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Saapuvilla olleet jäsenet
Jaakko Huttunen, puheenjohtaja
Matti Pöykkö, 1. varapuheenjohtaja
Eemeli Kajula
Petri Keihäskoski
Piia Hanni
Marjatta Koivuranta, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, sihteeri
Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Sirpa Salminen, sisäinen tarkastaja, poistui 15:20
Riitta Harmanen, Eduro-säätiön toimitusjohtaja, poistui 14:50
Marika Ravelin, palvelupäällikkö, poistui 14:50
Pentti Ylitalo, rakennustarkastaja, saapui 15:45, poistui 16:20
Poissa

Anna Suomalainen
Anni-Sofia Sihvo

Allekirjoitukset

Jaakko Huttunen
Puheenjohtaja

Juuso Kataja
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
03.02.2020

Matti Pöykkö

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
(4.3.2020) alkaen.
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§ 17
Kokoukseen osallistujat
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki, Juuso Kataja
jari.kotimaki@rovaniemi.fi, juuso.kataja@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö, vs. kaupungintarkastaja
Toimielimeen valitut (läsnäolevat jäsenet/varajäsenet tummennettuna):
JÄSEN
Jaakko Huttunen pj
Matti Pöykkö vpj
Piia Hanni
Petri Keihäskoski
Anni-Sofia Sihvo
Eemeli Kajula
Anna Suomalainen

VARAJÄSEN
Vesa Puuronen
Pekka Mäkelä
Nina Teräs
Heikki Poranen
Marjatta Koivuranta
Antti Väänänen
Sari Hänninen

Muut osallistujat / kuultavaksi kutsutut:
Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, kokouksen sihteeri
Sirpa Salminen, sisäinen tarkastaja, kuultavana § 24
Riitta Harmanen, Eduro-säätiön toimitusjohtaja, kuultavana § 25
Marika Ravelin, Eduro-säätiön palvelupäällikkö, kuultavana § 25
Pentti Ylitalo, rakennustarkastaja, kuultavana § 26
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen saapuvilla olevat jäsenet, muut
saapuvilla olevat henkilöt ja poissaolijat.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokoukseen osallistujat esittelijän esityksen
mukaisesti.
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§ 18
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki, Juuso Kataja
jari.kotimaki@rovaniemi.fi, juuso.kataja@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö, vs. kaupungintarkastaja
Kokouksen päätösvaltaisuuden osalta todetaan Kuntalain 103 §:n määräys, jonka
mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Valtuusto on kuntalain 90 §:n nojalla määrännyt hallintosäännössä toimielinten
kokousmenettelystä. Määräykset koskevat mm. kokouksen koollekutsua sekä
kokouksesta ilmoittamista ja esityslistan julkaisua.
Hallintosäännön 147 §:n mukaisesti kokouksen puheenjohtaja toteaa onko kokous
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja toteaa tarkastuslautakunnan kokouksen olevan
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätös
Puheenjohtaja totesi keskustelun jälkeen kokouksen olevan laillinen ja
päätösvaltainen.
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§ 19
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki, Juuso Kataja
jari.kotimaki@rovaniemi.fi, juuso.kataja@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö, vs. kaupungintarkastaja
Hallintosäännön 159 §:n mukaisesti pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa
toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjan tarkastaja. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Rovaniemen kaupungissa on lisätty sähköisten palveluiden käyttöä pyrkien saamaan
nopeutta ja kustannusten säästöä myös hallinnollisiin kuluihin.
Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköpostitse. Pöytäkirjan varsinainen
allekirjoitus tehdään seuraavan kokouksen alussa.
Toimielin päättää pöytäkirjan tarkastajan valinnan lisäksi tarkastuksen aikarajasta,
joka ajoittuu kokouspäivästä lukien seuraavan seitsemän päivän sisälle.
Pöytäkirja julkaistaan kokouksesta kahdeksantena päivänä kaupungin verkkosivuilla.
Julkaisun päivämäärä merkitään pöytäkirjaan, eikä pöytäkirjoja kuuluteta
ilmoitustaululla.
Kokouksen päättyessä ei ole erillistä päätösasiaa pöytäkirjan tarkastamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Anna Suomalainen. Todetaan, että
pöytäkirjan tarkastuksen aikaraja on tiistai 3.3.2020.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Anna Suomalaisen poissaolon vuoksi Matti Pöykkö ja
todettiin tarkastuksen aikaraja.
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§ 20
Työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki, Juuso Kataja
jari.kotimaki@rovaniemi.fi, juuso.kataja@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö, vs. kaupungintarkastaja
Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana
seuranneessa esityslistassa.
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä
(Hallintosääntö 149 § 2. mom).
Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu,
ottaa yksimielisellä päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa (Hallintosääntö 150 § 1. mom).
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös
Lautakunta hyväksyi työjärjestyksen esityksen mukaisesti.
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§ 21
Ajankohtaiset asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki, Juuso Kataja
jari.kotimaki@rovaniemi.fi, juuso.kataja@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö, vs. kaupungintarkastaja
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.2.2020 § 60 hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen jaoston (HYTE-jaosto) jäsenten ja varajäsenten valinnasta / korjauksesta.
Päätös tulee vaikuttamaan tarkastuslautakunnan kokoonpanoon.
Lautakunta keskustelee jäsenten kokouksessa muista esiin tuomista ajankohtaisista
asioista.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi käydyn keskustelun ajankohtaisista asioista.
Päätös
Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi tiedoksi.
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§ 22
Talouskatsaus 01/2020
ROIDno-2019-1984
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki, Juuso Kataja
jari.kotimaki@rovaniemi.fi, juuso.kataja@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö, vs. kaupungintarkastaja
Tarkastuslautakunta seuraa kokouksissaan säännöllisesti lautakunnan talouden
toteumaa siten kuin hallintosäännössä lautakunnilta (HS 75 §)
edellytetään. Tilikaudelle 2020 valtuusto on hyväksynyt lautakunnan talousarvioksi -
250 000 euroa. Talousarvio koostuu yksinomaan menoista, sillä
tarkastuslautakunnalla ei ole tuloja.
Lautakunta seuraa talouden toteutumaa Tabella talouden seurantajärjestelmän avulla.
Tammikuun päättyessä talousarvion toteutuma oli -12 690 euroa. Kun vuodesta oli
ajallisesti kulunut 8,33%, lautakunta oli käyttänyt sille budjetoiduista menoistaan
5,08%. Ajankohtaiset luvut esitetään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunnalle annetaan kokouksessa tieto tammikuun talouden
toteutumasta.
Tarkastuslautakunta merkitsee talouden toteutuman tiedoksi.
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.
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§ 23
Sidonnaisuusrekisteri, tilanne 02/2020
ROIDno-2017-1196
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki, Juuso Kataja
jari.kotimaki@rovaniemi.fi, juuso.kataja@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö, vs. kaupungintarkastaja
Tarkastuslautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi
kaksi kertaa vuodessa (hallintosääntö 85 §). Tarkastuslautakunta päätti
kokouksessaan 21.8.2017 tiedoksiannon ajankohdiksi maaliskuun ja lokakuun
valtuuston kokoukset. Edellisen kerran sidonnaisuusrekisteritilanne käsiteltiin
valtuustossa 21.10.2019 § 74.
Keitä velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnan hallituksen sekä maankäyttö-
ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä
(ympäristölautakunta ja elinvoimalautakunta). Tämän lisäksi velvollisuus koskee
valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa sekä
kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. (kuntalaki 84 § 2 mom.).
Sidonnaisuusrekisterin tarkoituksena on edistää päätöksenteon avoimuutta ja
läpinäkyvyyttä.
Kuntalain 30 § 5 mom. mukaan kunnanhallituksen ja lautakuntien jaostoihin
sovelletaan sitä, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Täten
ilmoitusvelvollisuus koskee myös kaupunginhallituksen sekä ympäristö- ja
elinvoimalautakunnan jaostojen jäseniä sekä muiden lautakuntien jaostojen
puheenjohtajistoa ja esittelijöitä.
Mitä sidonnaisuusilmoituksen täytyy sisältää
Ilmoitusvelvollisen on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistä sekä
luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.
Tämän lisäksi on ilmoitettava merkittävästä varallisuudesta, eli omaisuudesta ja
omistajuuksista, jotka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten.
Ilmoistusvelvollisen on myös ilmoitettava muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla
merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Kuntalain 84 §:ssä määritellään sidonnaisuuksien ilmoittamisen sisältö. Kuntaliitto on
tehnyt ohjeistuksen sidonnaisuusilmoitusten ja -rekisterin tulkintaan. Ohjeistus jättää
myös avoimia kysymyksiä ilmoitusvelvolliselle ja lautakunnille päätettäväksi.
Kuntaliiton ohjeistuksessa ei määritellä, mikä on ilmoitettavan velan, vastuiden tai
takauksen euromääräinen raja-arvo, jonka ylittyessä ilmoitus on annettava.
Tarkastuslautakunta 19.6.2019 päätti, että liike- tai sijoitusoimintaa varten
otetun velan, takauksen ja muiden vastuiden raja-arvo on 100 000 euroa. Raja-arvon
ylittyessä summa on ilmoitettava sidonnaisuusilmoituksessa.
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Organisaatiouudistuksen vaikutus sidonnaisuusrekisteriin
Sidonnaisuusvelvollisten toimielimien määrä muuttui organisaatiouudistuksen myötä.
Uusista sidonnaisuusilmoitusvelvollisista henkilöistä on tehty selvitys ja heitä on
pyydetty ilmoittamaan sidonnaisuuksistaan. Kaikkien uusien
sidonnaisuusilmoitusvelvollisten henkilöiden tietoja ei ole vielä saatu kerättyä, joten
rekisteri ei ole täydellinen. Organisaatiouudistuksen myötä ilmoitusvelvollisuuden
piiristä poistuneita henkilöitä on pyydetty poistamaan tietonsa
sidonnaisuusrekisteristä. Rovaniemen kaupungin ajantasainen sidonnaisuusrekisteri
löytyy osoitteessa https://www.rovaniemi.fi/fi/Paatoksenteko/Sidonnaisuudet.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta käy läpi ilmoituksissa tapahtuneet muutokset ja merkitsee
sidonnaisuusilmoitukset 02/2020 tiedoksi.
Lautakunta saattaa ajantaisen sidonnaisuusrekisterin tiedoksi kaupunginvaltuuston
23.3.2020 kokoukseen.
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.
Rovaniemen kaupungin ajantasainen sidonnaisuusrekisteri on osoitteessa
https://www.rovaniemi.fi/fi/Paatoksenteko/Sidonnaisuudet.
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§ 24
Sisäisen valvonnan vuoden 2019 raportointi ja suunnitelmat vuodelle 2020
ROIDno-2019-791
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki, Juuso Kataja
jari.kotimaki@rovaniemi.fi, juuso.kataja@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö, vs. kaupungintarkastaja
Liitteet

1 Vuoden 2019 tarkastushavainnot
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 24 § 15 kohta
Ulkoinen ja sisäinen tarkastus muodostavat yhdessä kaupunkikonsernin toimintaa
valvovan järjestelmän. Ulkoinen tarkastus on toimivasta johdosta riippumaton ja se
raportoi suoraan kaupunginvaltuustolle. Ulkoisen tarkastuksen muodostavat
tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.
Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on määräyksiä
kuntalaissa ja sen lisäksi valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä. Sisäinen
tarkastus toimii suoraan kaupunginjohdon alaisuudessa. Sisäisen tarkastuksen
järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus.
Sisäinen tarkastus on osa kunnan johtamista ja riskien hallintaa. Sillä varmistetaan,
että kuntakonsernin toiminta on valtuuston asettamien tavoitteiden mukaista.
Sisäinen tarkastus arvioi toimintaprosesseja, varmentaa sisäisen valvonnan
toimivuutta sekä arvioi riskien hallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä sekä
tuloksellisuutta. Se raportoi kaupunginhallitukselle ja - johtajalle arvioinnin tuloksista
ja esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden tarkastamisesta vastaa
tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan yhtenä tehtävänä on kuitenkin
vastata valvontajärjestelmän yhteensovittamisesta mahdollisimman
tarkoituksenmukaisella tavalla, jonka vuoksi lautakunnan on tarpeellista kuulla
sisäisen tarkastuksen toimista vuonna 2019 sekä suunnitelmista vuodelle
2020. Tämän lisäksi tarkastuslautakunta voi saada sisäiseltä tarkastastajalta oman
arvioinninsa kannalta merkityksellistä tietoa. Tarkastuslautakunnalla on oikeus saada
nähtäväksi myös ne salaiset asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävänsä
hoitamiseksi.
Sisäinen tarkastaja Sirpa Salminen on tehnyt kaupunginjohtajan hyväksymän
vuosisuunnitelman mukaisia tarkastuksia tilikaudella 2019.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta kuulee sisäistä tarkastajaa Sirpa Salmista vuoden 2019 tehdyistä
tarkastuksista ja vuoden 2020 tarkastussuunnitelmasta.
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Päätös
Tarkastuslautakunta kuuli sisäistä tarkastajaa Sirpa Salmista. Tarkastuslautakunta
merkitsi esityksen tiedoksi.
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Tarkastuslautakunta, § 13,29.01.2020
Tarkastuslautakunta, § 25, 25.02.2020
§ 25
Työllisyydenhoito kaupunkikonsernissa
ROIDno-2019-3149
Tarkastuslautakunta, 29.01.2020, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupungintarkastaja
Liitteet

1 Työllisyys_tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta on seurannut työllisyyden kehitystä Rovaniemen kaupungissa
vuoden 2019 aikana. Työllisyyskehitys on ollut vuoden aikana Rovaniemellä
positiivista. Etenkin nuorisotyöttömyys on laskenut selvästi ja vähenemä on ollut koko
maan keskiarvoa voimakkaampaa. Työttömyyteen perustuvan työmarkkinatuen
kuntaosuus eli niin sanotut sakkomaksut ovat myös laskeneet Rovaniemellä. Ns.
sakkomaksut ovat kuitenkin huono mittari työllisyyden edistämisen toimille.
Kaupunginhallitus käsitteli Rovaniemellä tehtyjä työllistämisen edistämisen toimia
kokouksessaan 13.1.2020 § 7 Rovaniemen kasvuohjelman raportoinnin 2019
yhteydessä. Työllisyysasioiden erityisasiantuntija Sanna Mäensivu on pyydetty
esittelemään kaupungin tekemiä toimia Rovaniemen työllisyystilanteen edistämiseksi
myös tarkastuslautakunnan kokoukseen. Tarkemmat luvut vuoden 2019
työllisyystilastoista esitetään kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta kuulee työllisyysasioiden erityisasiantuntija Sanna Mäensivua.
Lautakunta merkitsee tiedoksi Mäensivun esityksen.
Päätös
Tarkastuslautakunta kuuli työllisyysasioiden erityisasiantuntija Sanna Mäensivun
esityksen Rovaniemen työllisyyden edistämisestä vuonna 2019. Lautakunta
merkitsi esityksen tiedoksi.
Lautakunta päätti jatkaa työllisyysasioiden arviointia ja kutsua myös Eduron edustajan
kuultavaksi liittyen Rovaniemen työllisyysasioiden organisointiin.

Tarkastuslautakunta, 25.02.2020, § 25
Valmistelija / lisätiedot:
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Jari Kotimäki
jari.kotimaki@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö
Liitteet

1 Eduro-säätiö.pdf
Tarkastuslautakunta sisällyttää vuotta 2019 koskevaan arviointikertomukseen
havaintoja työllisyyden hoidosta.
Tarkastuslautakunta kuuli kokouksessaan 29.1.2020 työllisyysasioiden
erityisasiantuntija Sanna Mäensivua. Kuten esityksessä todettiin, työllisyyskehitys on
ollut vuoden aikana Rovaniemellä positiivista. Etenkin nuorisotyöttömyys on laskenut
selvästi ja vähenemä on ollut koko maan keskiarvoa
voimakkaampaa. Työmarkkinamaksujen kuntaosuus on pienentynyt erityisesti 300-
499 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuen saajien määrän vähentyessä.
Huolestuttava havainto on, että yli 1000 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuen
saajien määrä kääntyi nousuun vuonna 2019.
Tarkastuslautakunnan arvioinnissa korostuu työllisyyden hoito
kokonaisuutena. Työllisyydenhoito voidaan ajatella toimenpiteinä työllisyyden
edistämisessä sekä samanaikaisesti työttömyyden hoidossa, eli työttömyydestä
johtuvien epäkohtien hoidossa. Vuoden 2019 talousarvio ei anna selkeää kuvaa
työllisyydenhoidon kokonaisuudesta. Talousarvio 2019 ei selkeästi kuvannut miten
työllisyyden hoitoa, siis sekä työllisyyden edistämistä että työttömyyden
hoitoa, tultaisiin johtamaan ja koordinoimaan valtuuston hyväksymät strategiset
näkökulmat ja omistajapoliittiset linjaukset huomioiden.
Toisaalla korostettiin kaupungin elinvoimapalvelujen vastuualueella olevan
työllisyysyksikön roolia. Toisaalla kuvattiin strategian ja omistajapolitiikan mukaisesti
kaupunkikonserniin kuuluvan Eduro-säätiön roolia erilaisissa työllistymisen tuen
palveluissa. Sosiaalitoimen merkitystä ei todennettu osana työllisyydenhoitoa, vaikka
erityisesti pidemmän työttömyyden jälkeen palvelujen kysyntää siirtyy sen
tehtäväalueelle.
Kaupungin toimet työllisyyden edistämisessä ovat olleet oikeansuuntaisia, vaikka
yksittäisten toimien vaikuttavuutta ei voi todentaa. Ei voi luotettavasti mitata miltä
osin työllisyyden paraneminen perustuu kaupungin omiin toimiin tai ja miltä osin kyse
on esimerkiksi hyvästä suhdannetilanteesta tai pohjoisen matkailun vetovoimasta.
Tarkastuslautakunta kuulee kokouksessa Eduro-säätiön toimitusjohtaja Riitta
Harmasta. Eduro-säätiön tehtävät ja sille kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet on
kuvattu vuoden 2019 talousarviossa (sivulla 125).
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta kuulee toimitusjohtaja Riitta Harmasta Eduro-säätiön
toiminnasta ja taloudesta sekä Eduron näkemyksestä kaupungin
työllisyydenhoidosta. Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.
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Päätös
Tarkastuslautakunta kuuli toimitusjohtaja Riitta Harmasen sekä palvelupäällikkö
Marika Ravelinin esityksen. Lautakunta merkitsi esityksen tiedoksi.
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§ 26
Ajankohtaisia havaintoja lyhytaikaisesta majoituksesta
ROIDno-2019-3542
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki, Juuso Kataja
jari.kotimaki@rovaniemi.fi, juuso.kataja@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö, vs. kaupungintarkastaja
Liitteet

1 Lyhytaikaisesta majoituksesta
Tarkastuslautakunta on keskustellut lyhytaikasesta Airbnb-majoituksesta. Kyse on
toiminnasta, joka julkisuudessa käytävän keskustelun perusteella vaikuttaa
huomattavalla tavalla paitsi elinvoiman kannalta keskeisiin majoituksen ja matkailun
elinkeinoihin, myös kaupungin asukkaiden hyvinvointiin. Rovaniemellä on laskettu
olevan yli 1000 Airbnb-tyyppistä lyhytaikaista majoituskohdetta.
Tarkastuslautakunta seuraa vuoden 2020 arviointisuunnitelmansa mukaisesti
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutumista Rovaniemen kaupungissa.
Lautakunta on todennut että asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on kuntalaissa
määritelty yhdeksi kunnan perustehtäväksi.
Asukkaiden hyvinvointia ei tule ajatella vain sosiaali- ja terveydenhoidon asiana, vaan
hyvinvointi on huomioitava laajasti asukkaiden jokapäiväiseeen elämään kuuluvana
asiana. Hyvinvointi tulee olla ajatuksena mm. kaupunginhallituksen ratkaisuissa sen
johtaessa kaupungin hallintoa, toimintaa ja taloutta. Yhtälailla valtuuston asettamien
toimielinten tulee osaltaan huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista niille tehtäväksi
määrätyillä aloilla.
Asumiskäyttöön osoitetuissa asunto-osakeyhtiöissä ja niiden naapurustossa on koettu
ongelmia, kun tilapäisen majoitustoiminnan luonne on muuttunut yhä
ammattimaisemmaksi. Vakituiset asukkaat ovat joutuneet yllättäviin tilanteisiin mm
majoittujien epäsäännöllisen vuorokausirytmin, jätehuollon ja autopaikotuksen
kanssa. Tilapäiset asukkaat eivät ole tienneet asumisen sääntöjä ja käytäntöjä.
Julkisuudessa on kerrottu että tilapäistä asumista koskeva lainsääädäntö ei ole
selkeää. Siksi eri kuntien käytännöt asiaan puuttumisessa myös
vaihtelevat. Toimivalta asiassa on ympäristölautakunnalla. Lautakunnan alainen
kaupungin rakennustarkastaja on pyydetty lautakuntaan kertomaan näkemyksiä
noudatetusta viranomaistoiminnasta.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta kuulee rakennustarkastaja Pentti Ylitaloa liittyen lyhytaikaisen
matkailumajoituksen toteutukseen Rovaniemellä. Lautakunta merkitsee
kuulemisen tiedoksi.
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Päätös
Tarkastuslautakunta kuuli rakennustarkastaja Pentti Ylitaloa. Lautakunta merkitsi
kuulemisen tiedoksi.
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§ 27
Arviointikertomuksen valmistelun edistyminen, tilanne 02/2020
ROIDno-2019-3149
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki, Juuso Kataja
jari.kotimaki@rovaniemi.fi, juuso.kataja@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö, vs. kaupungintarkastaja
Liitteet

1 Vuoden 2019 arviointikertomuksen luonnos 25.2.2020 kokoukseen.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 6 § 1 mom 9 kohta
Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen vuodelta 2019 kaupungin
valtuustolle tilinpäätöskokouksessa kesäkuussa 2020. Arviointikertomuksen
valmistelun etenemisen tilanne käydään läpi kokouksessa. Lautakunnalle jaetaan
esityslistan mukana ei-julkista arviointiaineistoa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen valmistelun etenemisen
tilanteen.
Valmistelua jatketaan lautakunnalta saadun palautekeskustelun pohjalta.

Päätös
Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.
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§ 28
Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu keväälle 2020
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki, Juuso Kataja
jari.kotimaki@rovaniemi.fi, juuso.kataja@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö, vs. kaupungintarkastaja
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä todetaan toimielimien
kokousajasta ja -paikasta sekä kokouskutsusta mm. seuraavaa:
-Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
-Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen
pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää
kokousajan
-Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen
-Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä
käsiteltävät asiat.
-Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen
päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.
-Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti edellyttäen, että läsnä oleviksi todetut ovat
keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.
-Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti ja
saattaa sähköisesti saataville.
Tarkastuslautakunnan on tarkoituksenmukaista päättää kevään
kokousaikataulusta. Viranhaltijavalmistelussa esillä on ollut seuraavat kokouksen
ajankohdat:
ke 25.3. klo 14.00
ke 29.4. klo 14.00
ke 27.5. klo 14.00
Tilinpäätös ja arviointikertomus käsitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa
15.6.2020, joten tarvittaessa ylimääräisen kokouksen pitäminen on mahdollista
kesäkuun alussa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta hyväksyy kevään 2020 kokousaikataulun. Kokouskutsun antaa
lautakunnan puheenjohtaja.
Päätös
Tarkastuslautakunta hyväksyi kevään 2020 kokousaikataulun esityksen mukaisesti.
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§ 29
Kokouksen päättäminen
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki, Juuso Kataja
jari.kotimaki@rovaniemi.fi, juuso.kataja@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö, vs. kaupungintarkastaja
Hallintosäännön 159 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan tulee kertoa mm.
kokouksen alkamis- ja päättymisajat.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyväksi, sekä toteaa kokouksen päättymisajan.
Puheenjohtaja toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan. Kokouspaikka ilmoitetaan
lähempänä kokousta.
Päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:45 ja totesi seuraavan kokouksen
ajankohdaksi ke 25.3.2020 kello 14:00. Kokouspaikka ilmoitetaan lähempänä kokousta.

