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Suuri ponnistus on takana ja edessänne on nyt arvioin  kertomus vuo-
delta 2017. Viime vuonna käy  in kuntavaalit ja uusi tarkastuslautakun-
ta vali   in, joten tämä on esikoisemme. Tarkastuslautakunta uusiutui ko-
konaisuudessaan. Se on haaste, mu  a myös mahdollisuus. Aiemmin tar-
kastuslautakunnan työtä sivusta seuranneena ja konkareita Ma    Lanki-
laa ja Olavi Stooria haastateltuani  esin, e  ä työtä ja opi  avaa on pal-
jon ja lautakunta on hyvin erityinen työn laajuuden takia. Me emme ha-
lua olla pelkästään historian kirjoi  ajia vaan vaiku  aa tulevaisuuteen. 
Olemme etsineet omaa  etä, koulu  autuneet ja luoneet uusia toiminta-
tapoja. Kokenut ja sän  llinen sihteeri on ollut loistava apu työssä ja lau-
takunnan kanssa työ on sujunut eri  äin hyvin. Ehkä on hyvä, e  ä olem-
me kaikki uusia, se luo uu  a ja myös yhdistää.

Tarkastuslautakunnan painopistealueet vuoden 2017 arvioinnissa olivat koko kaupungin johtami-
nen ja hallinto, keskushallintopalvelut sekä konserniyhteisöt ja omistajaohjaus. Uutena kertomuksessa 
on lopussa osio, johon pää  mme  ivistää sellaisia johtopäätöksiä, joita emme voineet lai  aa vain yh-
den toimialan alle, mm. kiinteistöihin lii  yvät haasteet. Nos  mme osiossa esiin myös pääkoh  a ker-
tomuksestamme.

Arvioimme sitä, e  ä mitä tapahtui Torniossa päästessämme 1,85 miljoonan euron posi  iviseen  -
linpäätökseen. Mitkä olivat valtuuston ase  amat tavoi  eet ja kuinka ne saavute   in? Tuliko tulos po-
si  ivisella kehityksellä, vai näkyikö tulos kuntalaisten palveluissa ja kunnan työntekijöiden työkuor-
massa? Viime vuonna muun muassa henkilötyövuosia vähenne   in, sijaisuuksien käytössä sääste   in 
ja veroprosen  eja noste   in. Säästöistä huolima  a vies  ntään panoste   in, työllisyyden hoitoa kehi-
te   in, uimahalliin satsa   in, terveyspalveluja kehite   in ja keskiarvoa alemmalla tasolla olleet ryhmä-
koot kouluissa säilyte   in. Mielipiteitä voimakkaas   jakavia päätöksiäkin teh  in, mu  a ennen kaikkea 
ol  in ak  ivisena muutoksessa eikä jääty passiiviseksi muutoksen edessä. Se lienee kuitenkin merkki 
kaupungin elinvoimasta.

Historiallinen päätös sote-jä   ulkoistuksesta leimaa viime vuo  a, jonka vuoksi uusi valtuusto joutui 
kovaan  lanteeseen he   kauden alkukynnyksellä. Vielä ei  edetä seurauksia, epävarmuus leijuu koko 
asian ympärillä niin valtakunnassa kuin meillä Meri-Lapissakin.

Kaupunki oli viime vuonna osi  ain myös posi  ivisen ongelman edessä, kun kuntalaisten työllisyysas-
te nousi reippaas  . Päivähoidonpaikkojen puute oli noste  u esille jo vuoden 2016 osalta, mu  a vuon-
na 2017  lanne paheni en  sestään päivähoidon tarpeen kasve  ua työllisyyden nousun myötä. On-
gelmaa yrite   in ratkaista o  amalla käy  öön palveluseteli, joka mahdollis   yksityisen palveluntuo  a-
jan tulon täydentämään kunnan omana tuote  ua päivähoitoa. Paine ei kuitenkaan vielä tällä helpot-
tanut vaan päivähoidon  lanne oli koko vuoden haasteellinen ja erityisjärjestelyjä teh  in läpi vuoden.

Päiväpoliklinikka sai kiitosta, kielikoulun tulevaisuus herä    tunteita, matkailun ”masterplan” ja ark-
kiteh  kilpailu antoivat valoa tulevaan. Tornio näy  ää nousevan toisaalta kukoistukseen toisaalta pe-
ruspalveluiden tulevaisuuden näkymät ja muutos herä  ävät ainakin itsessäni suuria kysymyksiä tule-
vaisuuden suhteen.

Kuntalaisten hyvinvoin   on mi  ari kaupungin kukoistukselle ja niin kuin kuntalain ensimmäises-
sä pykälässä sanotaan; ”Kunta edistää asukkaidensa hyvinvoin  a ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää 
asukkailleen palvelut taloudellises  , sosiaalises   ja ympäristöllises   kestävällä tavalla.” Meidän tehtä-
vä oli arvioida tämän lain toteutumista.

Mielenkiintoisia lukuhetkiä ja aurinkoista kesää!

Mari Tuomaala

1  PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 
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2  TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TARKASTUSTOIMINTA

Tarkastuslautakunta on kaupunginvaltuuston ase  ama lakisääteinen lautakunta, jonka tehtävistä on määrä  y kuntalain 
121 §:ssä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamisen sekä arvioinnin järjestämi-
nen. Keskeisimpänä tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston ase  amat toiminnan ja talouden tavoi  eet kunnassa ja kun-
takonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjeste  y tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Keväällä 2017 järjeste   in kunnallisvaalit. Uusi kaupunginvaltuusto valitsi toimikaudekseen 2017-2021 tarkastuslauta-
kuntaan seuraavat yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Varsinaiset jäsenet   Varajäsenet
Mari Tuomaala, puheenjohtaja Henni Saarela
Juha Berg, varapuheenjohtaja  Heikki Kärki
Johanna Aarnio-Keinänen  Saana Eero
Pekka Hacklin   Kari Su  nen
Anne Harri    Taru Santamäki
Paavo Nygård   Pasi Heikkilä
Vilho Tikkanen   Heikki Huhtalo
Hannu Uusitalo   Rainer Ke  unen
Tiina Väkeväinen   Birgit Hietanen

2.1  Tarkastuslautakunnan tehtävät ja tarkastustoiminta

Takana vasemmalta Mari Tuomaala, Juha Berg, Pekka Hacklin, Tiina Väkeväinen, Vilho Tikkanen ja Paavo Nygård. 
Edessä vasemmalta Anne Harri, Hannu Uusitalo ja Johanna Aarnio-Keinänen.
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2  TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TARKASTUSTOIMINTA

Kuntalain mukaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuute  uja. Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toi-
minut arkistosihteeri Merja Sorjanen.

Lautakunnan jäsenten ja sihteerin toimintavalmiuksien kehi  ämistä on tue  u osallistumalla alan koulutuksiin. Tilivuo-
den 2017 arvioin  in valmistaudu   in osallistumalla seuraaviin tarkastuslautakunnan jäsenille tarkoite  uihin koulutuksiin:

FCG Koulutus Oy:n järjestämä koulutus Rovaniemellä 19.9.2017 tai Oulussa 20.9.2017
FCG Koulutus Oy:n järjestämä koulutus Vantaalla 15.-16.11.2017
Meri-Lapin kehi  ämiskeskuksen järjestämä koulutus Kemissä 9.1.2018
FCG Koulutus Oy:n järjestämä koulutus Oulussa 21.3.2018
Tarkastuslautakunnan toimikausi alkoi uuden kuntalain mukaises   1.6.2017. Lautakunta pi   vuoden 2017 puolella yh-

teensä kuusi (6) kokousta. Lautakunnan työskentely perustuu laadi  uun työohjelmaan. Tilivuoden 2017 painopistealueina 
olivat koko kaupungin johtaminen ja hallinto, keskushallintopalvelut sekä konserniyhteisöt ja omistajaohjaus.

Tarkastuslautakunnan työohjelma  livuonna 2017:

Kokousaika: Arvioitavat asiat: Arvioin  menetelmä:

22.8.2017
 Tarkastuslautakunnan 1. kokous:
 - järjestäytyminen
 - suunnitelmat

3.10.2017 Kaupungin toiminnan yleiskatsaus Haasta  elut:
 Kaupungin johtamis- ja  - kaupunginjohtaja/kehitysjohtaja
 ohjausjärjestelmän periaa  eet - talousjohtaja

 Talouskatsaus/Talouden seuranta 
 ja tasapaino  amistoimenpiteet 

 Sidonnaisuusrekisteri
 Tarkastuslautakunnan talousarvio 2018
 ja suunnitelma 2019-2020

22.11.2017 Keskushallintopalvelujen esi  elyt Haasta  elut:
  - hallintopäällikkö
 Talouskatsaus/Osavuosikatsaus 3/2017 - henkilöstöpäällikkö
 Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan - talousjohtaja
 järjestämisen arvioin   

 Selvitykset tarkastuslautakunnan
 arvioin  kertomukseen vuodelta 2016  

13.12.2017 Ylikunnallinen yhteistyö Haasta  elut: 
  - kaupunginjohtaja
 Sote- ja maakuntauudistus - kehitysjohtaja

 Omistajaohjauksen ja konserniohjauksen 
 valvonnan ja järjestämisen ja
 toimivuuden arvioin  .
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2  TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TARKASTUSTOIMINTA

24.1.2018 Konserniyhteisöjen toiminnallisten Haasta  elut: 
 ja taloudellisten tavoi  eiden  - tytäryh  öiden toimitusjohtajat:
 toteutuminen/Tytäryh  öiden esi  elyt (1.osa)
  Tornion Energia Oy/Timo Koskinen
  Tornion Vesi Oy/Juha Ylioinas 
  Ulla Juntunen:
  Tornion Vuokra-Asunnot Oy
  Tornion Krunni Oy
  Tornion Palveluasunnot
  Tornion Oppilasasunnot Oy
  Kiinteistö Oy Tornion Veljesko   

21.2.2018 Tytäryh  öiden esi  elyt jatkuu (2.osa) Haasta  elut:
  - tytäryh  öiden toimitusjohtajat:

  Kiinteistö Oy Kisako  /Mari Aula
  Länsi-Pohjan Hevosurheilukeskus 
  Oy/Marja-Rii  a Tervahauta
  Tornion Keilahalli Oy/Rii  a Kasala 
  Bo  ensvikens Reningsverk Ab/Allan Fjellvind 
  Team Botnia Oy/Jukka Kujala 
  Tornion työvoimalasää  ö/Samuel Juntunen
 Arvioin  kertomuksen laadinnan aloitus
 
28.3.2018 Alustavan  linpäätöksen esi  ely (eurot) Haasta  elut:
 Arvioin  kertomuksen valmistelu - talousjohtaja

6.4.2018 Arvioin  kertomuksen valmistelu 

11.4.2018 Tilinpäätöksen esi  elyt Haasta  elut: 
  - kaupunginjohtaja
  - talousjohtaja
  - kehitysjohtaja
  - perusturvajohtaja
  - sivistystoimenjohtaja
  - tekninen johtaja
  - kaupunginhallituksen pj:t

24.4.2018 Yhteislyseon lukion asiat Haasta  elut:
 Arvioin  kertomuksen valmistelu - yhteislyseon lukion rehtori

9.5.2018 Henkilöstörapor    Haasta  elut:
 Arvioin  kertomuksen valmistelu - henkilöstöpäällikkö

16.5.2018 Arvioin  kertomuksen valmistelu 

28.5.2018 Tilintarkastajan loppuraportoin  
 Tilintarkastuskertomuksen käsi  ely
 Arvioin  kertomuksen hyväksyminen
 Arvioin  kertomuksen luovutus  laisuus
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Tarkastuslautakunnan arvioin  työn tulokset kootaan vuosi  ain arvioin  kertomukseen, joka käsitellään valtuustossa yhtä 
aikaa  linpäätöksen kanssa. Kaupunginhallitus pyytää käsi  elyn jälkeen vastaukset arvioin  kertomuksen kannano  oihin 
ja suosituksiin, ja ne käsitellään kaupunginvaltuustossa syksyn aikana.

Tarkastuslautakunnan uutena tehtävänä käynnistyi kesällä 2017 kuntalain 84 §:n mukaisten sidonnaisuuksien ilmoi  a-
misvelvollisuuden nouda  amisen valvonta.

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston pääte  äväksi muun muassa  lintarkastuspalvelujen hankinnan. Vuonna 
2017 kaupungin  lintarkastusyhteisönä toimi BDO Audiator Oy, ja vastuunalainen  lintarkastaja JHTT Mirja Klasila. Avus-
tavina tarkastajina hänellä kaupungin tarkastuksissa olivat JHT, HT Sakari Syrjälä ja tarkastaja Eetu Rantakeisu. Kaupun-
gin yh  öiden vastuunalaisina tarkastajina toimivat KHT, JHT Tiina Mikkonen-Brännkärr ja HT, JHT Hilkka Ojala. Avustavi-
na  lintarkastajina yh  öissä ovat olleet JHT, HT Sakari Syrjälä, tarkastaja Eetu Rantakeisu ja tarkastaja Tomi Takarau  o. Ti-
lintarkastaja on raportoinut  livuoden 2017 tarkastuksista ja esitellyt seuraavat rapor  t: rapor    talous- ja henkilöstöhal-
linnon prosessien ja kontrollien tarkastuksesta 11.9.2017, välirapor    24.1.2018 sekä loppurapor    28.5.2018 ja  lintar-
kastuskertomus 28.5.2018.

Vuoden 2017 syksyllä käynniste   in  lintarkastuspalvelujen kilpailutus, johon sisällyte   in kaupungin ja kaikkien ty-
täryhteisöjen  lintarkastuspalvelut.

2.2  Arviointitoiminta käytännössä

Tarkastuslautakunta on arvioinut vuoden 2017 toimintaa ja talou  a määri  elemiensä arvioin  periaa  eiden ja hyväksy-
mänsä arvioin  suunnitelman mukaises  . Arvioin  suunnitelma käsi  ää lautakunnan koko toimintakauden. Tavoi  eena on, 
e  ä toimikauden arvioinnit ka  avat koko kaupunkikonsernin toiminnan. Edellä esite  y työohjelma laaditaan vuosi  ain ar-
vioin  suunnitelman pohjalta.

Arvioin  a tehdessään tarkastuslautakunnalla on ollut pohjana Tornion kaupunkistrategia 2014-2017, talousarvio ja –
suunnitelma 2017-2019 sekä vuoden 2017 talousarvio, hyväksytyt käy  ösuunnitelmat ja vuoden 2017  linpäätös.

Tarkastuslautakunnan kuulemis- ja arvioin  vaiheen työ on vuorovaiku  eista. Arvioin  työssä tarvitsemaa  etoaineistoa 
kertyy myös kaupunginjohdon ja muiden viranhal  ja-asiantun  joiden ja lautakun  en puheenjohtajien sekä konserniyh  -
öiden vastuunalaisten toimihenkilöiden kuulemisista. Arvioinnin perustana on myös kuntalaisilta eri tavoin saatu palaute, 
havainnot toiminnasta sekä kaupungin  lintarkastusyhteisön suori  amat tarkastukset.

Tarkastuslautakunnan jäsenistä eivät esteellisinä osallistuneet Juha Berg sosiaali- ja terveyslautakunnan, Tiina Väkeväi-
nen sivistyslautakunnan ja teknisten palvelujen lautakunnan, Johanna Aarnio-Keinänen sivistyslautakunnan, Pekka Hack-
lin sosiaali- ja terveyslautakunnan ja teknisen lautakunnan sekä Paavo Nygård Tornion Vesi Oy:n arvioin  in.

2  TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TARKASTUSTOIMINTA

Arvioin  kertomuksen 2017 valmistelua.
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Edellinen tarkastuslautakunta on kiinni  änyt huomiota keskushallintopalveluiden osalta mm. riskienhallintaan ja vetovoi-
maisuuden lisäämiseen. Lautakunta arvioi myös, e  ä selkeitä rakenteellisia muutoksia ei ole nime  y, jotka au  aisivat ta-
louden tasapaino  amisessa.

Kirjanpidon sekä  linpäätöksen ja konserni  linpäätöksen laadinnassa havai  uihin puu  eellisuuksiin lii  yen tarkastus-
lautakunta edelly   , e  ä kirjanpito- ja  linpäätösprosessiin sekä niiden kehi  ämiseen tulee kiinni  ää erityistä huomiota. 
Taloustoimistoon on vuoden 2017 alusta palka  u yksi uusi kirjanpitäjä sekä jo aikaisemmin taloustoimiston alaisuudessa 
ollut kirjanpitäjä. Hän on siirtynyt fyysises  kin kaupungintalon 7. kerroksesta taloustoimistoon 2. kerrokseen. Pääkirjanpi-
täjän tehtäviä on jae  u näille henkilöille, jolloin pääkirjanpitäjän työ on helpo  unut. Korjaustarpeet vuoden 2016  linpää-
tökseen havai   in  lintarkastuksen yhteydessä ja ne korja   in  lintarkastajien antamien ohjeiden mukaises  .

Vuoden 2016 osalta tarkastuslautakunta huomioi monia kehi  ämisalueita hyvinvoin  palvelujen toiminnassa. Päähuomio 
kiinni  yi tehostetun palveluasumisen paikkojen puu  eeseen, joka aiheu  aa sen, e  ä vuodeosasto 1 jatkuvas   ylikuormit-
tuu, siirtoviiveet kasvavat ja sitä kau  a erikoissairaanhoidon kustannukset kasvavat. Myös perusterveydenhuollon toimi-
vuuteen on kiinnite  y huomiota erikoissairaanhoidon kustannuksien kasvaessa.

Sosiaalipalvelujen hallinnon tukipalvelutehtävissä on ollut ongelmia, joiden on koe  u johtuvan sairauslomista. Tarkas-
tuslautakunta on arvioin  kertomuksessaan 2016 pyytänyt kiinni  ämään sijaisjärjestelyihin parempaa huomiota. Tilantee-
seen ei ole tullut parannusta ja se on en  stä haasteellisempi.

Edellinen tarkastuslautakunta on puu  unut myös alle 3-vuo  aiden ryhmäkokoihin ja  laongelmaan päivähoidossa. Tä-
hän vasta   in o  amalla käy  öön palveluseteli ja tekemällä palvelusopimus yksityisen päivähoitopalvelun tuo  ajan, Tou-
hulan, kanssa. Näiltä osin ongelmaan ei ole löyde  y pitkäkestoista ratkaisua vaan vuonna 2017 joudu   in tekemään useita 
erikoisjärjestelyjä ja ylite   in valtuuston ase  ama 10 % enimmäismäärä ostetun palvelun käytössä.

Kielikoulun  lanne oli vuonna 2017 edelleen sama kuin vuonna 2016. Kielikoulun kustannukset oppilasta koh   olivat 
Tornion peruskouluja korkeammat ja kielikoulusta saatu korote  u val  onosuus oli loppunut jo vuonna 2010. Kielikoululla 
on edelleen  laongelma, jonka johdosta opetus tapahtuu hajautetus   kolmessa eri paikassa. Kielikoulun vetovoima oli vä-
hentynyt ja varsinkin yläluokilta siirry   in takaisin oman alueen kouluun. Vuonna 2016 esikoulutoiminta tuli pakolliseksi ja 
Torniossa esikouluryhmät on sijoite  u koulujen yhteyteen. Kielikoulussa ei ole omaa esikouluryhmää torniolaisille lapsille. 
Huomioitavaa on lisäksi ikäluokkien pieneneminen, joka heijastuu sekä Tornion koulujen e  ä kielikoulun oppilasmääriin. 
Väestökehitys on ollut Haaparannalla samansuuntainen.

Edellinen tarkastuslautakunta on kiinni  änyt huomiota voimaan tulevan uuden yleisen EU-  etosuoja-asetuksen vaa  -
muksiin ja pyytänyt hallintokun  a huomioimaan ne. EU:n yleisen  etosuoja-asetuksen vaa  mukset on organisaa  ossa  e-
dossa ja huomioitu. Helmikuussa 2017 kaupunginjohtaja nimesi EU:n  etosuoja-asetuksen mukaiseksi  etosuojavastaa-
vaksi arkistosihteerin Merja Sorjasen. Lisäksi sekä sosiaali- e  ä terveyspuolella on niiden asiakaslain mukaiset  etosuoja-
vastaavat. Marraskuussa 2017 kaupunginjohtaja nimesi yhdeksänjäsenisen  etoturva- ja  etosuojatyöryhmän, jonka kes-
keisenä tehtävänä on valmistella niitä velvoi  eita, mitä EU-  etosuoja-asetus vaa  i. 

Velvoi  eiden valmistelun lisäksi  etoturva- ja  etosuojatyöryhmä ohjaa ja koordinoi konsernitasolla  etoturvallisuus-
työtä, valmistelee  etoturvapoli  ikka Tornion kaupungille, suori  aa osaltaan jatkuvaa  etoturvan ja –suojan toteutumi-
sen seurantaa ja kehi  ää sitä, parantaa henkilö  etojen suojaa Tornion kaupungilla sekä arvioi  etoturvariskejä (mm. sisä-
verkot, ulkoverkot, internet).

Tietosuojavastaava on voinut osallistua  etosuojavastaaville tarkoite  uun koulutuksiin. Koko organisaa  on henkilö-
kuntaa on ohjeiste  u perehtymään  etosuoja- ja  etoturva-asioihin. Lisäksi henkilöstöä on osallistunut mm. Lappiassa jär-
jeste  yyn  etosuojakoulutukseen.

Tietosuojavastaava on sisäisenä koulutuksena järjestänyt useita  etosuojaan lii  yviä koulutuksia ja palavereita. Johto-
ryhmälle on informoitu säännöllises   asetuksen vaa  muksista.

Vuoden 2016 arvioin  kertomuksessa on käsitelty ympäristötoimen henkilöstömäärän rii  ämä  ömyy  ä, mikä on aihe-
u  anut valvontojen puu  eellisuu  a ja lupien käsi  elyaikojen pidentymistä. Ympäristöterveysvalvonnan osalta henkilös-
tössä on ollut vajausta myös vuonna 2017, joka on johtanut valvontojen puu  eellisuuteen valvontasuunnitelmaan nähden.

3  VUODEN 2016 ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTA TEHTYJEN
TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI
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Tarkastuslautakunta

Arviomme mukaan useassa edellisen tarkastuslautakunnan esille nostamassa asiassa kehitystä on tapahtunut ja vire 
on ollut posi  ivinen. Talouden tasapaino  amisen osalta onnistu   in hyvin. Henkilötyövuosien vähentäminen on mer-
ki  ävässä roolissa talouden tasapaino  amisessa ja siinä ede   in kuluneen vuoden osalta suunnitellus  . Arviomme 
mukaan suurimmaksi osaksi keskushallintopalvelujen osalta huomioidut asiat ovat kehi  yneet myönteises  , joskin 
riskienhallinnan ja riskien arvioinnin osalta työn tulisi olla jatkuvaa ja riskit ja niihin varautuminen tulisi olla vielä sel-
keämmin myös valtuuston  edossa. Oman hallintokunnan työtä esitellessään riskien esille nostaminen voi helpos   
jäädä toissijaiseksi. Tarkastuslautakunta katsoo, e  ä riskien esiin nostaminen on tärkeä työväline toimintojen, talou-
den ja palveluiden kehi  ämisessä.

Vuoden 2017  lintarkastuksen yhteydessä on  lintarkastaja havainnut edelleen puu  eita kirjanpidon sekä  lin-
päätöksen ja konserni  linpäätöksen laadinnassa. Tarkastuslautakunta edelly  ää, e  ä kirjanpidon ja konserni  lin-
päätöksen laadintaprosessiin ja osaamisen vahvistamiseen sekä  linpäätöksen laadinnan aikataulutukseen kiinnite-
tään erityistä huomiota.

Palveluasumisen paikkojen puu  eeseen vasta   in lisäämällä palveluseteleitä. Lisäksi ongelmaa helpo   , kun Arpe-
laan peruste   in pienko   vanhuksille yksityisen toimesta. Tehdyistä toimenpiteistä huolima  a meillä on yli 75-vuo-
 aiden määrään nähden palveluasumisen paikkoja vähemmän kuin vertailukunnissa, siirtoviiveet kasvoivat hurjas  , 

eivätkä jonot palveluasuntoihin ole lyhentyneet, joten voidaan katsoa, e  ä toimenpiteet eivät ole olleet rii  äviä. So-
siaali- ja terveyslautakunta kyllä esi    talousarviossa palveluasumisen paikkojen lisäämistä, mu  a budje   a leika   in 
eikä siitä syystä paikkoja voitu lisätä. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa erikoissairaanhoidon kustannuksia lisäävä asia, 
vaan ongelma on suurempi johtuen perusterveydenhuollon puu  eista ja lisääntyvästä vanhusväestöstä.

Erikoissairaanhoidon kustannukset jatkoivat vuonna 2017 kasvuaan, joten ongelmia ei ole kye  y ratkaisemaan.
Kaupunginhallitus on antanut tarkastuslautakunnalle vas  neen vuoden 2016 arvioin  kertomuksessa esille tulleis-

ta kehi  ämiskohteiden jatkokäsi  elystä. Siinä ei ole huomioitu eikä anne  u vas  ne  a sosiaalipalvelujen hallinnon tu-
kipalvelutehtävissä ilmeneviin ongelmiin. Tarkastuslautakunta edelly  ää, e  ä asia selvitetään hyvinvoin  palveluissa.

Päivähoidon  lanne paheni vuodesta 2016 vuoteen 2017. Tarkastuslautakunta katsoo, e  ä päivähoidon osalta 
on tehty edellisen vuoden aikana useita joustavia ratkaisuja ja  lanne  a on pyri  y helpo  amaan. Laadullisesta nä-
kökulmasta päivähoidon kuormi  uminen aiheu  aa kuitenkin riskejä. Tarkastuslautakunta huomioi, e  ä lakisääteis-
ten vaa  musten lisäksi on tarkasteltava  lojen toimivuu  a lapsimäärän kasvaessa, pääsyä oman alueen päivähoi-
toon, päivähoitopaikan pysyvyy  ä ja tutun henkilökunnan pysyvyy  ä. Ryhmiä peruste   in ja lopete   in, toimipaik-
koja muute   in ja pääsy oman alueen päivähoitoon ei ollut aina mahdollista. Tämän ei katsota olevan ideaali  lanne 
näiden näkökulmien valossa. Paikkojen puu  een vuoksi myös kaupunginvaltuuston määri  elemä ostetun palvelun 
raja ylite   in ja tarkastuslautakunta huomau  aa, e  ä asiassa on toimi  u vastoin valtuuston päätöstä.

Kielikoulusta aiheutuneita kustannuksia tulee tarkastella suhteessa saavute  uun hyötyyn. Kaupungin omaleimai-
suuden kannalta kielikoulun säily  äminen puoltaa paikkansa. Kustannukset oppilasta koh   ovat kuitenkin korkeat 
verra  una omaan opetukseen. Kaupungin talouden kannalta tällä on merkitystä ja siksi tuleekin poh  a, millaisiin toi-
menpiteisiin Tornion kaupungin tulee ryhtyä kustannusten pienentämiseksi. Tilaongelma on edelleen yksi merki  ä-
vä tekijä kielikoulun osalta. Uuden koulurakennuksen rakentaminen lisäisi kielikoulun kustannuksia huoma  avas  . 
Tilaongelman ratkaisemiseksi Tornion kaupunki onkin tarjonnut en  sen Tornion yhteislyseon lukion  loja kielikou-
lun käy  öön. Kielikoulun oppilasmäärien väheneminen ja varsinkin yläkoulun oppilaiden siirtyminen takaisin Torni-
oon omaan lähikouluunsa edelly  ävät selvitystä siitä, kuinka kustannustehokasta ja tarkoituksenmukaista kielikou-
lun säily  äminen on.

Tietosuoja- ja  etoturva-asioiden resurssit ovat todella vähäiset, mu  a niiden pui  eissa  etosuoja-asetuksen 
vaa  muksiin on pyri  y vastaamaan. Työtä on hankaloi  anut myös se, e  ä kansallinen lainsäädäntö on vielä päivit-
tämä  ä  etosuoja-asetuksen mukaiseksi. Tietosuoja-asetuksessa on tullut esiin myös erilaisia tulkintoja ja esim. kai-
va  uja ohjeistuksia ja malleja erilaisista asioista on alkanut tulla vasta nyt alkukeväästä 2018  etosuojavaltuutetun 
(  etosuojaviranomaisen) sivuille.
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4.1  Toiminnalliset tavoitteet ja toteutuminen

4.1.1  Tornion kaupungin johtamis- ja ohjausjärjestelmän periaatteet

Tornion kaupungin yhteiset arvot olivat vuonna 2017 asiakaslähtöisyys, luovuus, kestävä kehitys ja yhteistyökykyisyys. 
Nämä arvot ovat olleet perustana kaupungin johtamisessa sekä henkilökunnan ja koko organisaa  on toiminnassa.

Kaupungin johtaminen perustuu kaupunkistrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin kaupunginval-
tuuston päätöksiin. Kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia osoi  aa toiminnan tavoi  eet. Hallintokunnat määri  elevät 
vuosi  ain talousarvio ja –suunnitelmaehdotuksessa miten ne toteu  avat strategiaa ja omaa perustehtäväänsä tavoi  eel-
lises   edellä mainitut arvot huomioiden. Kaupungin virastot, laitokset ja tytäryhteisöt tukevat vuositavoi  eillaan strategi-
an toteu  amista.

Kaupungin toimintaa ohjaava uusi hallintosääntö hyväksy   in 30.1.2017 ja se tuli voimaan 1.6.2017. Sen myötä Torni-
on kaupungin organisaa  orakenne  a uudiste   in.

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käy  ää kaupungin päätösvaltaa ja siirtää kaupungin 
päätösvaltaa hallintosäännön määräyksillä. Se on myös Tornio-konsernin toiminnan ylin ohjaaja, joka kuntalain 14 §:n mu-
kaan pää  ää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoi  eista sekä konserniohjauksen periaa  eis-
ta. Vuoden 2017 aikana konserniohjauksesta on vastannut hallintosäännön 24 §:n perusteella kaupunginhallituksen alai-
suudessa toimiva konsernijaosto.

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja talou  a. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yh-
teensovi  amisesta ja omistajaohjauksesta sekä kaupungin henkilöstöpoli  ikasta ja kaupungin sisäisestä valvonnasta sekä 
riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat hallintosäännön mukaises   kaupunginhallitus, konsernijaosto ja kaupunginjohta-
ja sekä muut erikseen nimetyt viranhal  jat.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kau-
punginjohtaja toimii kaupunginhallituksessa käsiteltävien asioiden esi  elijänä ja vastaa asioiden valmistelusta kaupungin-
hallituksen käsiteltäväksi.

Tarkastuslautakunta
Organisaa  orakenne on uudiste  u hallintosääntöuudistuksen yhteydessä. Se on selkey  änyt ja suoraviivaistanut 
tehtävien hoitoa ja varmistanut osaltaan edustuksellisen demokra  an toimivuu  a ja toteutumista. Aiemmin lauta-
kun  en toimintaa ohjanneiden johtosääntöjen sisälly  äminen yhteen asiakirjaan (hallintosääntöön) on ollut tarpeel-
linen toimenpide.

4.1.2  Keskushallintopalvelut

4.1.2.1  Riskien hallinta, sisäinen valvonta ja palvelujen sujuvuus
Tornion kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on hyväksy  y kaupunginvaltuus-
tossa 28.4.2014. Uusi hallintosääntö ote   in käy  öön 1.6.2017, mu  a sisäistä valvontaa toteute   in vuonna 2017 vielä 
kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymän hallintosäännön mukaises  . 

Tornion kaupungilla toteute   in riskienarvioin   keväällä 2016. Pohjana on ollut Kuntaliiton ohjeistus ja riskienarvioin-
 lomake.

Toiminnallisten riskien osalta henkilöstön saatavuuden ongelmat näkyvät erityises   lyhytaikaisten sijaisten rekrytoin-
nissa hyvinvoin  palveluissa. Lisäksi erityisasiantun  joiden saatavuudessa tullee lähivuosina olemaan ongelmia (esim. psy-
kologit ja sosiaalityöntekijät). Tilinpäätösasiakirjan mukaan suurten ikäluokkien eläköityminen saa  aa aiheu  aa lisääntyviä 
ongelmia kunnallisten palvelujen tehokkaaseen tuo  amiseen.

Rahoitusriskien osalta arvioidaan korko-, valuu  a-, likviditee   - sekä luo  oriskiä. Lainat ovat euromääräisiä, joten nii-
hin ei liity valuu  ariskiä. Toimintamenoihin sisältyy avoin SEK-kurssiriski kielikoulun osalta.

4  VALTUUSTON ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN JA 
NIIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
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Tornion kaupunkikonsernissa ei ole päätoimista sisäistä tarkastajaa eikä kontrolleria. Tilintarkastusyhteisön suori  amas-
sa talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien ja kontrollien tarkastuksessa (11.9.2017) suositel  in kiinni  ämään sisäisen tar-
kastuksen toimintaan huomiota; sisäisen tarkastuksen ohjeistus tulisi olla rii  ävän tarkalla tasolla määrite  ynä ja sen tuli-
si olla ajan tasalla ja vastata konsernin organisaa  omuutoksia ja vastuunjaossa tapahtuneita muutoksia. Ohjeistuksen nou-
da  amista tulisi myös valvoa konsernissa rii  äväs  .

Tornion kaupungilla ei tällä hetkellä ole sellaisia avoimia ympäristökysymyksiä, joilla olisi olennaista vaikutusta kaupungin 
taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen. Tilinpäätöksessä taseeseen sisältyy tulevia ympäristövel-
voi  eita varten vara  u pakollinen varaus noin 1,14 miljoonaa euroa, jolla katetaan mm. Miukin alueen puhdistusvelvoi  eet.

Tarkastuslautakunta
Tilintarkastaja on suosi  anut 11.9.2017 antamassaan välirapor  ssa päivi  ämään sisäisen valvonnan ohjeistuksen.

4.1.2.2  Elinkeinojen kehitys
Tornion kaupungin elinkeinoelämässä ei kokonaisuutena koe  u vuonna 2017 suuria muutoksia. Merki  ävänä hankkeena 
pide  ävä LNG-laitoksen rakennustyöt etenivät aikataulussa ja tässä yhteydessä on kehite  y myös Arc  o-alueen yleiskaa-
vaa. Tornion merki  ävin työllistäjä Outokumpu teki hyvän taloudellisen tuloksen, mikä on näkynyt myös Torniossa posi  i-
vises  . Tulevaisuuden suunni  eluun lii  yi Europan 14-arkkitehtuurikilpailuun osallistuminen, jonka tarkoituksena on ydin-
keskustan kehi  äminen edelleen elinvoimaisuuden näkökulmasta.

Tornion kaupungin elinkeinopalveluista vastaa kehitysyh  ö Team Botnia Oy. Merki  ävässä roolissa on elinkeinoryhmä, 
joka muodostuu kaupungin virkamiesjohdosta ja Team Botnian toimitusjohtajasta. Ryhmä kokoontuu lähes joka viikko maa-
nantaina. Tällä pyritään takaamaan elinkeinoelämään lii  yvien asioiden sujuvuus päätösten valmistelussa.

Kaupungin elinkeinoelämän tukipalveluihin käy  ämä rahasumma on alle 700 000 euroa vuosi  ain. Vertailun vuoksi to-
de  akoon, e  ä Kemi käy  ää elinkeinopalveluihin yli 1,2 milj. €.

Keskeisenä mi  arina on työ  ömyysaste, joka kehi  yi vuoden aikana suotuisas   pudoten noin kolme prosen   yksikköä. 
Tarkemmat  lastot työpaikkojen kehityksestä tulevat jälkijunassa. Vuoden 2017  linpäätöksen yhteydessä on käytössä vas-
ta vuoden 2015  eto. Sen perusteella työpaikkamäärä on jatkanut laskevaa kehitystä, mikä on tämän vuosikymmenen jat-
kunut trendi. Posi  ivisena signaalina on kuitenkin se, e  ä ainoa sektori, jolla työpaikat lisääntyivät, oli yksityisen sektorin 
työpaikat. Tämä katkaisi vuodesta 2011 jatkuneen kehityksen.

LNG-terminaali on kohonnut Ark  sen LNG-teollisuuspuistoon Tornion Röy  ässä.

4  VALTUUSTON ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN JA NIIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
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Tarkastuslautakunta
Hyväksytyn kaupunkistrategian mukaan yksi merki  ävimpiä asioita on yksityisen sektorin työpaikkojen lisääminen. 
Tämän tavoi  een seuraamista varten pitäisi kyetä saamaan tuoreempaa  lastoa työpaikkojen kehityksestä, jo  a pää-
töksenteossa on reaaliaikainen  eto olemassa strategian nouda  amiseen. 

Kaupungin asukasluvun hidas hiipuminen yhdessä vanhenevan väestön kanssa näy  äisi johtavan työpaikkojen 
määrän supistumiseen myös julkisella sektorilla. Myöskään uusien yritysten perustamistah   ei näytä muu  avan yrit-
täjänä toimivien henkilöiden määrää Torniossa.

Työ  ömyyden osalta on tapahtunut hyvää kehitystä, joskin on syytä muistaa hyvä yleinen taloudellinen  lanne. 
Torniossa on havai  u rakentamisessa merki  äviä piikkejä isojen teollisten ja kaupallisten investoin  en osalta. Mi  a-
villa hankkeilla on merki  ävä aluetaloudellinen merkitys. Kaupungin on omalta osaltaan pide  ävä huolta isojen toi-
mijoiden mahdollisuuksista Torniossa laajentaa omaa toimintaansa. Outokumpu Oyj on ilmoi  anut Kemin kaivoksen 
merki  ävästä laajennusinvestoinnista, joten tällä on merkitystä myös Tornion elinkeinoelämälle.

Torniossakin tapahtui sama historiallinen käänne, kuin mitä koko maassa. Syntyvien määrä oli ensi kertaa hyvin 
pitkiin aikoihin pienempi kuin kuolleiden määrä. Ainoa Tornion väkilukua tukeva ryhmä on ne  osiirtolaisuus.

4.1.2.3  Alue-, seutu- ja kansainvälinen yhteistyö

Tornion kaupungin yhteistyötahot

Tornion kaupungin kansainväliseen toimintoja ovat ystävyyskaupunkitoiminta, jäsenyys Tornionlaakson neuvostossa ja Pe-
rämeren kaaren yhdistyksessä. Lisäksi seudullises   Tornio on jäsenenä Meri-Lapin kehi  ämiskeskuksen toiminnassa. Yh-
teistyötahoja on monia ja rahalliset panokset kohtuullisen pieniä. 

Provincia Bothniensis on Tornio-Haaparannan vuonna 1987 perustama yhteistyöelin, jonka kau  a pääasiassa rajayh-
teistyötä hoidetaan. Kaupunkien välinen yhteistyö on kuitenkin kohtuullisen suoraviivaista eri toimialojen kohdalla. Virka-
miehet ja hallintoalat hoitavat yhteyksiään tarkoituksenmukaisella tavalla.

Torniolaakson neuvosto käsi  ää kunnat Ruotsin ja Suomen puolelta Torniojoen varrelta sekä Norjan puolelta rajakun-
nat. Torniolaakson neuvoston toiminnanjohtajan toimipiste on Haaparannalla. Tornion kaupungin puolesta edustajana neu-
voston kokouksissa on toiminut kehitysjohtaja Sampo Kangastalo. Neuvoston tavoi  eena on kehi  ää rajayhteistyötä Tor-
nionjokivarressa. Yhteistyö juontaa juurensa vuodesta 1923. Vuosikymmenten varrella yhteistyö käsi  eli esim. rajakaup-
paa, kalastusoikeuksia ja liikenneyhteyksiä joen yli. Tornionlaakson neuvosto on kuntayhtymä ja se on tässä muodossa pe-
ruste  u 1987.

Meri-Lapin kehi  ämiskeskus on seudun kun  en yhteistyöelin, mukana on myös Haaparannan kunta. Sen tehtävä on 
edistää alueen edunvalvontaa ja toimia keskusteluelimenä kun  en johdon välillä. Viime vuosina kehi  ämiskeskuksen toi-
minta on muu  unut EU-hankkeiden rahoi  amisesta yksi  äisten ajankohtaisten kärkihankkeiden kehi  ämiseksi. Käytän-
nössä tämä on näkynyt seutuvaltuuston muu  umisena seutufoorumiksi.

Perämeren kaaren yhdistys toimii Suomen ja Ruotsin puolella. Jäseninä on Perämeren rannikon kun  a ja seutukun  a. 
Toimipaikka on Haaparannalla. Tornio on jäsenenä yhdistyksessä Meri-Lapin kehi  ämiskeskuksen kau  a.

Ystävyyskaupunkitoiminnassa Tornion ystävyyskaupungit ovat olleet jo vuosia seuraavat:
• Devizes (Iso-Britannia)
• Hammerfest (Norja)
• Ikast (Tanska)
• Kirovsk (Venäjä)
• Szekszard (Unkari)
• Vetlanda (Ruotsi)
Ystävyyskaupunkitoiminta on käsi  änyt viime vuosina kaupunkien johdon vierailut toisilla paikkakunnilla. Tornion kau-

pungin puolesta vierailuille on osallistunut kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäseniä.
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14 TORNION KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2017

4  VALTUUSTON ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN JA NIIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tarkastuslautakunta
Tornion kaupungin kansainvälinen yhteistyö hajaantuu moneen suuntaan. Tämä on pitkäl   maan  eteen aiheu  ama 
seikka. Tästä johtuen Tornion kaupungin pienet resurssit hajaantuvat. Monen toimijan yhteistoiminta ei voi olla kaik-
kein tehokkainta. Kansainvälises   ja taloudellises   merki  ävää sijain  a tulisi pystyä hyödyntämään en  stä tehok-
kaammin Tornion kaupungin elinkeinoelämää ja kul  uuria hyödy  äväksi. Johtoajatuksena täytyy olla kaupunkistra-
tegiassakin tärkeänä kohteena maini  u työpaikkojen lisäys.

Haaparannan kunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön tulee kannustaa kaikilla tasoilla itse toimijoiden välisillä suo-
rilla yhteyksillä. Yleisellä tasolla mutka  omat ja luo  amukselliset suhteet kaupunkien johdon välillä ovat oleelliset, 
mikäli vastaan tulee yllä  äviä  lanteita.

Tornionlaakson neuvoston toimintaa on vuonna 2017 leimannut julkisuudessa hyvin esillä ollut Silkki  e-hanke. 
Kyse on ratayhteydestä Skandinavian ja Kiinan välillä, jossa on mukana kehi  ämisyh  öitä itärajalta. Logis  ikan kan-
nalta hanke  a ei voi pitää aivan vähäisenä, koska tavarajunaliikenne  ä on syntynyt jo itäisestä Suomesta Kiinaan. 
Rei  n laajentuminen Ruotsiin lisää aivan ehdo  omas   työllisyy  ä Torniossa. Haasteelliseksi yhteistyön Tornionlaak-
son neuvostossa tekee jäsenkun  en kiinnostuksen puute yhdistyksen toimintaa kohtaan. Tulisi löytää lisää yhteisiä 
nimi  äviä tekijöitä jäsenkun  en välillä, jolloin edunvalvonta ja mahdollinen hanketoiminta muodostuisi luontevaksi. 
Neuvoston strategiassa näy  äisi olevan Tornionjokeen lii  yvä matkailu tällainen painopiste.

Meri-Lapin kehi  ämiskeskuksen toiminnassa on näkynyt maakuntamalliin siirtymisestä vastaaminen. On tärkeää, 
e  ä varsinkin Lapin maakunnassa Kemi-Tornio alue kykenee pitämään yhtä. Maakunnan tasolla seudulliset erityis-
piirteet eivät ole järin hyvin tunne  uja. Julkisuudessa näkyvä työ on ollut Kemi-Tornio lentokentän palvelujen kehit-
täminen. Mi  arina tulisi pitää Kemi-Tornio lentokentän matkustajamääriä ja lentojen tarjonnan kehitystä.

Kehi  ämiskeskuksen toiminnassa muutoin näkyy seudun elinvoiman kehi  äminen. Laadi  u esite yrityksille ku-
vaa hyvin koko seutukunnan voimaa ja taloudellista volyymia houku  elevalla tavalla. Vahva taloudellinen toimeliai-
suus kiinnostaa aina muuta yritystoimintaa ja sen pitäisi houkutella myös uusia toimijoita. Puhutaan ns. klustereista, 
joissa toimijat vahvistavat toisiansa ja synny  ävät siten kasvua monella tapaa.

Perämerenkaari Bothnian Arc -yhdistyksen toiminnan osalta on vaikeampi tehdä johtopäätelmiä vuoden 2017 
osalta. On epäselvää, mikä projek   on itse Perämeren kaaren yhdistyksen itsensä hallinnoima vai si  en joidenkin jä-
senkun  en keskinäinen hanke. On tärkeää, e  ä Tornio on osana esim. Pohjoisen korkeakoulujen yhteistyöverkos-
tossa. On syytä poh  a, onko Perämerenkaari Bothnian Arc -yhdistys järkevin tapa hoitaa yhteyksiä, vai pitäisikö toi-
mijoiden itsensä rakentaa suorat yhteydet. Olete  avas   näin on tapahtunutkin.

Ystävyyskaupunkitoiminnan merkityksellisyy  ä ja toimintaa tulisi tarkastella krii   ses  .
Kaupunginstrategian toteutumisen kannalta pitää huoleh  a siitä, e  ä kaupunki ase  aa eri toimijoille omalta osal-

taan selvät tavoi  eet.

4.1.2.4  Hallintopalvelut

Henkilöstö
Henkilöstön määrä vuoden 2017 lopulla oli kokonaisuudessaan 1376 työntekijää.

Talouden tasapaino  amisen yksi päätekijöistä on ollut henkilötyövuosien vähentäminen 60 henkilötyövuodella kuu-
den vuoden sisällä. Kahdessa vuodessa on vähenne  y 39,4 henkilötyövuo  a, joista viime vuonna vähenne   in 22,4 hen-
kilötyövuo  a.

Henkilöstömäärä 31.12.2017 Miehet Naiset Yhteensä
Vakinaiset 125 855 980
Määräaikaiset
- joista työlliste  yjä

61 335 396
16 36 52

Yhteensä 186 1190 1376
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Kokoaikaiset    1169
Osa-aikaeläkeläiset   12
Osa-aikaiset, muut   170
Sivutoimiset    25
Palka  omalla työ-/virkavapaalla olevat 85

Henkilöstön poistuma on tapahtunut pääsääntöises   eläkkeelle jäävien määrässä, joita vuonna 2017 oli 56. Tornion kau-
pungin henkilöstössä on 15 % yli 60-vuo  aita työntekijöitä, joka aiheu  aa henkilöstövaihdoksia myös lähitulevaisuudessa. 
Kevan arvion mukaan vuosi  ain eläköityy noin 45-50 henkilöä. Eläköitymisen myötä naisten osuus työntekijöiden määräs-
sä on en  sestään kasvanut ollen tällä hetkellä 86,4 %.

Henkilöstön kehi  ämisen näkökulmasta keskeistä vuonna 2017 oli osallistuminen kaupunkistrategian laadintaan. Tor-
nion kaupunki osallistuu myös Kuntaliiton uudistuva kunta- hankkeeseen (USO), jossa keskeistä on henkilöstön ja esimies-
ten osallistuminen ja valmistautuminen uudistuvaan kuntaan. Muutokseen valmistautuminen ja työntekijöiden osallisuus 
kehitystyössä on katso  u tärkeäksi muutoksessa olevassa toimintaympäristössä.

Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen on vienyt resursseja.
Henkilöstön sairauslomat lisääntyivät vuoteen 2016 nähden, mu  a posi  ivista on, e  ä varhaiseläkeperusteinen mak-

suosuus on pysynyt Torniossa edelleen alhaisena verrokkikun  in nähden. Lyhyet sairaslomat ovat vertailussa keskiarvossa, 
mu  a pidemmät sairaslomat pysyvät alhaisempina vertailukun  in nähden. Työhyvinvoinnin merkitys työssä jaksamisessa on 
nähty olevan tärkeässä roolissa ja ennaltaehkäisevään työhön sekä varhaiseen puu  umiseen on panoste  u resurssien puit-
teissa mm. varhaisen tuen mallilla, Aino Ac  vella ja spor   passilla. Työhyvinvoin  keskustelut ka  avat koko organisaa  on.

Perheille parasta – työniloa työntekijöille -hanke alkoi vuonna 2015 ja sen tulokset alkoivat jo näkyä vuonna 2017. Hank-
keen tavoi  eena on mm. yhteistyön kehi  äminen, työhyvinvoinnin huomioono  aminen ja asiakasosallisuus asiakkaiden 
tarpeiden lähtökohdista. Hankkeen pää  yessä 2018 tarkoituksena on kuvata, miten työntekijöiden työhyvinvoinnin osa-
tekijät huomioidaan palvelujen kehi  ämistä koskevissa muutos  lanteissa.

Tarkastuslautakunta
Henkilötyövuosien vähentäminen on tapahtunut hallitus   eläköitymisen ja tehtävien järjestelyjen kau  a. On kui-
tenkin ala   kiinnite  ävä huomiota työntekijöiden kuormitukseen henkilöstön määrän vähentyessä ja tehtävien yh-
distämisessä.
Sairauslomien lisääntymisen osalta tarkastuslautakunta on nostanut esiin yhteyden henkilötyövuosien vähenemi-
seen, mu  a kasvulle ei ole löyde  y yhdistävää tekijää ko. yksiköiden osalta, joissa sairaslomat ovat lisääntyneet. Ti-
lanne  a on syytä myös jatkossa seurata.
Perheille parasta – työniloa työntekijöille -hankkeen katsotaan olevan mi  ava muutos ja esimerkillinen uudistus 
myös työntekijöiden työhyvinvoinnin kannalta, jonka kau  a saavutetut hyödyt tulee sisälly  ää pysyväksi toimintaan.
Työhyvinvoin  in panostaminen ja työntekijöiden o  aminen mukaan kehitystyöhön ovat tärkeässä roolissa muu  u-
vassa toimintaympäristössä.

Taloushallinto
Talous- ja hankintapalvelujen toimiala vastaa Tornion kaupungin taloushallinnosta ja hankintapalveluista. Toimialan keskei-
siin tehtäviin kuuluvat kaupungin kirjanpidon hoitaminen sekä  linpäätöksen ja konserni  linpäätöksen laa  minen. Talous-
hallinto huoleh  i myös konsernijaoston asioiden valmistelusta. Toimialaan on keskite  y lisäksi hankintapalvelut.

Taloushallintoon on rekrytoitu uusia henkilöitä ja henkilöstöresurssit ovat tällä hetkellä rii  ävät. Koko talouden rapor-
toin   on keskite  y talouspalveluiden hoide  avaksi.

Taloushallinnon ehkäpä suurimpana haasteena on soten, maakunnan ja Länsi-Pohjan yhteisyrityksen talouteen tuomat 
epävarmuustekijät. 
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Tarkastuslautakunta
Kirjanpidon sekä  linpäätöksen ja konserni  linpäätöksen laadinnassa on havai  u puu  eita. Tarkastuslautakunta ke-
hoi  aa taloushallintoa kiinni  ämään erityistä huomiota päivi  äisen kirjanpidon ja reskontrien tarkkuuteen ja täs-
mäytykseen sekä o  amaan huomioon  lintarkastajan antamat suositukset. 

Tietosuoja ja  etoturva
Tornion kaupunki kerää palveluja tuo  aessaan monenlaista  etoa kuntalaisista ja kerä  yä informaa  ota käsitellään vi-
ranomaisten  etojärjestelmissä. Tietojärjestelmät ovat siten digitaalisen toimintaympäristön keskeisiä elemen  ejä. Vuon-
na 1999 voimaan tulleessa laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta sen yhtenä tavoi  eena on hyvän  edonhallintata-
van kehi  äminen. Hyvän  edonhallintatavan lisäksi laissa on koroste  u myös  etojärjestelmien sisältöä, laatua ja käy  öä.

Tietojärjestelmien ylläpito on Tornion kaupungissa laajas   ulkoiste  u. Tämä ei kuitenkaan poista kaupungin vastuuta 
 etojen lakisääteisestä suojaamisesta. Tietohallinnon tärkeänä tehtävänä onkin saada koko kaupungin henkilöstö sitoutu-

maan vahvaan  etosuojan ja -turvan nouda  amiseen. Lisäksi korostuu ulkoiste  ujen palvelujen valvonta ja laadun tarkkailu.
EU:n  etosuoja-asetus eli GDPR (General Data Protec  on Regula  on) astuu voimaan 25.5.2018 ja sitä sovelletaan läh-

tökohtaises   kaikkeen henkilö  etojen käsi  elyyn. Tietosuoja-asetusta täydennetään ja täsmennetään kansallisella  eto-
suojalailla, joka tulisi ehdotuksen mukaan voimaan samana päivänä kuin EU:n  etosuoja-asetus. Uuden  etosuoja-asetus 
tuo uusia  etosuojaa ja henkilö  etojen käsi  elyä koskevia velvoi  eita. Yksi keskeisistä elementeistä on osoitusvelvollisuus, 
jonka mukaan rekisterinpitäjän on osoite  ava, e  ä se nouda  aa  etosuoja-asetusta. Rekisterinpitäjän henkilö  etojen kä-
si  elyn dokumentoin  velvollisuu  a on myös lisä  y.

Tarkastuslautakunta
Kaupungin tulee huoleh  a siitä, e  ä EU:n  etosuoja-asetuksen ja kansallisen  etosuojalain vaa  musten täy  ämi-
seksi on rii  ävät henkilöresurssit. Lisäksi henkilöstön valmiuksiin on kiinnite  ävä huomiota, jo  a  etosuoja-asetuk-
sen velvoi  eet voidaan täy  ää. Kaupungin tulee huoleh  a myös siitä, e  ä ostopalveluna hoide  avien palvelujen 
taso vastaa  etosuoja-asetusta. Henkilöstön koulu  aminen  etoturvalliseen toimintatapaan on jatkuva prosessi ja 
 etohallinnon riskien kartoi  amisen tulee olla säännöllistä. 

Työllisyyden edistäminen
Mi  arina työllisyyden edistämisen osalta on työ  ömyysasteen kehitys, työmarkkinatukimaksujen määrä, kuntakokeilun to-
teuma ja työllisyysohjelman toteuma.

Torniossa oli vuoden 2017 joulukuussa Lapin ELY-keskuksen  lastojen mukaan 1 304 työtöntä työnhakijaa ja työ  ö-
myysprosen    oli 12,8 %. Verra  una muihin Lapin kun  in työ  ömyys oli keskimääräistä alemmalla tasolla, mu  a valta-
kunnallises   hieman keskimääräistä korkeammalla. Joulukuussa 2016 Torniossa oli kaikkiaan 1 624 työtöntä työnhakijaa 
ja työ  ömyysaste oli 15,8 %. Vuonna 2017 työ  ömyysaste laski noin 3 %. Avoimien työpaikkojen määrä oli korkeimmil-
laan si  en vuoden 2011.

Nuorten kesätyösetelillä työlliste   in yrityksiin ja yhdistyksiin yhteensä 268 nuorta 99 yritykseen tai yhdistykseen 2-4 
viikon työjaksoihin. Työlliste  yjen määrä on hieman laskenut edelliseen vuoteen verra  una, mu  a työsuhteet ovat olleet 
pidempiä ja työllistävien yritysten määrä on hieman noussut.

Pitkäaikaistyö  ömien työmarkkinatuesta Kelalle takaisin makse  ava summa laski ensimmäistä kertaa vuoden 2015 jäl-
keen. Vuoteen 2015 as   Kela peri sakkomaksuja yli 500 päivää työ  öminä olleiden osalta, mu  a sen jälkeen maksu, ns. 
”sakkomaksu”, on peri  y yli 300 päivää työ  öminä olleilta. Tämä muutos on nostanut kun  en ”sakkomaksuja” merki  äväs  .

Yhteistyön  ivistäminen eri osapuolten kesken muu  uvassa toimintaympäristössä on nähty tarpeelliseksi ja kokeilujen 
uusien toimintatapojen tuloksia pyritään hyödyntämään tulevassa maakunnassa ja tulevaisuuden työllisyyden hoidossa.

Tornio aloi    Lapin alueellisen työllisyyskokeilun 1.8.2017 Kemin, Kemijärven, Rovaniemen ja Sodankylän kanssa. Ko-
keilun tavoi  eena on ollut kehi  ää pitkäaikaistyö  ömille suunna  uja palveluja ja luoda toimintamalli, joka edistää työllisty-
mistä asiakaslähtöises  . Toimenpiteiden tarkoituksena on edistää pääsyä työmarkkinoille, vähentää pitkäaikaistyö  ömyy  ä 
ja siitä aiheutuvia menoja julkiselle taloudelle sekä edistää uusien työpaikkojen ja yritysten syntymistä ja yritysten kasvua.
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Palveluvastuu siirtyi Lapin TE-toimistolta kunnille 1.8.2017 alkaen. Kunnat ovat o  aneet niille siirtyviin asiakkaisiin yh-
tey  ä syksystä alkaen. Tornion asioin  piste on sosiaalitoimiston  loissa (osoi  eessa Keskikatu 69).

Tarkastuslautakunta:
Ak  ivinen ote työllisyyden hoitamisessa on tuo  anut tulosta ja on omiaan vastaamaan muutokseen, joka työllisyy-
den hoitoon lii  yvässä toimintaympäristössä on meneillään. Uusien toimintamallien kehi  äminen sekä yhteistyön 
parantuminen eri osapuolten kesken parantavat mahdollisuuksia työvoiman tarpeen ja tarjonnan kohtaamiseen.

Kesätyösetelin käy  öönoton avulla byrokra  aa on pysty  y purkamaan ja työhönotosta on tullut sen avulla yrit-
täjille helpompaa. Siinä on onnistu  u. Niin ikään paikallises   luotu Tornion malli sekä työvoimalasää  ön kehi  ämä 
Kartoitusjakso -malli ovat esimerkkejä ennakkoluulo  omasta kehi  ämistyöstä.

4.1.3  Hyvinvointipalvelut

4.1.3.1  Yleistä
Hyvinvoin  palvelut on elänyt keskellä merki  ävää muutosta; epävarmuustekijöitä tulevasta on ollut paljon. Viime vuoden 
toiminnassa ja taloudessa historiallisen SOTE-päätöksen valmistelu ja yhteisyrityksen perustaminen näkyivät työpanokses-
sa, jota valmistelu vaa  . Muutoin vuosi on verrannollinen aiempiin vuosiin palvelujen järjestämisen osalta.

Nopeas   ikääntyvän väestön tarpeet toivat paineita taloussuunnitelmaan.
Hyvinvoin  palveluiden ulkoiset toimintakulut ja erikoissairaanhoito yhteensä:
Vuosi Ulkoiset toimintakulut Erikoissairaanhoito
2016 77.843.235  29.087.248,19
2017 76.624.150  30.518.224,75
Erikoissairaanhoidon osalta kulut nousivat 1 430 976,56 euroa vuoteen 2016 verra  una.

Tarkastuslautakunta
Vuo  a 2017 siivi    sote-valmistelu ja sen luoma epävarmuus niin henkilöstön keskuudessa kuin palvelujen tuo  a-
misenkin osalta. Se, e  ä ei  edetä miten ja missä palvelut tullaan jatkossa järjestämään, on  etys   paine  a aiheut-
tava  lanne palvelujen suunni  elussa, työyhteisössä ja myös kuntalaisten keskuudessa. Omien kustannusten hillit-
semisessä onnistu   in kuitenkin eri  äin hyvin, koska talousarvio oli näiden osalta jopa ylijäämäinen, joka parantaa 
hyvinvoin  palvelujen tulosta erikoissairaanhoidon yli  yessä 3,4 miljoona euroa.
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4.1.3.2  Terveyspalvelut
Sairaanhoitajavetoinen vuonna 2016 aloite  u päiväpoliklinikka -toiminta on edelleen palvellut hyvin kuntalaisia ja saanut 
kiitosta.

Lääkäreiden vastaanotolle pääsy on toiminut hoitotakuun rajoissa.
Työterveyslääkärin vakanssiin ei ollut hakijoita ja sen myötä palveluita on oste  u ostopalveluina.
Tilinpäätösasiakirjan mukaan lääkärin ja psykologin virkojen määrärahojen jäädy  äminen säästösyistä on vaiku  anut 

hoitotakuun ja koululaisten terveyspalveluiden toteutumiseen. Sen myötä kustannukset ovat lisääntyneet erikoissairaan-
hoidon puolella.

Perheille parasta – työniloa työntekijöille -hanke alkoi vuonna 2015 ja sen tulokset alkoivat jo näkyä vuonna 2017. Hank-
keen tavoi  eena on mm. yhteistyön kehi  äminen, työhyvinvoinnin huomioono  aminen ja asiakasosallisuus asiakkaiden 
tarpeiden lähtökohdista. Hankkeen suurimpia harppauksia vuonna 2017 olivat käynnistyneet lasten 2-vuo  starkastukset, 
sekä koulunuorisotyön aloi  aminen yläkouluilla. Vaiku  avuusmi  areina hankkeessa on matalan kynnyksen palveluiden 
käy  ö, asiakaskokemukset sekä työntekijöiden ja työryhmien palaute.

Virtuaalinen palvelupiste Virtu ava   in Tornion kaupungintalolle syyskuussa 2017. Palvelupisteessä kuntalaiset voivat 
hoitaa sähköisiä palveluitaan maksu  a. Virtusta löytyvät kaikki terveys- ja sosiaalialan palvelut omina yksikköinään.

Tarkastuslautakunta
Hoitotakuu on toteutunut samalla tasolla edelliseen vuoteen verra  una. Yksi lääkärin virka jäte   in säästösyistä täyt-
tämä  ä. Vaikka viran täy  ämä  ä jä  äminen aiheu    haasteita, lääkärille pääsy toteutui hoitotakuun rajoissa.

Päiväpoliklinikkatoimintaa on edelleen kehite  y ja palvelu on saanut kiitosta kuntalaisilta.
Hyvinvoin  palvelujen painopistealueena on lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien ja avohuollon palvelujen vai-

ku  avuus ja toimivuus. Psykologin sekä lääkärin viran jäädy  äminen on kuitenkin aiheu  anut jonoja lasten ja nuor-
ten pääsyssä psykologin palveluihin eivätkä terveystarkastukset ole toteutuneet ajallaan. Säästö on siis kohdiste  u 
painopistealueeseen, joten tavoi  een mukaan ei ole täten toimi  u. Perheille parasta – työniloa työntekijöille -han-
ke on sen sijaan ollut merki  ävä parannus, jonka myötä palveluketju ja yhteistyö ovat parantuneet selkeäs  . Hank-
keen myötä esim. tukipalvelut lapsiperheille ovat parantuneet. Tarkastuslautakunta esi  ää, e  ä hankkeen luomat 
toimintatavat sisällytetään pysyväs   toimintaan.

Virtu –palvelupiste  ä käy  äneiden asiakkaiden käy  ökokemukset ovat olleet hyviä.

4.1.3.3  Erikoissairaanhoito, ensihoito ja apuvälinepalvelut
Vuonna 2017 erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat 1 430 977 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verra  una ja ta-
lousarvioon verra  una  linpäätös oli 3 431 825 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Siirtoviivepäivien määrä on noussut vuodesta 2016 yhteensä 39 päivää ja oli vuonna 2017 yhteensä 126 päivää. Siir-
toviivepäiviä syntyy, kun erikoissairaanhoidosta toipuva po  las tarvitsee vielä terveyskeskushoitoa/jatkokuntoutusta eikä 
hänelle ole vuodepaikkaa terveyskeskuksessa.

Tarkastuslautakunta
Kalliiden siirtoviivepäivien määrä on kääntynyt jälleen nousuun. Se omalta osaltaan lisää erikoissairaanhoidon kus-
tannuksia. Perussyy nousuun tulee selvi  ää ja tehdä tarvi  avat toimenpiteet, jo  a niistä päästään pysyväs   eroon.

Tällä hetkellä Torniossa on Lapin kunnista nopeimmin ikääntyvä väestö, joka on yksi syy erikoissairaanhoidon kus-
tannusten nousuun.

4.1.3.4  Vanhus- ja hoitopalvelut
Vanhus- ja hoitopalvelujen osalta menot ali  uivat viime vuonna 990 083 € ja tulot puolestaan yli  yivät 138 897 €.

Nopeas   ikääntyvän väestön palveluntarpeet luovat jatkuvan haasteen.
Talousarviossa vanhusten palveluiden kehi  äminen olikin yksi hyvinvoin  palvelujen painopisteistä.
Useamman vuoden valmisteilla ollut Ko  sairaalahoito –palvelun käy  öo  o siirtyi vuodelle 2018. Ko  sairaalahoito on 

lyhytaikaista, sairaalatasoista hoitoa po  laan kotona tai muussa asuinpaikassa, esimerkiksi palvelutalossa. Se voi joko kor-
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vata hoidon osastolla tai lyhentää aikaa siellä tukemalla po  laan varhaista ko  utumista.
Tehostetun palveluasumisen ja ko  hoidon palvelusetelitoimintaa on lisä  y.
Yksityisen perustama Arpelan pienko   on osaltaan tuonut apua paikkojen rii  ävyyteen.
Seuraavassa taulukossa on esite  y tehostetun palveluasumisen piirissä olevien 75 vuo  a täy  äneiden asiakkai  en mää-

rä (% vastaavan ikäisestä väestöstä) verra  una muihin kun  in (taulukko päivite  y 15.11.2017, lähde: www.sotkanet.fi ).
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Tehostetun palveluasumisen paikkaa jono  avien määrä on vaihdellut kuukausi  ain. Keskimäärin jonossa on 10-25 hen-
kilöä. Tilanne on ollut vuonna 2017 sama kuin vuonna 2016.

Siirtoviivepäivät ovat lisääntyneet vuodesta 2016: 87 päivästä 126 päivään vuonna 2017.

Tarkastuslautakunta
Vuodeosasto ykkösen kuormitusprosen    on edelleen 100. Tästä johtuen perusterveydenhuollon tarkkailua ja hoi-
toa vaa  va po  las joudutaan usein lähe  ämään erikoissairaanhoitoon Länsi-Pohjan keskussairaalaan. Tästä syntyy 
merki  äviä lisäkustannuksia. Noussut siirtoviivepäivien määrä on merkkinä tästä.

Yli 75-vuo  aista asuu 90,8 % omassa kodissaan ja 21,4 % sai ko  hoidon palveluja. Tilasto osoi  aa, e  ä Tornios-
sa on lähes kaikkiin vertailukun  in nähden vähemmän yli 75-vuo  aita palveluasumisen piirissä. Jonoja palveluasu-
misen paikkoihin ei ole kye  y lyhentämään, joka kertoo, e  ä tehdyt toimenpiteet eivät ole olleet rii  äviä.

Palveluiden uudistaminen ja kehi  äminen on ensiarvoisen tärkeää ja ko  sairaala-toiminta on merki  ävä edistys-
askel tässä kehitystyössä. Ko  sairaala –toiminta vähentää siirtoviivevuorokausista syntyviä erikoissairaanhoitokuluja. 

4.1.3.5  Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Sosiaalityö
Sosiaalihuollon muu  uva  lanne on haasteellinen hyvinvoin  palveluille, erityises   työntekijöille, mu  a myös palvelujen 
tuo  amiselle. Asiakkaiden  lanteet ovat en  stä monimutkaisempia ja tämä luo osaltaan haaste  a sosiaalityön amma   -
laisille.

Perheille parasta – työniloa työntekijöille -hanke on lisännyt yhteistyötä sivistyspalvelun kanssa ja perhetyö on yhdis-
tynyt yhdeksi kokonaisuudeksi hankkeen tuella.

Lastensuojelun ostopalvelukustannukset pienenivät -4,3 % verra  una vuoteen 2016 ja lastensuojelulain mukaiset suun-
nitelmat ovat toteutuneet määräajassa.

Perheneuvolan psykologin virka on jo pitempään ollut jäädyte  ynä. Tämä puolestaan aiheu  aa jonoja palveluun ja mah-
dollises   valumaa raskaampiin palveluihin esimerkiksi lastensuojeluun, jolloin uhkana on, e  ä lastensuojelutarve kasvaa.

Yksi iso muutos vuonna 2017 oli toimeentulotuen siirtyminen Kelalle. Tämä aiheu    vaivaa asiakkaille ja päällekkäistä 
työtä sosiaalitoimistossa. Muutoksen myötä myös epävarmuus leimasi aikuissosiaalityön tulevaisuu  a kunnassa. Yhteis-
työn kehi  äminen Kelan kanssa on nähty hyvin tärkeänä tulevaisuudessa.

TE-toimistojen siirrot ja lakkau  amiset, kuten Tornion työvoimatoimiston siirtyminen vuonna 2017 Kemiin, ovat ai-
heu  aneet sen, e  ä työllistämisen vastuu siirtyi yhä voimakkaammin kun  en vastuulle.

Vammaispalvelu
Kehitysvammaisten asiakkaiden määrä oli vuonna 2017 yhteensä 208 (vuonna 2016 se oli 205). Vuodesta 2015 alkaen 
asiak kaiden määrä on kasvanut noin kahdellakymmenellä asiakkaalla. Vuoden 2017 alussa ava  u uusi 23 asuntoa käsi  ä-
vä asumisyksikkö Etappi  ellä on ollut väl  ämätön investoin  .

 2013 2014 2015 2016 2017
Avohuollon sijoituksia 30 14 29 40 36
Kiireellisiä sijoituksia 20 13 11 12 19
Huostaano  oja 6 9 2 2 4
Lastensuojeluilmoituksia 346 322 436 552 535
Avohuollon asiakkaina olleiden määrä 228 206 226 231 198
Vuoden aikana sijoituksessa olleiden määrä 47 54 71 88 88

Taulukossa olevat luvut tarkoi  avat lasten määrää.
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Tarkastuslautakunta:
Perhetyö on keskite  y sosiaalitoimeen ja se on maksutonta torniolaisille perheille.

Hallintokun  en ja kolmannen sektorin kanssa kehite  y moniamma  llinen yhteistyö, Perheille parasta – työiloa 
työntekijöille –hanke, on saanut eri  äin posi  ivista palaute  a ja on edennyt suunnitelmien mukaan. Hanke on lisän-
nyt hyvinvoin  a sekä tai  anut pitkällä tähtäimellä korjaavien palvelujen kulujen kehityksen.

Kehitysvammaisten palveluasumista on lisä  y: Etappi  e 1:ssä 23:n asunnon kehitysvammahuollon tukiasunto ja 
integraa  o on tuo  anut kustannustehokasta palvelua. 

4.1.4  Sivistyspalvelut

4.1.4.1  Yleistä
Sivistyspalvelujen toimialaan kuuluvat varhaiskasvatuspalvelut, peruskoulutus sekä nuorten ja aikuisten koulutus, kul  uu-
ri-, nuoriso- ja liikuntatoimi sekä Aineen Taidemuseo. Toimialan hallinnolliset päätökset on hallintosääntöuudistuksen myö-
tä tehty 1.6.2017 alkaen sivistyslautakunnassa, elämänlaatulautakunnassa sekä Aineen Taidemuseon johtokunnassa. Ti-
linpäätösasiakirjan mukaan toimialan toiminta toteutui suunnitellus  , Aineen Taidemuseon osalta toiminnalliset tavoi  eet 
jopa eri  äin hyvin.

4.1.4.2  Varhaiskasvatus
Vuonna 2017 ilmeni enenevää päivähoidon tarve  a varsinkin alle 3-vuo  aiden kohdalla. Tähän on varhaiskasvatuspalve-
luissa vasta  u tarjoamalla palveluseteleitä perheille. Tornioon peruste  u yksityinen päiväko   Touhula on tarjonnut päivä-
hoitopalveluita palveluseteleiden avulla. Aluksi kaupungilla oli 10 % kiin  ö palveluseteleiden avulla hoide  avalle päivähoi-
dolle, muun 90 % ollessa kaupungin omaa toimintaa. Vuoden 2017 aikana lisääntynyt päivähoidon tarve joh   siihen, e  ä 
loppuvuodesta kaupunki lisäsi palveluseteleiden osuu  a 20 prosen   in. Sivistyspalveluiden puolesta on tode  u, e  ä  lo-
jen löytäminen päivähoidon toiminnoille on ollut haasteellista.
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Vuonna 2016 käy  öön ote  u hoitajamitoitus on vaiku  anut päivähoidon toimintaan. Perhepäivähoitajien eläköitymi-
nen jatkui. Uusia perhepäivähoitajia ei ole saatu rekrytoitua eläköityneiden  lalle. Tämä on osaltaan vaikeu  anut päivähoi-
topaikkojen järjestämistä perheiden kannalta sujuvalla ja joustavalla tavalla.

Varhaiskasvatusta arvioidessaan tarkastuslautakunta on kiinni  änyt huomiota siihen, miten toiminta on kunnassa jär-
jeste  y ja mikä on varhaiskasvatuksen pedagoginen toteutuminen. Varhaiskasvatuslain (4 § 1. mom.) mukaan kunnan on 
huolehdi  ava lasten päivähoidon järjestämisestä asukkailleen sisällöltään sellaisena ja siinä laajuudessa kuin varhaiskasva-
tuslaissa säädetään. Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallis-
ta ja tavoi  eellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa.

Päivähoidon kysynnän vaihteluihin vasta   in vuonna 2017 useilla erityisjärjestelyillä. Varsin haasteellinen  lanne syntyi 
kevät-kesällä 2017 varhaiskasvatuksen päivähoitopaikkojen täy  yessä ja perhepäivähoitajien eläköitymisen myötä. Tilan-
teesta selvi   in tarvi  avin toimenpitein siten, e  ä päivähoidon  lanne vuoden 2017 lopussa oli julkisen palvelutuotannon 
ja palveluseteleillä toteutetun ostopalvelun ansiosta sellainen, e  ä kaikille päivähoitoa tarvitseville oli hoitopaikka pystyt-
ty osoi  amaan.

Tornion kaupungin varhaiskasvatuksen/päivähoidon tunnuslukuja vuosilta 2016–2017

 Vuosi 2016 Vuosi 2017

 (Varhaiskasvatuslain muutos voimaan) 580 (pelkkään päiväko  hoitoon osallistuvat
Päiväkodeissa 611 (pelkkään päiväko  hoitoon lapset) +186 päivähoidossa olevia 
 osallistuvat lapset) +173 päivähoidossa esikouluoppilaita
 olevia esikouluoppilaita

Perhepäivähoidossa 77 57

Esiopetuksessa 310 292
 (joista 173 osallistuu myös päivähoitoon) (joista 186 osallistuu myös päivähoitoon)

Päiväko  en käy  öaste 90 % 90 %

Montessori Droppenissa 13 (näistä 2 esiopetusik.) 11 (joista 2 esiop.)
Yksityisen hoidon kuntalisällä  17 lasta (joista 3 esiop.)
Palvelusetelillä Touhulassa  100
Haaparannalla Torniosta  4 (joista 2 esiop.)
Torniossa Haaparannalta  1

Sijoitukset muihin kun  in 9 3 (Liminka ja Oulu)

Tornioon sijoitetut 10 (ko  kuntakorvaus) 3 (joista 1 esiop.)
muiden kun  en lapset  

Lastenkerhot yhteistyössä 24 (kerhotoiminta) 25 (kerhotoiminta)
seurakunnan kanssa  
(seurakunta vastaa yhden Lisäksi perhekerhot, joissa lapsia Lisäksi perhekerhot, joissa lapsia
lastentarhanope  ajan keskimäärin 12 lasta/toimintapäivä. keskimäärin 14 lasta/toimintapäivä.
palkkakustannuksista) 

Haasteena varhaiskasvatuspalvelut näkee vastaamisen vuorohoidon kysynnän tarpeeseen sekä päivähoitopaikkojen rii  ä-
vyyden, sillä perhepäivähoitopaikat vähenevät perhepäivähoitajien eläköitymisen myötä.

4  VALTUUSTON ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN JA NIIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
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Tarkastuslautakunta:
Varhaiskasvatussuunnitelma tuli käy  öön 1.8.2016. Jo  a pedagogisten tavoi  eiden saavu  aminen olisi päiväko-
deissa mahdollista ja vaivatonta, tulee päiväko  en toimintaympäristöön kiinni  ää huomiota. Arjen ru  inien ei pitäi-
si viedä kohtuu  omas   aikaa varhaiskasvatustavoi  eiden saavu  amiselta. 

Kaupungin strategiassa oli määritelty, e  ä palvelusetelien avulla oste  avien varhaiskasvatuspalveluiden määrä 
on enimmillään 10 prosen   a, mu  a vuonna 2017 raja ylite   in. Päivähoitopaikkojen rii  ävyyden osalta on tarkas-
teltava myös oman asuinalueen päivähoidon rii  ävyy  ä,  lojen toimivuu  a lapsimäärän kasvaessa, sekä hoitopai-
kan muutoksen vaikutuksia. Tarkastuslautakunta kiinni    huomiota, e  ä hoitosopimukset ovat olleet erilaiset yksi-
tyisellä palvelun tarjoajalla verra  una kaupungin tekemiin sopimuksiin.

Lakisääteisten julkisten palvelujen siirtäminen yksityisten hoide  avaksi edelly  ää palveluntarjoajan valvontaa. 
Varhaiskasvatuksessa on käytössä koulutuslautakunnassa 11.1.2017 § 3 hyväksy  y palvelusetelisääntökirja, johon 
varhaiskasvatuksen valvonta perustuu. Sivistyslautakunnan tulee kiinni  ää huomiota varhaiskasvatusta koskeviin 
tutkimuksiin ja lainsäädäntöön.

4.1.4.3  Peruskoulutus
Peruskoulun valtakunnallinen uusi opetussuunnitelma on ote  u käy  öön vuonna 2016. Torniossa alaluokkien ja yläkoulu-
jen seitsemänsien luokkien osalta käy  ööno  o tapahtui syksyllä 2017.

Opetussuunnitelmassa on yhteisenä keskeisenä asiana sähköinen oppimisympäristö, johon Tornio on vuonna 2017 suun-
nitellut investoivansa 120.000 €. Sivistystoimen mukaan kokonaisinvestoin   päätelai  eisiin on kumula  ivises   600.000€. 
Tällä tasolla  lanne on varsin hyvä verra  una muuhun seutukuntaan.  Oppimisympäristön muutoksessa henkilöstön tuke-
na on isoilla kouluilla tutor-ope  ajat ja pieniä kouluja varten on palka  u yksi henkilö. Oppikirjojen tarve on vähentynyt siir-
ry  äessä sähköiseen oppimisympäristöön.

Sähköisen oppimisympäristön kannalta tärkeää on myös  etoliikenneyhteydet. Tehokas kuituyhteys on saatu suurim-
malle osalle kouluista. Näiden yhteyksien rakentaminen on kaupungin  etohallinnon vastuulla.
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Alakoulujen keskimääräinen luokkakoko on saatu pide  yä mal  llisella tasolla ja yksi  äisten isojen luokkien  lanne  a 
on helpote  u sijoi  amalla samanaikaisope  aja avuksi ja lisäämällä luokalle enemmän jakotunteja. Myös yläkoulujen oppi-
lasmäärä on ollut keskimäärin 20 oppilasta/luokka.

Koulunkäyn  avustajia on vakinaiste  u 18 ja neljä tointa täytetään keväällä 2018, jonka jälkeen koulunkäyn  avustajien 
yhteismäärä tulee olemaan 60. Kaupunki sai projek  rahoitusta kahteen uuteen etsivään nuorisotyöntekijään 13-16-vuo-
 aille. Kaikista paras kaveri -projek  n avulla on pyri  y ryhmäy  ämään yläkoululle siirtyviä oppilaita.

Koulupsykologia ei ole saatu rekrytoitua kaupungille yrityksistä huolima  a, vaan on joudu  u käy  ämään ostopalveluita.
Kielikoulun osalta sopimusta ollaan uusimassa. Uusi sopimus alkaa 1. luokasta syksyllä 2018.

Ennuste alakoulujen oppilasmäärien kehityksestä 2018-2019 ja 2023-2024

Vuosi Arpela Hannula Kaakamo Karunki Kiviranta Kokkokangas Kyläjoki Näätsaari Pirkkiö Seminaari
2018-2019 73 249 91 139 362 277 122 43 57 119
2023-2024 63 253 74 89 396 243 95 43 39 149
Erotus -10 4 -17 -50 34 -34 -27 +-0 -18 30

Tarkastuslautakunta:
Peruskoulutuksen talousarvio on pysynyt hyvin raamissaan ja toimintatuotot ovat yli  äneet hieman budjetoidut tuo-
tot. Toimintakuluissa on puolestaan saatu aikaiseksi hieman säästöjä.

Väestörakenteen muutos on iso haaste myös peruskoululle. Tilinpäätösasiakirjan mukaan kaupungin väkiluku on 
vähentynyt yhtäjaksoises   kuusi vuo  a peräkkäin 2012-2017. Kouluverkon rakenne  a ja esimerkiksi yhdysluokki-
en muodostamista joudutaan mie   mään. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana sitä, e  ä peruskoulun luokkakoot 
ovat olleet mal  llisia ja e  ä suurimpien luokkien osalta on tehty erityisjärjestelyitä. 

Opetuksessa on korostunut yksilö ja vastaaminen hänen tarpeisiinsa.
Projek  rahoituksen saaminen 13-16-vuo  aiden etsivään nuorisotyöhön on ollut onnistunut satsaus nuorten tu-

levaisuu  a ajatellen.

4.1.4.4  Toisen asteen koulutus

Lukiokoulutus
Tornion yhteislyseon lukion sijoi  uminen naapurikun  in nähden on varsin hyvä, kun verrataan vuoden 2017 kevään yliop-
pilaskirjoituksista valmistuneet pakollisten aineiden kirjoi  ajat. Myös kielten kirjoi  aminen kiinnostaa, sillä ylioppilaskirjoi-
tuksissa jonkin vieraan kielen kirjoi  aneiden osuus oli valtakunnan keskitasoa korkeampi.

Tilojen rii  ävyys on ollut lukiossa ongelmana, sillä ruokasali on mitoite  u pienemmälle opiskelijamäärälle ja ruokailua 
on joudu  u sen vuoksi porrastamaan. Myös luokkien osalta  lantarve on ollut ilmeinen, ja musiikin ja kuvataiteen opetus 
onkin joudu  u järjestämään syksystä 2013 läh  en Lappian  loissa. Tilakysymykseen ollaan osin saamassa ratkaisu, sillä 
Seminaarin koululta olleet erityisopetusryhmät ovat siirtymässä Lappian  loihin.

Opetushenkilöstön pätevyyteen on kiinnite  y huomiota ja lukuvuonna 2017-2018 kaikilla ope  ajilla on muodollinen 
pätevyys.

Haaparannan kunnan lukion kanssa tehtävä yhteistyö on ollut aika vähäistä, mu  a muu kansainvälinen opiskelijavaihto 
on kiinnostanut opiskelijoita. Lukiolla on ollut mm. Erasmus KA2 -hanke vuosille 2016-2018 ja uu  a hanke  a suunnitellaan. 

Lukiokoulutuksessa olleet, koulusta eronneet ja kaksoistutkintoa suori  aneet vuosina 2014-2017.

Tornion yhteislyseon lukion kustannukset ovat valtakunnallista keskitasoa, kun niitä verrataan samankokoisiin kun  in.

2014 2015 2016 2017
Lukiokoulutuksessa olevat 336 345 353 346
Lukiosta eronneiden määrä 12 14 17 12
Kaksoistutkintoa suori  avat 112 96 97 103
Yhteensä 448 441 450 449
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Amma  llinen koulutus
Torniossa toisen asteen amma  llista koulutusta järjestävä koulutuskuntayhtymä Lappia on kulkenut läpi haasteellisen pro-
sessin kehi  äessään toimintojaan supistuvien ikäluokkien ja rahoituksen paineessa. Tornion osalta on kye  y pitämään kiin-
ni opetuspaikoista kohtuudella.

Tornion kaupunki suurimpana omistajana on ohjeistanut Lappiaa järjestämään toimintansa siten, e  ei omistajilta tar-
vi  aisi toimintaan lisärahoitusta. Tähän Lappia on kyennyt. Osaltaan apuna tässä on ollut koulutuskuntayhtymän vahva ta-
loudellinen asema. Lappian hanketoiminta jatkui vuonna 2017 vilkkaana ja hankesalkun arvo oli hieman yli miljoona euroa.

Lappian hallintosääntö uudistui ja yhtymävaltuusto hyväksyi sen 30.5.2017. Uusi hallintosääntö astui voimaan 1.6.2017. 
Samalla uudiste   in myös Lappian organisaa  omallia.

Lappia-Koulutus Oy aloi    toimintansa 1.1.2017 ja se on sataprosen   ses   Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä 
Lappian omistama tytäryh  ö. Yh  ö järjestää osaamisen kehi  ämisen palveluita pääosin ei-tutkintoon johtavana työvoima-
koulutuksena sekä markkinaehtoisena koulutuksena.

Tarkastuslautakunta
Lukion opiskelijamäärät ovat kehi  yneet pienenevistä ikäluokista huolima  a hyvin. Tämä kertoo Tornion yhteisly-
seon lukion houku  elevuudesta.

Opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksiin tulee kiinni  ää huomiota niin, e  ei kenenkään lukiokoulutus jää kiinni 
rahasta. Joukkoliikenne tulee järjestää niin, e  ä se palvelee myös lukiolaisia.

Ope  ajaresurssien yhteiskäy  ö Lappian kanssa ei ole järkevää, koska oppilaitoksilla on erilainen vuoden kulku ja 
työ, myös ope  ajakelpoisuusvaa  mukset ovat pääosin erilaiset. Kansainvälisyys ja opiskelijavaihto ovat myös lukio-
koulutuksen vetovoimatekijöitä, joten niihin on hyvä kiinni  ää huomiota.

Lappia on hankerahoituksella vahvistanyt oman toiminnan ja työelämän kehi  ämistä. Amma  llisen koulutuksen 
val  onosuuksien pieneneminen on luonut uusia toimintamalleja koulutuksen toteu  amiseen. Opiskelu on siirtynyt 
yhä enemmän työpaikoilla tapahtuvaan työssäoppimiseen ja opintojen suori  amiseksi opiskelijalle voidaan aikaisem-
mista opinnoista riippuen räätälöidä erilaisia opintopolkuja. Tarkastuslautakunta katsoo, e  ä amma  llisen koulutuk-
sen kehi  äminen on ollut määrä  etoista ja innova  ivista.

4.1.4.5  Kirjasto
Kirjaston toiminnassa merki  ävä muutos vuonna 2017 on ollut uuteen kirjastojärjestelmään siirtyminen. KOHA-järjestel-
mä on kaikki Lapin kirjastot ka  ava järjestelmä, joka mahdollistaa saman kirjastokor  n käytön kaikissa Lapin kun  en kir-
jastoissa. Samoin eri kirjastojen aineistokokoelmat ovat jokaisen lappilaisen käytössä. Järjestelmänvaihdoksen aikana lai-
naustoiminta ei ollut mahdollista, mikä näkyy vuoden 2017  lastoissa pienenä laina- ja kävijämäärien laskuna.

Toinen merki  ävä nosto on seutukirjaston perustamisen selvi  äminen Meri-Lapin alueelle. Selvitystyö alkoi vuonna 
2017 Simon kunnan sivistyslautakunnan aloi  eesta ja selvitystyö jatkuu vuoden 2018 puolella.
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Kirjaston tunnuslukuja vuosilta 2015-2017

Kirjastoaineistokulut/asukasluku Torniossa ja vertailukunnissa vuosina 2015-2017

Lähde:  lastot.kirjastot.fi 

Tarkastuslautakunta
Kirjaston käytössä KOHA-järjestelmään siirtyminen monipuolistaa kirjastoaineistojen saatavuu  a asiakkaille, mikä 
on hyvä ja merki  ävä asia. Tämä ei kuitenkaan poista kirjaston oman aineiston kehi  ämistyötä etenkin lasten, nuor-
ten ja eri vähemmistöjen osalta. Kirjastoaineistokulut per asukas -taulukko kertoo, e  ä lähikun  in ja asukasluvulli-
ses   samankokoisiin kaupunkeihin verra  una Tornio ei tässä valossa anna mahdollises   rii  äviä resursseja kirjasto-
aineiston kehi  ämiseen eikä täten tue kirjaston tavoite  a tukea asukkaiden henkistä hyvinvoin  a ja yhdenvertais-
ta oikeu  a  etoon ja elämyksiin.

4.1.4.6  Aineen taidemuseo
Aineen taidemuseo on Torniossa merki  ävä ja tunne  u ympärivuo  nen kul  uurikohde ja vetovoimatekijä. Yhdessä kirjas-
ton ja maakuntamuseon kanssa muodostuu selkeä seudullinen eri kul  uurialojen keski  ymä. Aineen taidemuseon paino-
piste vuonna 2017 oli Suomi100. Kävijämäärä vuoden aikana oli n. 17800, jossa on pientä laskua.

Aineen taidemuseon toimintakulut kaupungille olivat 2017 noin 450 000 €, jolloin asukasta kohden kulu oli n. 25 €/
kävijä.

4.1.4.7  Maakuntamuseo
Tornionlaakson maakuntamuseo käsi  ää maan  eteellisen alueen Simosta Muonioon sekä Haaparannan kunnan. Museolla 
on opetusministeriön myöntämä asema Länsi-Pohjan maakuntamuseona. Vuo  a 2017 leimasi Suomi100 -juhlavuosi maa-
kuntamuseon näy  elyissä ja muissa toiminnoissa.

Merki  ävä muutos vuonna 2017 oli maakuntamuseon siirtyminen kul  uuri- ja nuorisolautakunnan alaisuudesta elä-
mänlaatulautakunnan alaisuuteen. Maakuntamuseon kehi  äminen ja toiminnan arvioin   kuuluvat museon johtokunnalle, 
johon kuuluu yhteistoimintasopimuksen mukaises   edustaja myös Haaparannan kunnasta.

Maakuntamuseon muita toimenpiteitä ja tehtäviä ovat olleet mm. neuvonta ja dokumentoin  matkat seutukunnan alu-
eella, lausuntojen antaminen museon toiminta-alueen erilaisiin rakennushankkeisiin museokul  uuriselta näkökannalta.

Maakuntamuseon kävijämäärä oli 7300. Maakuntamuseon kulut kaupungille on vuosi  ain noin puoli miljoonaa euroa. 
Kävijää kohden kulut ovat 67 €/kävijä.

4  VALTUUSTON ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN JA NIIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Vuosi Asukasluku Lainaajia Lainaajia/as. Kokonaislainaus Kokonais-
lainaus/as.

Toiminta-
kulut

Toiminta-
kulut/as.

2017 22 117 6 510 29,43 234 883 10,62 1 029 961 46,57
2016 22 199 6 518 29,36 253 059 11,40 1 076 674 48,50
2015 22 322 6 684 29,94 263 106 11,80 1 062 373 47,59

Vuosi Kemi Tornio Keminmaa Raahe Iisalmi
2015 4,80 4,77 7,68 5,93 7,90
2016 6,06 4,60 7,50 5,83 7,47
2017 6,42 4,45 8,94 5,59 7,36
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Tarkastuslautakunta
Sekä Aineen taidemuseo e  ä Maakuntamuseo ovat merki  äviä kul  uurillisia ja sivistäviä toimijoita kaupungissam-
me. Kävijämäärän selkeä eriäväisyys pistää silmään, mu  a tässä on huomioitava museoiden osin erilainen rooli. Ai-
neen taidemuseolle on merki  ävä kävijävirta mm. kouluyhteistyössä ja puolestaan Maakuntamuseolla paino  uu tut-
kiva ja hallinnollinen rooli esim. paikallishistorian säilymisessä ja tuntemisessa. Toimintoja on kuitenkin hyvä kehi  ää 
jatkuvas   ja oppia sekä omaksua puolin ja toisin hyviä käytäntöjä suhteessa eri asiakasryhmiin. 

4.1.4.8  Kansalaisopisto
Kansalaisopisto toimii elämänlaatulautakunnan alaisuudessa. Sen toiminta perustuu pitkäl   val  onosuusjärjestelmään. Edel-
lisiin vuosiin verra  una kursseja oli toteute  u hieman vähemmän, mu  a opetustunteja ja osallistuja oli hivenen enemmän.

4.1.4.9  Nuorisotoimi
Nuorisotoimi siirtyi hallintosääntöuudistuksessa elämänlaatulautakunnan alaisuuteen. Aikaisemmin se oli kul  uuri- ja nuo-
risolautakunnan alaisuudessa.

Nuorisotoimen tehtävä on järjestää monipuolista toimintaa torniolaisille nuorille heidän vapaa-aikanaan. Kiinteitä toi-
mipaikkoja nuorisotoimella on neljä, Suensaarella Aaltonen, Kivirannalla Messi ja Putaalla Nuorkka. Lisäksi pelitalo Serveri 
aloi    Messin yhteydessä. Yhteensä nuoriso  lojen käyn  määrä oli 9096, jossa on nousua vajaa tuhat käyn  ä.

Nuorisotoimi on suori  anut vuoden 2017 aikana erilaisia hankkeita ja projekteja.

4.1.4.10  Kul  uuritoimi
Kul  uuritoimen budje    oli noin 250 000 €. Sen tehtäviin kuuluu järjestää ja väli  ää virikkeellisiä ja korkeatasoisia kul  uu-
ripalveluita ja vaalia paikallista kul  uuriperinne  ä. Kul  uuritoimisto järjestääkin mm. perinteikkään Kalo    Jazz&Blues fes-
 vaalit, Peräpohjolan markkinat ja Tornio-viikon. 

Vuonna 2017 henkilöstössä tapahtui muutoksia, kun tapahtumatuo  ajan toimi pääte   in perustaa.
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4.1.4.11  Liikuntatoimi
Liikuntatoimi jakaantui hallinnollises   vuonna 2017. Liikuntapaikoista ja muista ulkoisista pui  eista pää  ää tekninen lau-
takunta, kun taas sisältöasioista ja tapahtumista pää  ää elämänlaatulautakunta. Tämä jao  elu on toistaiseksi sujunut ilman 
isompia ongelmia, mu  a myös tuonut epä  etoisuu  a varsinkin kuntalaisten osalta liikuntatoimen toiminnasta.

Pohjan Stadionin kehi  ämiseksi teh  in vuonna 2017 vuonna useampi aloite, mu  a ne eivät johtaneet konkree   siin toi-
menpiteisiin. Tapahtumien osalta vuosi oli suunnitelmien mukainen.

Tarkastuslautakunta
Kansalaisopiston toimintaa tarkastellessa voidaan katsoa, e  ä toiminta on tehostunut ja kansalaisopisto käy  ää hy-
vin käyte  ävissä olevat resurssit.

Nuorisotoimen osalta hankkeita on suunniteltu ja toteute  u hyvin ja uusia toimintamuotoja ja yhteistyömahdol-
lisuuksia on etsi  y ja toteute  u ak  ivises  . Olisi kuitenkin tulevaisuu  a ajatellen hyvä, e  ä Torniossa toimivan nuo-
risoneuvoston roolin tulisi olla selvemmin yhteydessä nuorisotoimen hallintoon, jo  a nuorten ääni tulisi kuuluviin.

Nuorisotoimen äänen kuuleminen kielikouluasiassa oli hyvä merkki osallisuuden ja kuulemisen kehi  ymisestä 
lasten ja nuorten asioissa.

Kul  uuritoimen puolella Kalo    Jazz&Blues -tapahtuma koki toivo  ua uudistumista, mikä on posi  ivinen asia. 
Myös tapahtumatuo  ajan toimen perustaminen kertoo kaupungin tahto  lasta kehi  ää monipuolises   kul  uuritar-
jontaa.

Liikuntatoimen toiminnalliset tavoi  eet ovat toteutuneet hyvin ja talousarviossa asetetut tavoi  eet on pääosin 
saavute  u suunnitellulla tavalla. Haaparannan uimahallin kanssa on tehty yhteistyötä, jo  a liikuntaryhmät ovat voi-
neet kokoontua myös oman uimahallin remon  n aikana.

Tornion kokoisessa kaupungissa ei ole ollut vastuuhenkilöä liikuntatoimenjohtaja -nimikkeellä nyt pariin vuoteen 
verra  una muihin vastaavan kokoisiin kaupunkeihin. Torniolaisten hyvinvoinnin- ja terveyden edistämiseksi tehtävän 
ennaltaehkäisevän työn tuloksellisuuden kannalta liikuntatoimenjohtaja on tarpeellinen tulevaisuudessa. Liikuntatoi-
men hajaantuminen kahden eri lautakunnan alle voi en  sestään hankaloi  aa nykyisillä resursseilla tehtävää työtä.
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4.1.5  Tekniset palvelut

4.1.5.1  Yleistä
Teknisten palvelujen toiminnalliset tavoi  eet toteutuivat pääosin suunnitellulla tavalla ja taloudelliset tavoi  eet hyvin.

4.1.5.2  Kunnallistekniikka
Vuoden 2017 osalta tarkastuslautakunta kiinni    yhä edelleen huomiota teiden kunnossapidon korjausvelan kasvuun. Tek-
ninen lautakunta on hyväksynyt seuraavat katusuunnitelmat vuonna 2017: Holmankoskenkatu, Kostekuja, Lappalaisen  e, 
Vesaisenkatu sekä Thurevikinkadun ja Koskenrannan  en lii  ymäalueet. Näistä Holmankoskenkatu ja Kostekuja on uudis-
rakentamista asemakaavoitetulle alueelle. Lisäksi on kunnoste  u vuonna 2011 hyväksytyn suunnitelman mukaises   Hal-
lituskatu välillä Kauppakatu-Satamakatu. Päällystyskohteita tekninen lautakunta on hyväksynyt vuonna 2017 seuraavas  :

Kiviranta: Opiston  en eteläosa ja Lohirysänkatu
Pirkkiö: Ma   lankatu ja Kirkkoputaan  e
Suensaari: Puutarhakatu/Satamakatu, Länsiranta
Raumo: Heikkurisaaren  e
Lisäksi: Reunakivien korjaukset, paikkaukset, kaivojen nostot
Kaupunki antaa yksityisteille avustusta perusparannuksiin, jos he hakevat ja saavat avustuksen myös Lapin ELY-keskuk-

selta. ELY-keskuksen avustus on ollut 50 % ja siihen päälle kaupunki on myöntänyt avustusta 20 %. Haku on jatkuva ja  e-
kun  a kannustetaan sitä hakemaan. Yleensä avustusta markkinoidaan siinä vaiheessa kun  ekunnat ovat yhteydessä kau-
punkiin  en huonoon kuntoon lii  yen, mu  a myös muutoin. Ely-keskus myös osaltaan  edo  aa omasta avustuksestaan. 
Vuonna 2017 tällaisia hankkeita ei ollut vireillä. Enimmillään perusparannusavustuspäätöksiä on tehty 2-3 kappale  a/vuosi. 
Yksityisteiden avustuksiin (kunnossapito + perusparannus) on ollut 2017 käyte  ävissä yhteensä 63 000 euroa. Tästä noin 
23 000 euroa jae   in kunnossapitoavustuksina, joten avustusta jäi käy  ämä  ä noin 40 000 euroa.

Liikuntatoimen ken   en ja rei   en ylläpito siirtyi kunnallistekniikan kunnossapitoyksikköön vuonna 2017.
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Tarkastuslautakunta
Kaupungin  estö rappeutuu eri kaupunginosissa vauhdilla. Tarkastuslautakunta katsoo, e  ä  estön korjausvelan 
kasvuun on kiinnite  ävä kaupungin päätöksenteossa huomiota ja laadi  ava ohjelma korjausvelan pienentämisek-
si. Myös Tornion Vesi Oy:n korjausinvestoinnit ovat osi  ain sidoksissa kaupungin kaava-alueiden katujen peruspa-
rannuspäätöksiin.

Ensiapuna tehtävää  estön paikkausta ei vuonna 2017 suorite  u kaikkialla kevään aikana roudan sulamisen jäl-
keen, vaan esimerkiksi Kivirannalla Opiston  en pohjoisosassa liikennöin  ä hai  aavat kuopat paika   in vasta loka-
kuun 2017 jälkeen.

Johtuen yksityisteiden omasta ak  ivisuudesta, taloudellisesta  lanteesta ja  edo  amisen puu  eesta, peruspa-
rannushakemukset ovat jääneet vähäisiksi. Tarkastuslautakunta katsoo, e  ä asian osalta on kehi  ämistarpeita, mm. 
 edo  amisen ja ak  ivisuuden kannustamisen osalta.

Liikenneturvallisuuteen tulee kiinni  ää huomiota maan  estön osalta keskusteluin Ely-keskuksen kanssa ja katu-
jen osalta huomioimalla kaikenikäiset liikkujat niin jalan, pyörällä kuin moo  oriajoneuvoin, kaupunkiympäristön tur-
vallisuu  a havainnoiden, esimerkiksi säännöllisin riskikartoituksin.

Kuntalaispalau  een pohjalta tarkastuslautakunta keho  aa kiinni  ämään huomiota kaupungin ylläpitämien kent-
 en ja rei   en ylläpitoon käy  äjiä huomioiden, mm. kauden aloitus sää  lanteen sen salliessa ja säännöllinen ylläpi-

to. Tässä tulisi kiinni  ää huomiota myös eri käy  äjäryhmien erilaisiin tarpeisiin, mm. esikoululaisten lähiladut. Sään-
nöllinen liikuntapaikkojen ylläpito kannustaa eri-ikäisiä kuntalaisia liikunnan pariin.

4.1.5.3  Kaavoitus ja mi  aus
Maanhankintaa on suorite  u maapolii   sen ohjelman mukaises  . Kaavoituksessa valmistui Färinmäen asemakaava sekä 
pienempiä yritysten tarpeista lähteneitä kaavamuutoksia. Myönteistä palaute  a toimijoilta on tullut lii  yen kaupungin pal-
veluihin kaavoituksessa, ton   tarjonnassa ja rakennusvalvonnassa. Arc  o – Tornion ark  sen LNG-puiston osayleiskaava-
työ käynniste   in.
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EUROPA 14 –suunni  elukilpailu pide   in 13.2.-30.6.2017. Suomen kohteisiin (Tornio, Oulu, Helsinki) saa  in yhteensä 
55 kilpailuehdotusta, joista 19 Tornion ja Haaparannan yhteiseen suunni  elukohteeseen. Tornion kilpailun voi    suomalai-
nen työryhmä ehdotuksellaan Two Ci  es One Heart.

Kärkihankkeista Manga LNG-terminaalin rakennustyöt valmistuivat Röy  ässä. Toiminnan täysimääräinen aloitus testaus-
vaiheen jälkeen on syksyllä 2018. Kyläjoen maalogis  ikkakeskus ja Tornio - Laurila -radan sähköistys eivät ole edenneet.

Tarkastuslautakunta
Useimmat asemakaavoituskohteet viivästyvät verra  una voimassaolevaan maapolii   seen ohjelmaan sekä kaavoi-
tuskatsaukseen. Kuitenkin tarjontaa tonteista on koko ajan. Yksityisten omistamien ton   en rakentumista ei ole edis-
te  y maapolii   sessa ohjelmassa linjatulla tavalla, mm. au  amalla ton   en markkinoinnissa.

EUROPA 14 –suunni  elukilpailu oli Tornion osalta suosi  u ja on myös tuonut myönteistä julkisuu  a Torniolle. 
Arkkiteh  kilpailun onnistuminen antaa hyvät lähtökohdat kilpailualueen maankäytön suunni  elulle. Suunni  elussa 
tulee huomioida alueen nykyisten käy  ömuotojen jatkuvuuden turvaaminen.

4.1.5.4  Tilapalvelut
Kaupunkikonsernilla on paljon tyhjiä  loja. Samanaikaises   eri toimialoilla tulee esiin  latarpeita. Lisäksi kaupunkikonser-
nin omistamissa kiinteistöissä on jatkuvas   kunnossapitotarpeita lii  yen esimerkiksi kiinteistöjen käy  öturvallisuuteen ja 
käyte  ävyyteen. Omaisuusriskin hallitsemiseksi Tornion kaupungilla on investoin  en pitkäaikainen suunnitelma, jonka mu-
kaan korvausinvestointeja kohdistetaan sellaisiin kohteisiin, joissa niiden tarve on suurin.

Uimahallin peruskorjaus käynniste   in elokuussa 2017. Rakennusurakoitsijan valintaan tarjouksen jä   vät kolme pai-
kallista yritystä, joista vali   in halvimman tarjouksen jä  änyt TSV-Rakennus Oy, huomioiden laatukriteerit urakoitsijoiden 
kelpoisuusvaa  muksin. Uimahalli avataan suunnitelman mukaan yleisölle jälleen syksyllä 2018.
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Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta katsoo, e  ä kaupunkikonsernin  latarpeita, kunnossapitotarpeita sekä käy  ämä  ömiä kiinteis-
töjä olisi verra  ava kokonaisuudessaan toisiinsa esimerkiksi ase  amalla erillinen työryhmä asian koordinoimiseksi 
seuraavissa asioissa: kiinteistöjen käy  öaste, käy  ötarkoituksen muutos, kiinteistön myyn  /purkaminen.

Uimahallin peruskorjaus on Tornion kaupungin suurin investoin   tällä hetkellä. Urakoitsijoiden valinnat on tehty 
avoimen tarjousmene  elyn perusteella. Käy  ööno  ovaihe tulee suunnitella peruskorjauksen kuluessa ja siinä olisi 
hyvä kiinni  ää huomiota käy  äjien kaksikielisyyteen. Näin saataneen investoinnille paras käy  öarvo.

4.1.5.5  Jätehuolto (Perämeren jätelautakunta)
Perämeren jätelautakunnalla on jä  eenkuljetusrekisteri. Jä  eenkuljetusrekisteriä on ajantasaiste  u vuoden 2016 alus-
ta läh  en. Jä  eenkuljetusrekisterin perusteella laskutetaan jätehuollon perusmaksua. Selvi  ämä  ömiä kiinteistöjä oli vie-
lä vuoden 2017 pää  yessä noin 800 kpl. Syys-joulukuussa 2017 ei laskutuksesta sekä muistutusten ja kohtuullistamisha-
kemusten käsi  elystä johtuen ole ehdi  y selvi  ää selvi  ämä  ömiä kiinteistöjä. Näitä on mm. kuolinpesien osalta, muul-
la kuin yhden asunnon talo tai vapaa-ajan asunto olevien rakennusten osalta sekä kiinteistöjen osalta, jotka eivät ole vas-
tanneet vuoden 2017 osalta lähete  yyn kyselyyn rakennuksen  lasta. Myös rekisterin ylläpito vaa  i jatkuvaa päivi  ämis-
tä osoi  eenmuutosten, rakennuksen omistajavaihdosten sekä vuokralaisten vaihtumisen osalta. Lisäksi rakennuksia pure-
taan, jää tyhjilleen ja otetaan käy  öön sekä käy  ötarkoitus muu  uu. Jätehuollon perusmaksun käy  ööno  o on lisännyt 
myös jätemaksuista tulevien muistutusten sekä jätemaksun kohtuullistamishakemusten määrää. Vuonna 2017 kohtuullis-
tamishakemuksia käsitel  in 585 kpl ja muistutuksia 113 kpl.

Jätehuollon asiakaskor    ote   in käy  öön syyskuussa 2016. Jokainen jätehuollon perusmaksun maksanut vakinainen 
tai vapaa-ajan asunto saa käy  öönsä asiakaskor  n. Asiakaskor  lla saa tuoda maksullista jäte  ä vakituisesta asunnosta neljä 
kertaa tai vapaa-ajan asunnosta kaksi kertaa vuodessa veloitukse  a Jätekeskus Jäkälään tai ekoasemille. Kor  n saavat käyt-
töönsä myös rivitalo- ja kerrostaloasukkaat. Asiakaskor  n käy  ööno  aneiden määrät ja niiden käy  ö on kasvanut. Vuo-
den 2017 loppuun mennessä asiakaskor  eja oli ote  u käy  öön 12 734 kpl. Vuonna 2017 vakituisista asunnoista kirja   in 
asiakaskorteille 19 434 maksullisen jä  een vastaano  oleimausta (ns. ilmaiskäyn  ). Näistä Kemin Vilmilän ekoasemalle on 
kirja  u suurin osa, (12 170 kpl). Vapaa-ajan-asunnoista kirja   in 657 ilmaiskäyn  ä. Hyötyjä  eiden ja vaarallisten jä  eiden 
osalta asiakaskor  n lukeminen ei vähennä asiakaskor   in sisältyvien käy  ökertojen määrä. Kuitenkaan näiden osalta kaik-
ki käynnit eivät ole rekisteröityneet, koska asiakkaat eivät ole antaneet lukea asiakaskor   a niiden osalta.

Jäkälä ja ekoasemat yht. vakituinen asunto
Etu Summa
Ilmaiskäyn  19 434
Laskute  ava 80
Käteis-/kor   maksu 578
Vaarallinen jäte 2 581
Hyötyjäte ilmainen 6 948

Jäkälä ja ekoasemat yht. vapaa-ajan asunto
Etu Summa
Ilmaiskäyn  657
Laskute  ava 2
Käteis-/kor   maksu 17
Vaarallinen jäte 74
Hyötyjäte ilmainen 220

Jäkälä vakituinen asunto
Etu Summa
Ilmaiskäyn  5 762
Laskute  ava 72
Käteis-/kor   maksu 107
Vaarallinen jäte 1 561
Hyötyjäte ilmainen 4 044

Jäkälä vapaa-ajan asunto
Etu Summa
Ilmaiskäyn  259
Laskute  ava 2
Käteis-/kor   maksu 5
Vaarallinen jäte 61
Hyötyjäte ilmainen 141



33TORNION KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2017

4  VALTUUSTON ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN JA NIIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta esi  ää, e  ä jätehuollon neuvontaa ja  edotusta lisätään, jo  a asiakaskor  n esi  ämistä ei pi-
de  äisi uhkana kor   in sisältyvien käy  ökertojen mene  ämiselle tuotaessa hyötyjä  eitä ja vaarallisia jä  eitä, ja jot-
ta asiakaskor  n käy  ö ekoasemilla ja Jätekeskus Jäkälässä lisääntyisi edelleen etenkin vapaa-ajan asuntojen osalta.

4.1.5.6  Ympäristöpalvelut (Meri-Lapin ympäristölautakunta)
Tilinpäätös  etojen mukaan toiminnalliset tavoi  eet ovat toteutuneet suunnitellus   ja rakennetun ympäristön laatu on ko-
hentunut. Henkilöstössä on ollut runsaas   sijaisten tarve  a, mu  a sijaisuusjärjestelyt ovat toimineet hyvin.

Ympäristönsuojelu
Ympäristönsuojelusihteerin virka muute   in ympäristötarkastajan viraksi ja virka täyte   in 23.5.2017.

Eläinlääkintähuolto
Valvontaeläinlääkärin virka täyte   in 28.3.2017. Koulutuksiin on osallistunut yhdeksän henkilöä, koulutuspäiviä 4,1. Eläin-
lääkärikäyntejä on ollut 7474 kpl, joista suurin osa pieneläinvastaano  okäyntejä.

Ympäristöterveysvalvonta
Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonnassa suurin osa resursseista on käyte  y terveydensuojelu- ja elintarvikevalvontaan. 
Myös eläinsuojeluvalvontaan, tupakkalain valvontaan ja eläintau  valvontaan on kohdiste  u resursseja. Kulu  ajaturvalli-
suuteen lii  yvät tehtävät ovat siirtyneet val  olle (VALVIRA). Terveydensuojelun valvonnassa, elintarvikevalvonnassa ja tu-
pakkalain valvonnassa on valvontasuunnitelma toteutunut pääsääntöises   (70-90 %). Tähän on ympäristöterveydenhuol-
lon vuoden 2017 valvonnan toteutumista koskevassa rapor  ssa maini  u perusteluina  lapäinen vajaus henkilövoimava-
roissa sairastumisten ja virantäy  övaikeuksien muodossa. Rapor  n mukaan suunnitelmalliseen toimintaan ja sen seuran-
taan aiotaan panostaa enemmän. Terveystarkastajan virka täyte   in 28.3.2017.

Rakennusvalvonta
Rakennus  laston mukaan Tornion osalta myönnetyissä rakennusluvissa (437 kpl) on kasvua vuoteen 2016 verra  una. To-
sin asuntojen määrässä (79 kpl) mita  una määrä on laskenut. Suunni  elutarve- ja poikkeamisratkaisujen (16 / 26 kpl) mää-
rä on pysynyt suunnilleen ennallaan.

Ympäristökatselmukset järjestetään Tornion, Keminmaan ja Tervolan alueilla. Rakennusjärjestyksen mukainen ympäris-
tökatselmus suorite   in Torniossa 31.5.2017. Katselmuksista tehdään muis  o, joka ympäristöpäällikön mukaan pyritään 
viemään Meri-Lapin ympäristölautakunnalle  edoksi. Katselmuksiin osallistuvat eri henkilöt ja käytännöt muis  on laadin-
nasta vaihtelevat kunni  ain, samoin kuin muis  on tuominen lautakunnan käsi  elyyn. Itse muis  ota tärkeimpiä ovat kui-
tenkin ne toimenpiteet, joihin katselmuksen perusteella ryhdytään. Toimenpiteet voivat olla rakennuksiin kohdistuvia kor-
jaus- tai purkukehotuksia tai alueen siis  miskehotuksia.

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta huomioi, e  ä eläinlääkintähuollon henkilöstöä on koulute  u kiite  äväs  , mu  a  lat ovat toi-
minnan kannalta haasteelliset.

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan ympäristöterveysvalvontaan tulee varata rii  ävät ja väli  ömät re-
surssit vakavissa sairaustapauksissa, toimintaa tulee toteu  aa valvontasuunnitelman mukaises   ja valvontasuunni-
telman toteutumista tulee seurata säännöllises  .

Ympäristökatselmuksista on tarpeen informoida ympäristölautakuntaa.
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Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida kaupunkikonsernia koskevaa tavoitease  elua ja tavoi  eiden toteutumista sekä 
konsernijohdon toiminnan tuloksellisuu  a. Tarkastuslautakunnan  edonsaan  oikeus konserniyh  öistä rajoi  uu konserni-
johdon raportoin  in ja kaupungin viranomaisten hallussa oleviin asiakirjoihin. 

Uudessa kuntalaissa on omistajapoli  ikan ja konsernijohtamisen säännöksiä uudiste  u, laajenne  u ja selkeyte  y vas-
taamaan moninaista konsernirakenne  a. Kuntalain uudet säännökset omistajaohjauksesta (§ 46), tytäryhteisöjen toimin-
nasta ja konserniohjeista (§ 47) tulivat voimaan 1.6.2017.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden konserniohjeen lokakuussa 2017 ja omistajaohjauspoli  ikan asiakirja on päivitet-
tävänä.

Kaupungin tytäryhteisöjä ohjaa yhteisöjen omien asiakirjojen lisäksi talousarvio ja hallintosääntö, mu  a valtuustolla on 
ohjaava rooli. Kaupungilla on 12 tytäryhteisöä sekä jätevedenpuhdistamo.

Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta katsoo, e  ä tytäryh  öiden mi  arit ovat tavoi  eeseen nähden selkeitä ja toimintaa on niiden 
mukaan mahdollista tarkastella.

TORNION ENERGIA OY
Tornion Energia Oy:n talous on vakaalla pohjalla. Yh  ön tavoite on taata kuntalaisille kohtuuhintaista energiaa. Keskeytys-
aikojen lyhentäminen ja toimintavarmuuden parantaminen ovat niin ikään yh  ön tärkeimpiä tavoi  eita.

Tarkastuslautakunta:
Energiayh  ö on hyvin hoide  u yh  ö, joka tekee muista kaupungin yh  öistä poiketen tulosta. Maksut on pide  y sa-
malla tasolla sekä toimintavarmuu  a on paranne  u. Kaukolämmön kilpailukykyinen hinta on hyvä asia, se on yri-
tyksille vetovoimatekijä. Sähköverkon luote  avuus on yksi tärkeimmistä vaa  muksista ja sen suhteen ollaan pääs-
ty hyvälle tasolle keskeytysaikojen laskiessa viime vuonna sekä ajallises  , e  ä määrällises  . Tilinpäätöksessä tuli-
si mainita valtuuston ase  amien tavoi  eiden toteutumisen yhteydessä myös, millä luvuilla mi  ari saavute   in ver-
ra  una viitearvoon. Tilinpäätöksessä 2017 on maini  u ainoastaan käy  ökatkosten toteutunut keskimääräinen aika.

TORNION VESI OY
Vesi Oy:llä oli suunnitelma talouden kohentamiseksi vuodelle 2017 ja uudet suunnitelmat on laadi  u myös vuodelle 2018, 
jolloin uudet verkko- ja asiakas  etojärjestelmät otetaan käy  öön. Käy  ömaksut ovat lähellä valtakunnallista keskitasoa. 
Jäteveden hinnassa tapahtui 1 % korotus 1.1.2017.

Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoi  eet vuodelle 2017 oli turvata hyvänlaatuinen vesi asiakkaille, siirtää jätevesi 
häiriö  ömäs   jätevedenpuhdistamolle ja eriy  ää hulevedet jätevesiverkostosta.

Tarkastuslautakunta
Tavoi  eissa on pysy  y kohtuullises   ja kehi  ämistyö on käynnissä. Veden hinta on hieman valtakunnallisen keski-
arvon yläpuolella, 1,23 % keskiarvosta, mu  a maksut ovat ennallaan, joten sen osalta valtuuston ase  amassa ta-
voi  eessa on pysy  y.

Tavoi  eet vuotovesien vähentämisen osalta on niin ikään tavoite  u verra  una edelliseen vuoteen. Uutena käyt-
töön on ote  u mobiilijärjestelmä, jonka on jo katso  u tehostaneen toimintaa.

Jatkuva kehitystyö on ensiarvoisen tärkeää putkiston ylläpitämisen ja ongelmien ratkaisun korjauksessa ja siinä 
on edelleen kehite  ävää. Erityises   lasku  ama  oman jäteveden määrä käsitellystä jätevedestä on edelleen hälyt-
tävän korkea (50 %), ollen kuitenkin pienempi verra  una edellisvuoteen. Viemäriverkoston peruskorjaus on osin si-
doksissa kaupungin katualueiden saneeraustah  in, mu  a toisaalta hai  aa jätevesien käsi  elyprosessia Bo  envi-
kens Reningsverk Ab:n laitoksella.

5  KAUPUNKIKONSERNI
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TORNION VUOKRA-ASUNNOT TORNION KRUNNI OY
Myy isännöin  - ja remon   palveluja konsernin vuokrataloyh  öille. Liikevaihto n. 560 000 €

TORNION PALVELUASUNNOT OY
Omistaa kaksi kehitysvammaisille tarkoite  ua taloa, joista toinen oste   in 2018 tammikuussa Tornion Oppilasasuntola 
Oy:ltä. Molemmat on vuokra  u Tornion kaupungille. 

KIINTEISTÖ OY TORNION VELJESKOTI OY
Veljesko   on 40 huoneistoa käsi  ävä talo. Käy  öaste on 99 % eli todella hyvä. Talossa kaupungin ko  palvelu joka päivä 
päiväsaikaan. Esimerkillinen yh  ö. 

TORNION VUOKRA-ASUNNOT OY
Tornion kaupungin sataprosen   ses   omistaman vuokra-asuntoyh  ön  lanne on haasteellinen. Vuokra-asunnoissa on on-
gelma kysynnän ja tarjonnan kohtaamisessa, joten tavoite 95 % käy  öasteesta ei ole toteutunut. Kivirannalta, Puistolam-
min  eltä ja Arpelasta lähdetään purkamaan asuntoja, koska kysyntää ei ole. Tämä on varmas   kokonaistaloudellises   jär-
kevää, parantaen asuntojen käy  öaste  a ja antaen mahdollisuuksia etenkin Kivirannalla uudelle kaavoitukselle, osana laa-
jempaa kokonaisuu  a. Osa Tornion vuokra-asunnot Oy:n taloista on niin vanhoja, e  ä ovat täydellisen peruskorjauksen 
tarpeessa. Tämä on myös haaste, koska vuokra-asuntoyh  öiden korkea velkaisuusaste on ongelma, eikä omavaraisuusas-
te  a voida nostaa kuin tekemällä voi  oa. Käy  öasteen nostaminen on siis ensiarvoisen tärkeää ja tätä tavoite  a on läh-
de  y toteu  amaan tehdyillä suunnitelmilla mm. muu  amalla käy  ötarkoitusta palveluasunnoiksi, purkamalla tyhjiä talo-
ja sekä suuremmilla korjaustöillä. 

Talousarvion mukaisista tavoi  eista vuokrataso on pysynyt kilpailukykyisellä tasolla verra  una vastaavan kokoisten Suo-
men kun  en ARA-vuokriin. Mi  avin peruskorjauskohde oli Röy  än  e 6:n peruskorjaus Putaalla.

TORNION OPPILASASUNTOLA OY
Tornion Oppilasasuntola Oy:n ja Tornion vuokra-asunnot Oy:n käy  öasteet ovat alhaiset useista eri syistä johtuen. Mm. 
opiskelijapaikkojen väheneminen Torniossa on vaiku  anut yh  öiden käy  öasteeseen. Tornion Oppilasasuntola Oy:n ta-
lous on heikossa kunnossa, ja sille onkin laadi  u tervehdy  ämisohjelma. Val  on lainoja on myöhässä 209.000 euron edes-
tä. Asuntojen vuokrat ovat kilpailukykyiset lähikun  in verra  una.

Oppilasasunnoissa on haasteena oppilaiden vähentyminen opiskelupaikkojen vähenny  yä.
Asuntoja käy  ötarkoitusta pyritään muu  amaan tarpeen mukaan, jo  a kysyntä ja tarjonta kohtaisivat. Esimerkiksi Sai-

raalakadun asuntoja muutetaan yksiöiksi vanhuksille. Jatkuvaa yhteistyötä tehdään myös oppilaitosten kanssa.
Tornion kaupungin kannalta on pyri  ävä oppilasasuntojen osalta riski  ömään asian hoitoon, jo  a val  ontuen säädän-

töä ei rikota.

Tarkastuslautakunta
Käy  ötarkoituksen muutokset, huonokuntoisten asuntojen purut, sekä asuntojen myyminen  lanteessa, jossa tar-
peet muu  uvat, ovat tärkeitä käy  öasteen nosta  amiseksi. Tätä tarvekartoitusta on ala   tehtävä, huomioiden rat-
kaisujen kokonaistaloudellisuus.

TEAM BOTNIA OY
Yh  ön tavoi  eena pääpiirtei  äin on yritystoiminnan lisääntyminen ja uusien työpaikkojen saaminen Tornioon. Meri-Lap-
piin peruste   in 256 yritystä vuonna 2017, kun luku vuonna 2016 oli 178 yritystä. Ely-keskukseen on saatu luotua hyvät 
suhteet ja ihmiset ovat löytäneet matkailutoimiston, jossa kävi 4500 asiakasta. Yritykset saivat kehitysavustusta Team Bot-
nian kau  a kaikkiaan 751 300 €, joka on 63 % kaikista Tornioon kohdennetuista yritystuista. 

Tavoi  eet on ylite  y niin toiminnallises   kuin taloudellises  kin.



36 TORNION KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2017

5  KAUPUNKIKONSERNI

Tarkastuslautakunta
Yritysten lisääntyminen on yh  ön keskeinen tavoite. Viime vuosi näy  ää posi  iviselta tähän tavoi  eeseen nähden, 
koska kaupunkiin saa  in 104 uu  a yritystä, joka on si  en 2011 vuoden jälkeen paras saavutus.

Tarkastuslautakunta katsoo, e  ä pelkästään uusien yritysten määrä ja tukien määrä eivät riitä mi  areina vaan 
kaupungin kannalta tärkeä olisi pitää mi  arina työllisyyslukuja, koska tavoi  eena on myös työpaikkojen lisääminen.

TORNION TYÖVOIMALASÄÄTIÖ
Tulevaisuuden strategian luominen on vaikeaa, koska toimintaympäristö elää suuressa muutoksessa. Tulevaisuuden haas-
teista huolima  a tase  a vahviste   in ja asiakkaita oli ennätysmäärä, 479 henkilöä. 

Tornio oli mukana työllisyyskokeilussa, joka kohdistui nuoriin pitkäaikaistyö  ömiin. 
Yhden luukun periaate tuo  aa tulosta, joka on nuorten palvelujen osalla kaiken perusta. Asiakasmäärä nousi, mu  a ak-

 voin  päivien määrä laski, joka kertoo, e  ä toiminta on ollut tehokasta. Duunix- hankkeelle hae   in jatkoa, mu  a sitä ei 
saatu ja se näkyy laskuna nuorten asiakkaiden määrissä. Paluu työhön -hankkeen avulla saa  in kohtuullisen hyviä tuloksia 
pitkäaikaistyö  ömien työllistymisessä, mu  a palveluun ohjautuminen on ollut haastavaa. 

Tornion työvoimalasää  ön kehi  ämä Kartoitusjakso -palvelu on saanut kiinnostusta useassa eri yhteydessä. Malli on 
yhtenä vaihtoehtona mie   äessä laajemmassa mi  akaavassa yhtenäistä käytäntöä työ- ja toimintakyvyn arvioin  in.

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta katsoo, e  ä oma-aloi  einen toiminta työllisyyden hoidossa on eri  äin tärkeää ala   muu  uvas-
sa toimintaympäristössä. Muutoksessa on oltava mukana edelläkävijänä ja sen suhteen Tornio on onnistunut; oma 
ak  ivisuus ja kehitystyö on ollut esimerkillistä.

KIINTEISTÖ OY KISAKOTI
Kisakodilla on kuusi vuokra-asuntoa. Vuokratuotot eivät riitä ka  amaan menoja, joten viime vuoden tulos on 1 381 € ali-
jäämäinen. Tarve  a, jolle Kisako   on aikanaan rakenne  u, ei ole ja asukkaita ei siksi ole tarpeeksi. Asuntojen kunto on niin 
ikään heikko, koska mitään remon  eja ei ole tehty sen jälkeen, kun asunnot rakenne   in 26 vuo  a si  en. Vuokraa ei myös-
kään voi enää koro  aa.

Tarkastuslautakunta
Kisakodin osalta on tehtävä pikainen ratkaisu, koska tarve  a, johon asunnot on rakenne  u, ei enää ole. Kun vuokra-
laisia ei ole eikä uu  a kohderyhmää ole vali  u, ei ole myöskään taloudellisia mahdollisuuksia eikä ylipäätään järke-
vää lähteä remontoimaan. Ratkaisuvaihtoehtoina tulisi olla kiinteistön myyn   tai remontoiminen uuteen käy  ötar-
koitukseen esim. vanhusten palveluasumiseen.

LÄNSI-POHJAN HEVOSURHEILUKESKUS OY
Viime vuonna Hevosurheilukeskuksen osalta ei tapahtunut suurempia muutoksia. Talouden tasapaino  aminen oli kaupun-
ginvaltuuston ase  aman talousarvion tavoi  eena. Katsomorakennuksen kei   ön ilmanvaihto ja Kemin puoleisen päädyn 
sisäänkäyn   oli tarkoitus parantaa, mu  a näitä investointeja ei tehty. Sen johdosta  likauden tappio on arvioitua pienempi.

Tarkastuslautakunta
Talouden tasapaino  amisen osalta pysy   in tavoi  eessa, joskin parannukset jäivät toteutuma  a. Tilaisuuksien mää-
rät ja kävijämäärät ovat pysyneet ennallaan ja toiminta on sikäli vakaalla pohjalla. Edelleen on kehite  ävä toimintaa 
yh  ön elinvoiman takaamiseksi.
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TORNION KEILAHALLI OY
Keilahallin osalta viime vuosi on sujunut hyvin. Uusi yri  äjä on ollut eri  äin joustava ja kaikki on hoide  u hienos  . Vuon-
na 2012 keilahallin kalustoa uusi   in hankkimalla käyte  yjä lai  eita. Niiden korjaustarve  a alkaa jo olla. Keilahallin toivee-
na on, e  ä se liite  äisiin kaupungin liikuntatoimeen, koska keilailu on kaikenikäisten yhteinen harrastus ja keilahalli paikka, 
jossa voidaan käydä yksin tai yhdessä. Se on samassa kategoriassa esim. uimahallin kanssa.

Tarkastuslautakunta
Kaupungin strategian osiossa ”Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen” yhtenä kohtana on ”Väestön ak  voin   hyvin-
voin  a tukeviin ja terveellisiin elämäntapoihin”. Tarkastuslautakunta katsoo, e  ä mm. uimahallin, keilahallin ja ulko-
liikuntapaikkojen kehi  äminen ja asukkaiden tukeminen yhteisiin harrastuksiin tukisivat tätä strategian kohtaa ja li-
säisivät perheiden yhteisiä harrastusmahdollisuuksia.

BOTTENSVIKENS RENINGSVERK AB
Yh  ön tavoite talousarvion mukaan oli toiminnan vakiinnu  aminen ja erityises   jätevesien käsi  elyn saaminen uusien lu-
paehtojen mukaiseksi. Vuonna 2017 henkilökuntaa vähenne   in, mu  a samalla jäljelle jäävän henkilökunnan osaamista li-
sä   in moniosaamisen myötä. Suurin ongelma oli ja ison kuluerän viime vuonna aiheu    pääpumppaamon putkiston rik-
koutuminen. Haasteena on vanha putkisto, jonka myötä valmistukseen tulee aina enemmän ve  ä kuin lähtee. Tämä ker-
too putkiston hauraudesta. Yhtenä tavoi  eena oli fosforin poisto 95-prosen   ses  , kun toteutuma oli 88 %. Yh  ön puo-
lelta tavoite  a pide   in liian op  mis  sena ja tulokseen ollaan tyytyväisiä.

Visiona on olla pohjoismaiden tehokkain ja paras. Tällä hetkellä yh  öllä on Pohjois-Ruotsin parhaimmat näy  eeno  o-
tulokset. Tulevaisuuden haasteena on en  stä enemmän jäteveden mukana tulevat lääkkeet ja huumeet; niiden seulominen 
jätevedestä ja veden puhdistus. Tornion Vesi Oy:n viemäriverkoston saneerauksen merkitys korostuu myös laitoksella, sil-
lä jätevesien mukana tulee paljon vuotovesiä, jotka hai  aavat jätevesien käsi  elyprosessia.

Tarkastuslautakunta
Tavoi  eet toteutuivat kiite  äväs  . Tarkastuslautakunta on kuitenkin huolissaan putkiston hauraudesta ja katsoo, 
e  ä suunnitelmallista työtä on jatke  ava putkiston ylläpidossa.

Kuntakonsernin tunnusluvut vuosilta 2016 ja 2017

Konsernin taseen tunnusluvut:
Omavaraisuusaste % mi  aa konsernin vakavaraisuu  a, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Kon-
sernin omavaraisuusaste 2017 on 37,0 % (v. 2016 se oli 36,1 %). Alle 50 prosen  n omavaraisuusaste merkitsee kuntakonsernissa mer-
ki  ävää velkariskiä.

Suhteellinen velkaantuneisuus % kertoo, kuinka paljon konsernin käy  ötuloista tarvi  aisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä 
pienempi konsernin velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet konsernilla on selviytyä velan takaisinmak-
susta tulorahoituksella. Vuonna 2017 luku on 67,8 % (v. 2016 se oli 68,9 %).

Kertynyt ylijäämä/alijäämä luku osoi  aa, paljonko konsernilla on kertyny  ä ylijäämää tai kertyny  ä alijäämää. Torniossa konsernil-
la kertyny  ä ylijäämää v. 2017  linpäätöksessä oli 42,3 milj. euroa, joka on 1.931 euroa asukasta kohden (v. 2016 luku asukasta koh-
den oli 1.781 euroa). Tämä summa ei kuitenkaan ole kaupungin käyte  ävissä päivi  äiseen rahantarpeeseen. Kassan rii  ävyys on kol-
me (3) päivää (v. 2016 se oli 8 päivää).

Konsernin lainakanta 31.12. tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Konsernin lainakanta vuoden 2017 lopussa oli 101,4 milj. eu-
roa (v. 2016 se oli 104,4 milj. euroa), joten lainamäärä on pienentynyt kolme miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Asukasta kohden las-
ke  una konsernin lainakanta vuonna 2017 oli 4.625 euroa, kun se vuonna 2016 oli 4.777 euroa.

Omavaraisuus % Suhteellinen
velka-aste %

Ali-/ylijäämä
/asukas

Lainat/asukas Asukasmäärä

Vuosi 2016 36,1 % 68,9 % 1 781 € 4 777 € 22 107 
Vuosi 2017 37,0 % 67,8 % 1 931 € 4 625 € 21 931
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Tornion kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.12.2016 talousarvion vuodelle 2017. Kuten edellisenäkin vuonna arvioon sisältyi 
tavoite talouden saa  amisesta tasapainoon lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, jota varten kaupunginhallitus ase    vuonna 2014 
taloustyöryhmän valmistelemaan suunnitelmia. Kestävyysvaje oli n. 5 miljoonaa euroa.

Taloustyöryhmän tuli raportoida tuloksista kaupunginhallitukselle sekä valtuustolle säännöllises   mm. osavuosikatsauk-
sien yhteydessä. Pitkän aikavälin tavoi  eena oli saada talous tasapainoon vuoteen 2018 mennessä.

Taloustyöryhmän esi  ämän ja valtuuston hyväksymän talouden tasapaino  amisen merki  ävin linjaus oli henkilötyö-
vuosien vähentäminen eläköitymisen yhteydessä ja tehtävien järjestely tässä yhteydessä.

Tarkastuslautakunta
Henkilötyövuosia vähenne   in yli 20 henkilötyövuo  a viime vuoden aikana ja useita tehtäviä on uudelleen järjes-
telty, joka on kasva  anut jäljelle jäävän henkilöstön työkuormaa. Henkilöstön määrä nousi vuoteen 2015 as   vuosi 
vuodelta ja tämän kehityksen pysäy  äminen eläköitymisen yhteydessä on poistanut tarpeen kovemmilta toimenpi-
teiltä, mm. raskailta lomautuksilta.

Talouden tasapaino  amisen osalta tulevaisuuteen vaiku  aa merki  äväs   sosiaali- ja terveyspalveluiden uudis-
tuksen vaikutukset.

6  TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN ARVIOINTI
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Merki  ävää on se, e  ä Torniossa kuolleisuus on historiallises   yli  änyt syntyvyyden ja tämä vaiku  aa olennaises   pal-
velurakenteeseen etenkin vanhuspalvelujen osalta. Tarkastuslautakunta osoi  aa  lastoin, e  ä Torniossa palveluasumisen 
paikkoja on vertailukun  in nähden vähemmän suhteessa yli 75-vuo  aisiin kuntalaisiin ja tarkastuslautakunta pyytää suun-
nitelman paikkojen lisäämiseksi ja vanhuspalvelujen kehi  ämiseksi vastaamaan tarpeita.

Tarkastuslautakunta on kiinni  änyt huomiota Tornion kaupungin  lojen suhteen ongelmalliseen  lanteeseen. Käy  ä-
mä  ömiä  loja on runsaas   ja  lantarve  a niin ikään, joka selkeäs   kertoo sen, e  ä kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Tar-
kastuslautakunta esi  ää, e  ä olisi peruste  ava  latyöryhmä kartoi  amaan Tornion kaupungin ja sen yh  öiden  loja ja te-
kemään ehdotus  lojen käy  ötarpeen muutoksille (esim. vanhusten palveluasumiseen ja päivähoitoon) ja esitykset hank-
kiutumisesta eroon  loista, joille ei ole enää tarve  a ja joiden käy  öasteet ovat alhaiset.

Päätös yhteisyrityksen perustamisesta Mehiläisen kanssa oli menneen vuoden suurin ja historiallinen päätös, joka ja-
kaa mielipiteitä laajas  . Riskien arvioinnin näkökulmasta tarkastuslautakunta toteaa, e  ä asian osalta teh  in vaiku  avuu-
den arvioin   valmistelevan organisaa  on omana työnä, mu  a ulkopuolista arvioin  a ei tehty.

Tarkastuslautakunta näkee liikunnan merkityksen suuressa roolissa kuntalaisten terveyden ja perheiden hyvinvoinnin 
näkökulmasta. Perheiden yhdessä tekemiseen tulisi kannustaa ja profi loitua kaupunkina tällaiseen toimintaan luomalla kan-
nus  mia eri liikuntamuotoihin tutustumiseen ja omien liikuntapaikkojen käy  öasteiden nosta  amiseen. Tornion kaupun-
gilta puu  uu liikuntatoimenjohtaja ja satsauksiin tarvi  aisiin resursseja, jo  a olisi mahdollista hakea avustuksia ja hanke-
rahoituksia, jotka mahdollistavat tämän profi ilin nostamisen.

7  TARKASTUSLAUTAKUNNAN MUUT HAVAINNOT JA ARVIOT
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8  TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS VALTUUSTOLLE 
JA ALLEKIRJOITUKSET

Tarkastuslautakunta jä  ää arvioin  kertomuksen vuodelta 2017 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, 
yhtyy  lintarkastajan lausuntoon ja esi  ää

1.  linpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä  livelvollisille  likaudelta 1.1.-31.12.2017 ja

2. e  ä kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta lausunnon (KuntaL 121 §) syyskuun 2018 loppuun 
 mennessä siitä, mihin toimiin arvioin  kertomuksessa esiintuotujen arvioin  en johdosta on ryhdy  y.

 Torniossa 28. päivänä toukokuuta 2018
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Muistiinpanoja
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Muistiinpanoja





Tai o ja paino: Painatuskeskus 2018

Tornio

Onnellisten asukkaiden, uudistuvien palveluiden ja 
menestyvien yritysten vetovoimainen rajakaupunki
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