokulut, oppilasmäärät 

ja muut kuin sopimuksen alaiset koulukuljetuskustannukset sekä henkilökohtaisten avustajien 

määrä. Tornionseudun koulun (erityiskoulu) osalta on huomioitava, että se kuuluu eri laskenta-

järjestelmään kuin muut koulut ja se toimii lisäksi vammaispalvelulain alaisuudessa. 

Koulu 

Nettobudjet-

ti/oppilas 

(suluissa v. 2015 

tieto) 

Oppilasmäärä 

(suluissa v. 

2015 tieto) 

Muut kuin so-

pimuksen 

alaiset koulu-

kuljetukset 

(satunnaiset) 

Hlökohtai-

set avusta-

jat 

Arpela 10 155 (9 228) 83 (89) 3 082 0 

Hannula 6 810 (6 887) 246 (254) 673 0 

Kaakamo 7 094 (6 349) 93 (106) 1 615 0 

Karunki 6 790 (6 766) 131 (134) 

 

6 123 0 

Kiviranta 6 938 (6 856) 323 (321) 2 409 2 

Kokkokangas 6 896 (6 856) 269 (279) 2 881 0 

Kyläjoki 8 382 (9 474) 100 (92) 2 075 0 

Näätsaari 6 342 (7 063) 50 (58) 0 0 

Pirkkiö 6 319 (6 372) 57 (58) 0 0 

Pudas 8 110 (7 136) 521 (526) 47 953 4 

Raumo 8 628 (9 283) 255 (259) 

 

2 351 0 

Seminaarin koulu 

 

6 723 (7 400) 111 (110) 1 023 0 

Kielikoulu 7 535 (8 031) 144 (149) 73 0 

Tornionseudun 
koulu (erityiskou-
lu) 

 
19 444 (19 000) 68 4 889 30 

Yhteensä 116 166 (116 701) 2 383 (2 503) 70 257 36 

 

Menojen suureen vaihteluun saman kokoisten koulujen osalta vaikuttaa se, että henkilökoh-

taisten avustajien määrä vaihtelee kouluittain. Lisäksi oppilasmäärän nousu pienentää merkit-

tävästi oppilaskohtaisia menoja. 

Koulukuljetuskustannukset olivat vuonna 2016 yhteensä 1 077 962 euroa. Luku koostui kilpai-

lutetuista, ns. sopimuksenalaisista koulukuljetuskuluista (1 007 705 e) sekä taulukossa näky-

vistä koulukohtaisista kuljetuskustannuksista (70 257 euroa). Koulukohtaisiin kuljetuskustan-

nuksiin lasketaan ennalta arvaamattomat koulukuljetukset, kuten taksikuljetukset tapaturmata-

pauksissa ja muut tilausliikennekuljetukset esim. koulujen urheilutapahtumiin. 
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Turvapaikanhakijaperheiden lapsia koulussa oli seitsemän. Niiden määrä on vähentynyt Tor-

niosta poismuuton vuoksi; perheitä, joissa on kouluikäisiä lapsia, ei ole kuin muutama. 

Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden koulutuskustannukset olivat yhteensä 187 034 eu-

roa, josta henkilöstökulujen osuus 180 430 euroa. 

Kielikoulun oppilasmäärät 

Vuosi 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk Yht. 

2015 20 15 18 20 18 18 11 12 17 149 

2016 
(kevät) 

20 14 18 19 18 17 10 12 17 145 

• Ostopalvelun hinta 1.040.661 € vuonna 2016 (1.196.760 € vuonna 2015) 
 

Tarkastuslautakunta: 

Peruskoulun kouluverkko ja muutkin rakenteet ovat ajan tasalla ja pääsääntöi-
sesti hyvässä kunnossa sekä vastaavat koulutukselle asetettuihin tarpeisiin. Op-
pilasmäärän kehittymistä ja alueellistumista tulee jatkossa seurata, arvioida ja 
puuttua riittävässä laajuudessa. 

Kielikoulun kustannukset oppilasta kohden ovat korkeat. Sillä on suuri merkitys 
kaupungin talouteen. On pohdittava, millä menetelmillä kustannuksia voidaan 
pienentää. 

Kielikoulun osalta on ollut vaikeita tilaongelmia, joihin Haaparanta ei ole löytänyt 
ratkaisua. Kielikoulu onkin menettänyt suosiotaan. Varsinkin sen yläluokilta on 
siirtynyt oppilaita takaisin Tornioon opiskelemaan. Tilanteen helpottamiseksi 
Tornio on tarjonnut tyhjillään olevia entisen lukion tiloja kielikoulun käyttöön. 

Kielikoulu on koettu yhdeksi merkittäväksi säästökohteeksi, varsinkin yläluokki-
en osalta, kun siellä on ollut enemmän oppilaskatoa. Jatkossa tulee selvittää kie-
likoulun yläluokkien tarkoituksenmukaisuus ja verrata sitä niistä aiheutuviin kus-
tannuksiin. 

 

4.2.3.3. Toisen asteen koulutus  

 

Lukiokoulutus 

Tilinpäätösasiakirjassa kerrotaan, että yhteistyötä on viritelty erityisesti lukion ja ammattiopisto 

Lappian välillä. Myös kansalaisopisto ja Peräpohjolan Opisto ovat tiivistäneet yhteistyötä eri-

tyisesti maahanmuuttajien kotoutuksen suhteen. Mainintoja on myös AMK:n kampuksen toi-

minnan jatkumisen tärkeydestä. Muutoin toisen asteen koulutuksen maininnat ovat tilinpäätös-

asiakirjassa jääneet vähäiselle huomiolle. 

Lukiossa on otettu käyttöön sähköiset ylioppilaskirjoitukset, joka sinällään on merkittävä uudis-
tus. 
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Tilastotietoa 
 

 2014 2015 2016 

Lukiokoulutuk-
sessa olevat 

336 345 353 

Lukiosta eronnei-
den määrä 

12 14 17 

Kaksoistutkintoa 
suorittavat 

112 96 97 

Yhteensä 448 441 450 

TARKASTUSLAUTAKUNTA: 

Tornio on menettämässä vuosikymmeniä kestäneen koulukaupunkimaineensa. 
Tätä kehitystä ovat edesauttaneet ammattikorkeakoulun liittäminen Lapin Yliopis-
ton konserniin. Myös valtioneuvoston toimeenpanemat rajoitukset uuteen ammat-
tiin kouluttautumiseen ja valtionosuuksien leikkaukset, ovat vähentäneet opiskeli-
japaikkoja ammattikoulutuksessa. Tätä taustaa vasten tilinpäätösasiakirjan mainin-
ta ”on viritelty yhteistyötä” tuntuu riittämättömältä toimenpiteeltä yhteistyön tiivis-
tämisessä ja toimintojen päällekkäisyyksien purkamisessa. 

Opiskeluympäristössä tapahtunut muutosprosessi ei ole saanut merkittävää jalan-
sijaa toisen asteen yhteistyön kehittämisessä, joka edesauttaisi niin lukio- kuin 
ammatillista koulutusta. Kaksoistutkinto on yksi tapa madaltaa eri koulutusmuoto-
jen raja-aitoja, jotka yllä olevan taulukon mukaan näyttävät huolestuttavilta. 

 

 

Tornion yhteislyseon lukio. Kuva Tornion kaupunki/Yrjö Nurkkala. 
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Ammatillinen koulutus 

Ammatillista koulutusta Torniossa järjestävät Peräpohjolan Opisto, Kemi-Tornionlaakson Kou-

lutuskuntayhtymä Lappia ja Lapin AMK. Tornion kaupunki omistaa Lappiasta 53,19 %. 

Koulutuskuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia konser-

nitilinpäätös. Lappian tilinpäätöksen osana laaditaan myös henkilöstöraportti. Tilinpäätös käsi-

tellään valtuustossa kesäkuussa. Kuntien tavoitteena on saada konserniyhteisöjen tiedot hel-

mikuun aikana. Alustavat tiedot annetaan Lappiasta sovitusti. 

Kuntayhtymän sitovuustaso on tulos. Investoinnit ovat sitovia yhtymävaltuustoon nähden kun-

tayhtymän tasolla. Kolari erosi kuntayhtymän jäsenyydestä ja yrittäjyyteen kannustavia elin-

voimapoliittisia kumppanuussopimuksia tehtiin kuntien kanssa. 

Syyslukukaudella Torniossa aloitti Keminmaasta siirretty sähkö- ja turva-ala ja Kemissä auto-

ala. Kiinteistöjä Lappialla on toimintatarpeisiin nähden liikaa. 

Vuosi 2016 oli ammatillisen koulutuksen voimakkaiden muutosten viides vuosi peräjälkeen. Ti-

likausi 2016 oli alkuperäistä ammatillisen perusopetuksen vuonna 2013 päätetyistä kolmelle ti-

likaudelle jaksotetuista leikkausvuosista viimeinen. Kuitenkin tilikaudella 2016 saatiin varmis-

tus, että rahoitusleikkaukset edelleen jatkuvat tilikauden päätyttyä. Tämä tulee olemaan toinen 

merkittävä ammatillisen koulutuksen leikkauskokonaisuus, joka kohdistuu Lappiaankin voi-

makkaasti. 

Kuntayhtymän ulkoiset toimintatulot ovat 31,6 milj. euroa. Pudotusta edelliseen vuoteen 2,4 

milj. euroa, joka vastaa valtionosuuksien pudotusta. Talousarviosta tulot alittuivat 54 tuhatta 

euroa. 

Työvoimakoulutus jäi talousarviosta 378 tuhatta euroa. Vuokratulot, muu maksullinen palvelu-

toiminta, sekä tuet ja avustukset ylittivät 2016 talousarvion 941 000 eurolla. 

Lapin ammattikorkeakoulun tarjonta lisää omalta osaltaan Tornion kaupungin vetovoimaisuutta 

koulutuskaupunkina. Korkeakoulusta ja toiselta asteelta valmistuneet ammattilaiset ovat mer-

kittävä resurssi alueen elinkeinoelämälle, sillä yritystoiminta tarvitsee osaavaa työvoimaa. Tä-

män lisäksi alue ja elinkeinoelämä hyötyvät paikkakunnalla olevista opiskelijoista, kun korkea-

koulu- ja toisen asteen opiskelijat käyttävät alueen palveluita lisäten alueellista ostovoimaa. 

TARKASTUSLAUTAKUNTA 

Lappialla oli vuoden käynnistyessä takanaan jo kokemusta sopeuttamis- ja kehittä-

mistoimien toimeenpanosta. Yt–neuvotteluilta ei vältytty ja ratkaisuja työstettiin työ-

ryhmissä. 

Lappia 3.0 –kehittämisohjelma käynnistyi elokuussa lukuvuoden aloituksen yhtey-

dessä. Lappialle myönnettiin uutena tehtävänä teollisen puurakentamisen koulutus-

kokeilu, puutarha-alan perustutkintokoulutus Louella sekä talotekniikan koulutus 

Muoniossa. 

Kustannuksien karsimisen lähtökohtana on ollut opetuksen tason säilyttäminen, 

jota suuri osa henkilöstöstä pitää onnistuneena. Tarkastuslautakunta näkee Lappi-

an toimenpiteet vaikeassa rahoitustilanteessa hyväksyttävänä. 
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Lukiolla ja ammatillisella koulutuksella voisi olla enemmän yhteistyötä kaksoistut-

kinnon osalta. Mahdollisuuksia kannattaisi kehittää kustannusten säästämisek-

si/tasaamiseksi. 

Suotavaa olisi, että Lapin ammattikorkeakoulun kehityspanoksia ja opiskelija-

resursseja hyödynnettäisiin laajemmin alueen ja elinkeinotoiminnan kehittämiseksi. 

 

Tornion kaupungin näkökulmasta on tärkeää, että alueella säilyy niin toisen asteen 

kuin korkea-asteen koulutus, sillä nämä lisäävät kaupungin elinvoimaa ja vetovoi-

maisuutta. 

 

4.2.3.4. Muut sivistyspalvelujen tulosalueet 

 

Kirjasto 

Tornion kaupunginkirjaston toimipisteinä toimivat pääkirjasto Torikadulla sekä kirjastoauto. Ar-

pelassa sijainnut toimipiste lakkautettiin ja palvelut siirtyivät vuonna 2016 kirjastoautopalveluun. 

Uusi kirjastotoimenjohtaja on aloittanut työssään tammikuussa 2016. 

AVI:n rahoittama Kirjaston seniorityöllä virikkeitä vanhuksille –hanke päättyi viime vuonna ja 

hankkeen aikana saatiin vakiinnutettua kirjaston kirjakassi- ja kotipalvelutoiminta. Uusilla toimin-

noilla mahdollistettiin aineiston lainaaminen myös heille, jotka eivät iän tai fyysisten esteiden 

vuoksi pääse kirjastoon itse. 

Kirjastossa otettiin vuoden 2016 aikana käyttöön uusia toimintamuotoja, jotka edistävät lukutai-

toa ja kirjallisuuden lukemista ja jotka ovat jo vakiinnuttaneet paikkansa toiminnassa (lukukoira-

toiminta lapsille ja Novellikoukku aikuisille). 

Seuraavassa taulukossa yleisten kirjastojen valtakunnallisista tilastoista poimittuja tietoja Kemi-

Tornio seutukunnan ja muutamien verrokkikuntien kirjastojen tunnuslukuja: 

 

Kunta Asu-
kasluku 

Lainaa-
jia 

Lainaajia/ 
as. 

Kokonais- 
lainaus 

Kokonais- 
lainaus/as. 

Toiminta-
kulut 

Toiminta-
kulut/as. 

Tornio 22 199 6 518 29,36 253 059 11,40 1 076 674 48,50 

Rovaniemi 61 838 22 457 36,32 1 061 328 17,16 3 793 815 61,35 

Tervola 3 195 1 204 37,68 41 213 12,90 265 208 83,01 

Keminmaa 8 388 2 364 28,18 105 647 12,60 330 298 39,38 

Kemi 21 758 6 507 29,91 311 675 14,32 1 368 071 62,88 

Kemijärvi 7 766 2 492 32,09 99 777 12,85 506 846 65,26 

Raahe 25 165 7 261 28,85 401 542 15,96 1 482 139 58,90 

Jämsä 21 542 4 920 22,84 280 636 13,03 1 094 020 50,79 

Iisalmi 21 945 8 753 39,89 423 208 18,83 1 205 990 54,96 
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Maakuntamuseo 

Tornion ja Haaparannan välinen museoyhteistyösopimus tuli voimaan vuonna 2014. Museo 

toimii kulttuuri- ja nuorisolautakunnan alaisuudessa. Vuonna 2014 perustettu rajanylinen joh-

tokunta, jossa on kolme jäsentä Torniosta ja kaksi Haaparannalta, vastaa museon toiminnan 

kehittämisestä. 

Vuosi 2016 oli museon peruskorjauksen ja näyttelyuudistusten jälkeen ensimmäinen kokonai-

nen aukiolovuosi. Vuoden aikana museo aloitti täysimittaisen vaihtuvien näyttelyiden toimin-

nan. Näyttelyistä kaksi oli museon omaa tuotantoa ja kolme yhteistuotantoa. 

Henkilöstöä oli 8,7 laskettuna henkilöstötyövuosina. Yhteistyötahoja ovat olleet Lapin ammatti-

korkeakoulu ja Lappia Ammattiopisto (mm. oppisopimuskoulutuksessa). Museo on tarjonnut 

nuorille myös työharjoittelupaikkoja (6 henkilöä) sekä tutustuttanut nuoria työelämään sekä 

Torniosta ja Haaparannalta. 

Museo vastaanottaa toimintaa tukevia ja kulttuurihistoriallisia lahjoituksia. 

Perusnäyttelyn viimeistelyyn vuonna 2016 ovat Tornio ja Haaparanta yhteisesti rahoittaneet 

(10.000€). 

Vuonna 2016 itsetuotetut näyttelyt olivat Torniolaisten haaksirikko sekä Mämmiä ja surström-

mingiä. Vuoden aikana museo tarjosi 21 erilaista tapahtumaa. Kulttuuripolku yhdessä kirjaston 

ja Aineen taidemuseon kanssa oli suunnattu koululaisille. Osallistujia oli 25 luokkaa, 397 hen-

kilöä joista lapsia 314. 

Suosittuja tapahtumia olivat Joulupolku ja mm. Tornio-viikolla yhdessä Aineen taidemuseon 

kanssa järjestetty Kevätkirmaus. Kulttuuriperintövierailu Haaparannan koululaisille sekä ryh-

mille opastettu ruotsinkielinen kierros oli palvelua yli rajan. Osallistujia oli 16 ryhmää, 301 oppi-

lasta ja 28 ohjaajaa. 

Suosittuja tapahtumia museolla olivat myös Keräilijäilta, Yö museossa -tapahtuma, Jousikvar-

tetin konsertit ja kirjailijaillat. Museo oli myös toteuttamassa yhdessä Tornion Kotiseutuseuran 

kanssa iltaretkeä Jatulintarhalle Ruotsin Revonsaareen. Opastettuja kierroksia oli vuoden ai-

kana 174, joista koululaisryhmiä oli 121. Museokävijöistä alle 18-vuotiaita oli 2289 henkilöä eli 

noin 35,5 % kävijöistä. Asiantuntijapalvelukäyntien kokonaismäärä oli 232. 

 

Aineen Taidemuseo 

Aineen taidemuseo on Tornion kaupungin omistama ja ylläpitämä taidemuseo, jonne on pysy-

västi sijoitettu Aineen Kuvataidesäätiön omistama suomalaisen taiteen kokoelma. Taidemuse-

ossa on myös muita kokoelmia, osa on Aineen Kuvataidesäätiön, osa Aineen taidemuseon, 

osa Tornion kaupungin omistuksessa. Osa kokoelmista on saatu lahjoituksina. 

Aineen taidemuseon johtokunta kuuluu sivistyspalveluiden palvelualueeseen. 

Toiminta on tavoittanut lapset, nuoret sekä ikäihmiset. Yhteistyössä Peräpohjolan opiston, Ki-

virannan ja Putaan koulujen sekä Seminaarin koulun kanssa toteutettiin useita hankkeita, jois-

ta osa kohdistui maahanmuuttajien ja vastaanottokeskuksen lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Li-

säksi tapahtumia järjestettiin yhteistyössä museon ja kulttuuritoimen kanssa. 
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 2013 2014 2015 2016 

Kävijät 19 447 21 372 20 120 19 313 

Tapahtumat 257 318 271 366 

Näyttelyt 7 7 6 4 

 

Aineen taidemuseo sijaitsee kulttuuritarjonnalle keskittyneessä keskiössä ja on näin ollen 

myös merkityksellinen kaupungin matkailun vetovoimatekijä. 

 

 

Aineen taidemuseo ja Tornionlaakson maakuntamuseo. 

Kuva Tornion kaupunki/Yrjö Nurkkala. 

 

Kansalaisopisto 

Opistopalvelujen saatavuus, asiakaslähtöisyys, laatu ja tuloksellisuus ovat opiston keskeisim-
piä arvoja. 

Kansalaisopisto edistää elinikäisen oppimistavoitteen pohjalta ihmisten hyvinvointia ja kau-
pungin vetovoimaisuutta tukevia opetuspalveluja. 

Pitämällä kurssimaksut riittävän alhaisina mahdollistetaan kaikkien kuntalaisten osallistumi-
nen. 

Kansalaisopiston tunnuslukuja kolmelta edelliseltä vuodelta: 

 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosi 2015 Vuosi 2016 

Opiskelijoita 3812 4154 4236 4205 4348 

Kursseja 333 370 380 392 379 

Opetustunteja 8563 9436 9646 9565 8650 
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TARKASTUSLAUTAKUNTA 

Yhtenäisen kulttuurialueen muodostuminen kaupungin keskeiselle alueelle tukee 
keskinäistä yhteistyötä ja on matkailulle tärkeä tuoteympäristö. Tapahtumien sisäl-
löt toivat nautintoja ja osallistumista niin lapsille, nuorille, ikäihmisille kuin perheil-
le. 

Kirjastotoimen kehityksessä on havaittavissa positiivinen ote. Uudet tapahtumat 
lisäävät kirjaston asiakasmäärää ja elävöittävät kaupungin kulttuuritoimintaa. 

Maakuntamuseo tarjoaa näyttelyiden lisäksi myös asiantuntijapalveluita mm. tutki-
joille sekä antaa lausuntoja kulttuurihistoriallisista kohteista toteuttaa maakunnallis-
ta neuvontaa ja kulttuuriympäristötyötä. Lisäksi museo ylläpitää valokuva- ja koti-
seutuarkistoa. 

Aineen taidemuseon tapahtumat ovat olleet monipuolisia ja laadukkaita ja niistä on 
hyvin tiedotettu kuntalaisille. 

Kansalaisopisto tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden opistojen kanssa ja kehittää 
toimintaan ulkopuolisella rahoituksella erilaisten hankkeiden avulla. 

 

Nuorisotoimi 

Nuorisotoimen tavoitteet toteutuivat tilivuonna 2016 hyvin. Nuorisotilat ovat olleet ahkerassa 

käytössä ja kävijöitä erilaisissa toiminnoissa ja tapahtumissa on ollut paljon. 

Tiedotuspiste Aaltosen kävijöiden määrä laski 3222 kävijään vuonna 2016 (edellisenä vuonna 

oli 4136 kävijää). Syynä kävijämäärän laskuun oli toisen työntekijän työsuhteen päättyminen 

hankerahoituksen päättymisen vuoksi. 

Nuorisotoimi syvensi kouluyhteistyötä; nuorisotyötä tehdään ala- ja yläkouluilla sekä lukiossa, 

mutta säännöllistä se on Putaan ja Raumon yläkouluilla sekä kielikoulun ala- ja yläluokilla. 

Koulunuorisotyön tavoitteena on mm. oppilaiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen 

nuorisotyöllisin menetelmin, koulun yhteisöllisyyden ja oppilaiden yhteisöllisten taitojen edis-

täminen, varhainen puuttuminen, harrastuksiin ohjaaminen ja kiusaamisen ehkäisy. 

Nuorisotoimi on ollut aktiivisesti mukana Perheille parasta –hankkeessa. 

Nuorisotoimi haki aktiivisesti aikaisempien vuosien tapaan erilaisia hankerahoituksia ja onnis-

tui niitä myös saamaan. Tästä yhtenä esimerkkinä Kivirannan nuorisotilaan rakennettu tieto-

konepelaamiseen painottunut toiminta. Toiminnassa nostetaan pelaamisen rinnalle myös mui-

ta siihen liittyviä arvo- ja etiikkakysymyksiä. 

Tyttöjen talon toiminta ei jatkunut enää vuonna 2016. Sen sijaan nuorisotoimi on panostanut 

tyttöjen ja poikien maahanmuuttajataustaisten pienryhmätoimintaan Taukotuvalla. 

Nuorisotiloissa kävijöiden määrä vuosian 2013-2016 (ei sisällä tiedotuspiste Aaltosen kävijä-

määrää) 

 2013 2014 2015 2016 

Yhteensä 9179 8877 7048 8117 
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TARKASTUSLAUTAKUNTA: 

Nuorisotilojen käyttö on joidenkin tilojen osalta lisääntynyt edellisestä vuodesta. Nuo-
risotoimi on panostanut myös maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten toimin-
taan. Liikennepuiston toimintaa voitiin jatkaa kunnostustoimenpiteiden ansiosta. Toi-
minnan jatkuminen koettiin merkityksellisenä. 

Urheiluseurat ja muut järjestöt sekä yhdistykset tekevät merkityksellistä työtä lasten ja 
nuorten hyväksi. Toiminta tukee liikunnallista ja sosiaalista hyvinvointia sekä muuta 
harrastustoimintaa. 

 

 

Kuva Tornion kaupungin nuorisotoimen kotisivuilta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4.2.4. Tekniset palvelut 

 

Teknisten palvelujen lautakunta 

Teknisten palvelujen käyttösuunnitelma on laadittu talousyksiköittäin, mistä löytyvät mm. toi-

minnallisten tavoitteiden aikataulut. 

Asumisessa ja ympäristössä tavoitteet ovat toteutuneet kohtalaisesti. 

Maanhankintaa on suoritettu maapoliittisen ohjelman mukaisesti, mutta Ainolanvainiolla 

maanhankinta jäi toteutumatta. 

EU-puiston rakentaminen ei ole käynnistynyt Haaparannan rahoitusosuuden puuttumisesta 

johtuen. Kyläjoen logistiikka-alueen hankesuunnitelman laadinta on siirtynyt. Röyttän LNG-

puiston maankäyttöanalyysi on valmistunut. Tulevaa kaavoitusta palvelevia perusselvityksiä ei 

ole käynnistetty koska kaavoitusprosessia ei ole aloitettu. 

Teknisten palvelujen lautakunta on pysynyt hyvin talousarviossa. Investoinnit toteutuivat suun-

nitelmien mukaisesti. Merkittävin syy budjetin alitukseen oli EU-puiston jääminen toteutumatta. 

Riskien seuranta ja niistä raportointi tapahtuu tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen yhteydes-

sä. 

TARKASTUSLAUTAKUNTA: 

Tarkastuslautakunta kiinnittää yhä edelleen huomiota teiden kunnossapi-
don korjausvelan kasvuun. Talvikunnossapito on haastavaa, mutta kun-
nossapidon tasoa pitäisi pystyä parantamaan tulevina vuosina. 

Kiinteistöjen kunnossapidon tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Kiinteistöjen 
kunnossapitotarpeisiin pitäisi pystyä puuttumaan mahdollisimman ajoissa. 
Pienetkin korjaukset tulee tehdä ajoissa, jotta korjaamattomat ongelmat 
eivät pahene ajan myötä. Kaupungin kiinteistöt ja niistä huolehtiminen on 
tarkastuslautakunnan mielestä erittäin tärkeää. 

Onnistuneella maanhankinnalla on suuri merkitys kaupungin tulevaan ke-
hitykseen oikea-aikaisen ja monipuolisen tonttitarjonnan turvaamiseksi. 
Torniossa on tällä hetkellä varsin hyvä tonttitilanne sekä yritystonttien että 
asuntotonttien osalta. 

Röyttän LNG-puiston valmistelu on edennyt hyvin. Kaavoituksen aloitta-
minen on ajankohtaista sitten, kun alueen käyttötarkoitus hahmottuu tar-
kemmalla tasolla. Kyläjoen logistiikka-alueen käyttöä kannattaa miettiä uu-
desta ja laaja-alaisemmasta näkökulmasta. 

Teknisten palvelujen lautakunta on pysynyt hyvin talousarviossa. 

Riskien hallinta on asiapapereiden mukaan hyvin hallinnassa. 
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Liikuntalautakunta 

Liikuntatoimen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellulla tavalla ja talous toteu-

tui talousarvion mukaisesti. 

Liikuntatoimenjohtajan virka jätettiin täyttämättä edellisen jäätyä eläkkeelle. Resurssivaje 

kuormitti muuta henkilöstöä. Liikuntatoimenjohtajalle kuuluvia tehtäviä hoiti omien tehtävien 

ohessa tekninen johtaja ja liikuntatoimen esimiehenä oli erityisliikunnan ohjaaja. Työhyvinvoin-

tikeskusteluja ei edellä mainituista syistä ole liikuntatoimessa käyty. Koko liikuntatoimen katta-

via palavereita ei ole pidetty, mutta uimahallilla palaverit on pidetty viikoittain. 

Vuonna 2016 valmistuivat uimahallin peruskorjaussuunnitelmat ja hankkeelle haettiin valtion 

rahoitusta. 

Liikuntaryhmissä oli yhteensä 16 000 henkeä, joista erityisliikuntaryhmissä kävi yhteensä 

12 426 henkeä. Erityisliikuntaryhmille järjestettiin yhteensä 569 liikuntakertaa ja Satsaa itseesi 

–ryhmille 384 liikuntakertaa. 

TARKASTUSLAUTAKUNTA 

Toimintaa on hoidettu olemassa olevien resurssien mukaan. Tulevassa organisaa-
tiomuutostilanteessa tulee arvioida resurssien riittävyys. 

Liikuntaryhmissä on ollut runsaasti osallistujia. Ryhmät ovat olleet hyvin suosittu-
ja. 

 

 

Kunnossa kaiken ikää. Suensaaren lenkkeilyreitiltä löytyy myös kuntoiluvälineitä. 

Kuva Tornion kaupunki/Yrjö Nurkkala. 
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Meri-Lapin ympäristölautakunta 

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto 

Ympäristölautakunta toimii Tornion kaupungin sekä Keminmaan ja Tervolan kuntien alueella. 

Lautakunnan toimivaltaan kuuluu ympäristönsuojeluun ja rakennusvalvontaan liittyvät asiat. 

Isäntäkuntana toimii Tornion kaupunki. 

Ympäristöterveys ja joukkoliikennejaosto toimii Tornion ja Kemin kaupunkien sekä Keminmaan, 

Tervolan ja Simon kuntien alueella. Jaoston toimivaltaan kuuluvat eläinlääkintähuolto, ympäris-

töterveyshuolto ja toimiminen joukkoliikenteen seudullisena kunnallisena viranomaisena. Isän-

täkuntana toimii Tornion kaupunki. 

Seutuyhteistyö ympäristönsuojelun osalta toimii hyvin. Rakennusvalvonnan henkilöiden sijoit-

tumista on parannettu työpaineen tasaamiseksi. Ympäristöterveydenhuollon seutuyhteistyön 

laajenemisessa on ollut käynnistymisvaikeuksia, jotka on jo pääosin selvitetty. 

Hallintoa työllistää kuntalaisilta tulevat riita-asiat ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan aloil-

la. Elintarvikevalvonnan suunnitelmallisten tarkastusten osalta on jääty tavoitteesta 11,5 %. Lu-

pien tavoitteelliset käsittelyajat ovat toteutuneet osittain. Verkkoyhteistyön parantaminen koe-

taan yhdeksi kehittämisen tarpeessa olevaksi kohteeksi. 

TARKASTUSLAUTAKUNTA: 

Rakennusvalvonnan henkilöiden sijoitusten muutoksilla on saatu tasattua työpai-

neita, millä on positiivinen vaikutus työn tuottavuuteen ja työssä jaksamiseen. 

Hyvä seudullinen yhteistyö mahdollistaa resurssien paremman hyödyntämisen ja 

tuo yhdistämisellä haetut hyödyt esille. 

Ympäristötoimi on ilmaissut henkilöstömäärän riittämättömyyden, mikä aiheuttaa 

valvontojen puutteellisuutta ja lupien käsittelyaikojen pidentymistä. Asia kannattaa 

selvittää voidaanko esimerkiksi verkkoyhteistyön parantamisella vaikuttaa tilanteen 

helpottamiseen. 

 

 
Kevyenliikenteen väylä Tornio kaupungin keskustaan. 

Kuva Tornion kaupunki/Yrjö Nurkkala. 



 
 41 
 

4.3. Taloudelliset tavoitteet ja toteumat 
 

Tornion kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös toteutui 806 683 € ylijäämäisenä. Se on 3 696 924 € 

tavoitetta parempi. Vuoteen 2015 verrattuna toimintakate parani 366 632 €. ja vuosikate 4 573 

709 €. Kassanriittävyys oli vuoden lopussa 8 päivää. 

Investointien nettokustannuksiin talousarviossa oli varattu 4 668 460 €. Ne toteutuivat 3 621 268 

€:n suuruisina, eli 1 047 191 € suunniteltua pienempinä. Vuosikate/poistot –prosentti oli 113,40 

%. 

Kaupunginhallitus teki Tornion kaupungin energialaitoksen vanhojen liittymismaksujen 

1 838 600,52 € oikaisun vuoden 2016 tilinpäätöksen yhteydessä. 

Valtioneuvoston asetuksessa (205/2011) säädetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 
annetun lain (1704/2009) 63 a §:ssä tarkoitetuista rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta ku-
vaavien kunnan talouden tunnuslukujen raja-arvoista. Raja-arvot täyttyvät, jos tilinpäätösten 
mukaan kunnan taloudessa täyttyvät kaikki taulukossa esitetyt edellytykset: 

 

Taulukko. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan raja-arvot ja Tornion arvot 

Raja-arvot Raja-arvo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Vuosikate e/as negat. 176 249 118 302 76 76,2 283 

Tulovero-% ka+0,5 % *) 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,50 % 20,50 % 20,50 % 

Lainakanta e/as ka+50 % **) 1 590 1 610 1758 2 483 2 217 2 538 2 367 

Kert. yli/alijäämä e/as alij. 444 517 497 816 658 460 581  

Omavar. aste alle 50 % 51,9 % 51,6 % 47,9 % 44,6 % 45,2 % 40,5 % 43,6 % 

Suht. velkaant. väh. 50 % 41,2 % 41,2 % 43,8 % 54,4 % 49,8 % 54,2 % 48,2 % 

Tuloveroprosentin raja-arvo 19,47 % 19,66 % 19,74 % 19,88 % 20,36 % 20,24 % 20,36 % 

Tornion tilinpäätöksen 2016 mukaan raja-arvoista täyttyivät tuloveroprosentti ja omavarai-

suusaste.  

TARKASTUSLAUTAKUNTA: 

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan Tornion kaupungin taloudellinen tilan-
ne on vahvistunut vuoden 2016 aikana. Tasetta vahvistaa mm. energialaitoksen 
vanhojen liittymismaksujen 1,8 milj. € oikaisu. Oikaisu parantaa kaupungin tasetta 
vastaavalla summalla. Taseeseen on kertynyt ylijäämää vuoden 2016 tilinpäätöksen 
jälkeen 12,8 milj. €. 

Talousarvion toteutuminen oli kiitettävää lukuun ottamatta sosiaali- ja terveyslauta-
kuntaa. 

Vuosikatteen voimakas paraneminen vahvistaa Tornion taloudellista asemaa. Nou-
suun vaikuttivat eniten verotulojen kasvu 1,9 milj. €, valtionapujen korotukset 2,1 
milj. € ja tonttien myyntitulot 1,5 milj. €. 

Positiiviseen tilinpäätökseen pääseminen ja taseen vahvistuminen ovat tapahtuneet 
satunnaisten tulojen ja kirjausten ansiosta. Tarkastuslautakunta näkeekin, että ta-
louden tasapainottamistoimenpiteitä on edelleen jatkettava. 
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5. KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

Torniossa tytäryhtiöt ja kuntayhtymät hoitavat merkittävän osan kuntalaisille tarjottavista palve-

luista. Palvelutuotannon merkittävyyttä kuvaa jo sekin, että konsernin tytäryhtiöillä on yhtä pal-

jon lainoja kuin kaupungilla. Tytäryhtiöt hoitavat kaupungin palveluista sähkönsiirron, kauko-

lämmön, veden ja jäteveden sekä vuokra-asuntojen tarjonnan. Kaupunki on yhtiöittämällä ul-

koistanut myös elinkeinotoiminnan kehittämisen, yrityspalvelut ja osan työllistämispalveluista. 

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet 

sekä konserniohjauksen periaatteet. 

Konserniin kuuluvat kuntayhtymät tuottavat erikoissairaanhoidon palvelut ja ammatillisen pe-

ruskoulutuksen. 

TARKASTUSLAUTAKUNTA: 

Tytäryhtiöt ovat pääsääntöisesti kiitettävällä tarkkuudella selostaneet yhtiöidensä 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen. Sairaanhoidon- ja koulu-
tuskuntayhtymän sekä elinkeinoyhtiön toiminnasta ovat erilliset maininnat tässä 
arviointikertomuksessa. 

Tornion Energia Oy on toteuttanut kaikki tavoitteet ja se on taloudellisesti vakaalla 
pohjalla. 

Tornion Vesi Oy yhtiöitettiin aikanaan tuottoon nähden ylisuurella velkataakalla. Yh-
tiö on onnistunut saamaan talouden tasapainoon. Velkataakka on edelleenkin liian 
suuri liikevaihtoon verrattuna, mutta menee ilman riskejä suljetuilla markkinoilla 
toimivana yrityksenä. Tavoitteena ollut vesi- ja jätevesikuution kohtuullinen koko-
naishinta on saavutettu ja se on nyt valtakunnan keskitasossa. Vesivuotoja ei ole 
vielä saatu kuriin pitkistä ja suhteellisen vanhoista runkolinjoista johtuen. Lisäksi 
tuntuvia kustannuksia aiheutuu hulevesiongelmasta. 

Tornion Vuokra-asunnot Oy:n asettama tavoite kohtuullisista vuokrista on toteutu-
nut. Taloudellinen tulos on asiallinen. Yhtiön ongelmana on korkea velkataso, joka 
vuoden 2016 aikana kasvoi lisää suurten investointimäärien vaikutuksesta. Tornion 
oppilasasuntola Oy on taloudellisesti hyvin vaikeassa tilanteessa. Tulos oli nollata-
soa, taseessa on hiukan alijäämää ja velkamäärä liikevaihtoon verrattuna täysin 
kohtuuton. 

Länsipohjan Hevosurheilukeskus Oy on joutunut investoimaan rakennuksen kat-
toon rakennuksen pelastamiseksi pahemmilta vaurioilta. Yhtiön tulomahdollisuudet 
huomioiden se vaatii selvästi vahvempaa taloudellista tukea emon taholta toiminta-
edellytysten säilyttämiseksi. 

Tornion Keilahalli Oy on pakollisten kunnostustöiden jälkeen taloudellisissa vaike-
uksissa. Toiminnan vakauttamiseksi se tarvitsee emon tukea. 

Bottenvikens Reningsverk AB:n osalta puuttuivat edelleenkin vastuuhenkilöiden 
nimet tilinpäätösasiakirjasta lukuun ottamatta Allan Fjellvindiä. Vähintään tornio-
laiset hallituksen jäsenet vastuuhenkilöinä tulee merkitä tilinpäätösasiakirjaan. 
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Kuntakonsernin vertailevat tunnusluvut vuosilta 2015 ja 2016 

Konserni 
2015 

Oma-
varaisuus 

% 

Suhteellinen 
velka-aste 

% 

Ali- / yli-
jäämä / 
asukas 

Lainat / 
asukas 

Asukas-
määrä 

Rovaniemi 51,3 % 54,5 % 1 763 € 3 283  € 61 835 

Kemi 27,5 % 71,6 % - 175 € 5 937 € 21 756 

Raahe 19,7 % 113,2 % -129 € 10 084 € 25 165 

Iisalmi 47,0 % 45,0 % 978 € 3 619 € 21 951 

Tornio 33,5 % 73,7 % 1 531 € 5 000 € 22 193 

      
Konserni 
2016 

Oma-
varaisuus 

% 

Suhteellinen 
velka-aste 

% 

Ali- / yli-
jäämä / 
asukas 

Lainat / 
asukas 

Asukas-
määrä 

Rovaniemi 50,7 % 58,5 % 2 031 € 3 583 € 62 246 

Kemi 28,2 % 71,2 % - 35 € 5 911 € 21 603 

Raahe 19,2 % 114,2 % 149 € 10 326 € 25 010 

Iisalmi 45,0 % 48,0 % 1 219 € 4 246 € 21 767 

Tornio 36,1 % 68,9 % 1 781 € 4 722 € 22 107  

 

Taseen tunnusluvut: 

Omavaraisuusaste % mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuk-

sista pitkällä aikavälillä. Konsernin omavaraisuusaste 2016 on 36,1 % (v. 2015 se oli 33,5 %). Alle 50 prosen-

tin omavaraisuusaste merkitsee kuntakonsernissa merkittävää velkariskiä. 

Suhteellinen velkaantuneisuus % kertoo, kuinka paljon konsernin käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman 

takaisinmaksuun. Mitä pienempi konsernin velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdolli-

suudet konsernilla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Vuonna 2016 luku on 68,9 % (v. 2015 

se oli 73,7 %). 

Kertynyt ylijäämä/alijäämä luku osoittaa, paljonko konsernilla on kertynyttä ylijäämää tai kertynyttä alijäämää. 

Torniossa konsernilla kertynyttä ylijäämää v. 2016 tilinpäätöksessä oli 39,3 milj. euroa, joka on 1.781 euroa 

asukasta kohden (v. 2015 luku asukasta kohden oli 1.531 euroa). Tämä summa ei kuitenkaan ole kaupungin 

käytettävissä päivittäiseen rahantarpeeseen. Kassan riittävyys on kolmekymmentä (30) päivää (v. 2015 se oli 

29 päivää). 

Konsernin lainakanta 31.12. tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Konsernin lainakanta vuoden 2016 

lopussa oli 104,4 milj. euroa (v. 2015 se oli 110,9 milj. euroa), joten lainamäärä on pienentynyt 6,5 miljoonaa 

euroa edellisestä vuodesta. Asukasta kohden laskettuna konsernin lainakanta vuonna 2016 on 4 722 euroa, 

kun se vuonna 2015 oli 5 000 euroa.  

Konsernin lainasaamiset 31.12. tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja konsernin omistamien 

ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. Vuoden 2016 lopussa lainasaamisia ei ollut, samoin kuin 

vuonna 2015. 
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6. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN ARVIOINTI 

Tornion kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion 15.12.2015 § 85. Talousar-

vioon sisältyi yhtenä tavoitteena kaupungin talouden saattaminen tasapainoon lyhyellä ja pit-

källä aikavälillä. 

Kaupunginhallitus asetti 22.12.2014 § 314 taloustyöryhmän, jonka keskeisenä tehtävänä on 

ollut valmistella kaupungin talouden ja toiminnan yhteensovittamiseen liittyviä toimenpide-

esityksiä, evästää palvelualueita taloudellisten ja toiminnallisten säästöjen aikaansaamiseksi 

ja kohdentamiseksi sekä seurata ja arvioida vuodelle 2016 asetettujen säästötavoitteiden to-

teutumista. Taloustyöryhmän tuli raportoida tuloksista kaupunginhallitukselle sekä valtuustol-

le mm. osavuosikatsausten yhteydessä. Tavoitteeksi on asetettu, että Tornion kaupungin ta-

lous on tasapainossa vuoteen 2018 mennessä. 

TARKASTUSLAUTAKUNTA: 

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan taloustyöryhmän raportissa ei ole 
esitetty sellaisia rakenteellisia muutoksia, joilla asetettu tavoite toteutuu. Tavoit-
teen toteuttamiseksi on asetettu 20 henkilötyövuoden vähentäminen vuosittain 
(yht. 60 htv). Tarkasteluvuonna toteutuma oli 15 henkilötyövuotta. Toteutumisas-
tetta voidaan pitää kohtuullisena. 

Vuoden 2016 tilinpäätös oli ylijäämäinen, mikä johtuu verotulojen ja valtionapu-
jen kasvusta sekä kertaluontoisista satunnaisista tuloista. 

Vuoden 2014 alussa sosiaali- ja terveystoimessa tapahtui selkeä toiminnallinen 
muutos, joka on aiheuttanut yli miljoonan euron vuotuiset lisäkustannukset eri-
koissairaanhoitoon vuosille 2014-2016 ja edelleen. Talouden tasapainottamisoh-
jelmaan tulee ehdottomasti lisätä vaatimus toimintamallien muuttamisesta siten, 
että perusterveydenhoitoon kuuluvien potilaiden valuminen/valuttaminen eri-
koissairaanhoitoon loppuu. 

Länsi-Pohjan sote -selvitystyön käynnistäminen ja mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa soteintegraation aikaan saaminen turvaa parhaiten palvelujen säilymi-
sen omalla alueella ja pienentää kustannuksia. 

Tuottavuusvertailussa ovat parhaiten pärjänneet sairaanhoitopiirit, joista on jo 
muodostettu tai ollaan muodostamassa sosiaali- ja terveyspiiri. 

Tavoitteeseen voidaan päästä hyvällä yhteistyöllä ja rohkeilla päätöksillä. 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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7. TARKASTUSLAUTAKUNNAN MUUT HAVAINNOT JA ARVIOT 

 

Arviointikertomuksen pohja-aineisto 

Tarkastuslautakunnalla on useita eri tiedonhankinnan ja arvioinnin menetelmiä. Kes-
keisimpiä niistä ovat haastattelut, toimielinten pöytäkirjat, tilinpäätösasiakirjat ja nii-
hin liittyvät toimintakertomukset sekä vuosittain kerättävät tilastotiedot vertailutietoi-
neen. Nämä tiedot muodostavat tärkeän tietolähteen myös toiminnan ja talouden tu-
loksellisuuden arvioinnille. 

Palvelualueet ovat kiitettävästi vastanneet tarkastuslautakunnan pyyntöihin saada 

erilaista tietoa toiminnasta. Tarkastuslautakunta toivoo, että arviointityön helpottami-

seksi ne toimielimet ja organisaation eri yksiköt, jotka julkaisevat erillisen toiminta-

kertomuksen, toimittavat jatkossa toimintakertomuksen automaattisesti tarkastuslau-

takunnalle. 

 

 

Tarkastuslautakunnan arvioinnin pohjana ovat myös vierailut kaupungin yksiköissä. 

Kuva Tornion kaupunki/Merja Sorjanen 
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8. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS VALTUUSTOLLE JA 
ALLEKIRJOITUKSET 

Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2016 kaupunginvaltuuston käsiteltä-

väksi, yhtyy tilintarkastajan lausuntoon ja esittää 

1. tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-

31.12.2016 ja 

 

2. että kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvityksen syyskuun 2017 loppuun 

mennessä tarkastuslautakunnan arvioimien kehittämiskohteiden jatkokäsittelystä. 

Torniossa 1. päivänä kesäkuuta 2017 

 

Matti Lankila   Paula Aikio-Tallgrén 

puheenjohtaja   varapuheenjohtaja 

 

Marja-Liisa Husa  Markku Sadinmaa 

jäsen   jäsen 

 

Minna Kallunki   Olavi Stoor 

jäsen   jäsen 

 

Seija Olsen   Päivi Kavaluus 

jäsen   jäsen 

 

Paula Salminen 

varajäsen 

 



_______________________________________________________________________________________ 
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