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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 3.3.2020
alkaen.

Hallintosihteeri Airi Mattanen
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§ 16
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
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.

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: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Puheenjohtaja toteaa elinvoimalautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Elinvoimalautakunta hyväksyy, että asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Elinvoimalautakunta
hyväksyi yksimielisesti työjärjestyksen seuraavin muutoksin/täydennyksin:
- lautakunta käsittelee asian"25 / Arctic Design Week 2021" asian 17 jälkeen.
Lautakunta kuulee asiassa Arctic Design Week 2020 tuottaja Taina Torvelan esittelyn
vuoden 2020 tapahtuman järjestelyjen tilannetta ja tapahtuman sisältöjä sekä
suunnitelmia vuodelle 2021.
- lautakunta kuulee asiassa "20 / Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytäntöjen
päivitys 2018" kunnossapitopäällikkö Antti Karjalaista ja TIKO-tieisännöitsijä Jorma
Pöllästä.
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§ 17
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Mikko Lempiäinen ja varalle Katja
Lindholm.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 2.3.2020.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Katja
Lindholmin ja varalle Minna Muukkosen. Muutoin lautakunta päätti yksimielisesti
toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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§ 18
Ajankohtaiset asiat
Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin.
Päätös
Elinvoimalautakunta merkitsi yksimielisesti tiedoksi toimialajohtajan katsauksen
ajankohtaisista ja valistelussa olevista asioista.
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§ 19
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Kaavoituspäällikkö
Suunnittelutarveratkaisut 13.2.2020 § 1

Lupainsinöörit
Yleisten alueiden luvat 3. - 12.2.2020:
Kaivulupa lupanro: 6 / 2020
Liikenneohjauslaitteen asentaminen yksityistielle lupanro: 1 / 2020
Sijoitusluvat lupanrot: 3 - 12 /2020
Elinvoimajohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Kaupungingeodeetin viran täyttäminen, 28.01.2020
Kaavoituspäällikkö
Muu päätös:
§ 1 Asemakaavan muutos kortteli 35 tontti 4, Kansankatu 8, 03.02.2020
§ 2 Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontilla 5-518-15 sekä virkistysalueella,
Heinämiehentie 15, 10.02.2020
Kaupungingeodeetti
Tonttijakopäätös:
§ 20 Tonttijaon muutos 1. kaupunginosan kortteli 34, 31.01.2020
Kaupungininsinööri
§ 6 Katusuunnitelman hyväksyminen: Ruokasenkatu välillä Rovakatu-Valtakatu,
29.01.2020
§ 7 Katusuunnitelman hyväksyminen: Kirkkolammenpuiston kevyen liikenteen väylä ja
puistopolut, 29.01.2020
§ 8 Puistosuunnitelmien hyväksyminen: Kirkkolammenpuisto ja Ruokasenpuisto,
29.01.2020
§ 9 Liikenteenohjauksen muutos Putaantiellä, 03.02.2020
§ 11 Puistosuunnitelman hyväksyminen: Aatenpuiston leikkipaikan peruskorjaus,
18.02.2020
Paikkatietoinsinööri
Osoitepäätös:
§ 1 Tien nimeäminen / Onnensatama, 05.02.2020
§ 5 Tien nimeäminen / Kaurovaarantie, 06.02.2020
§ 6 Tien nimeäminen / Rommanpolku, 07.02.2020
§ 12 Tien nimeäminen / Mökkikummuntie, 12.02.2020
Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Osaamo hankkeen projektipäällikön toimen täyttäminen, 30.01.2020
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§ 4 Kaupungingeodeetin viran hoito 1.2.-31.5.2020, 04.02.2020
§ 5 Paikkatietoinsinöörin tehtävien määräaikainen hoitaminen / jatko 1.-31.1.2020,
05.02.2020
§ 6 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen muutos 29.10.-3.12.2019 / Rauni Kenttälä,
06.02.2020
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala toimialajohtaja, Petteri Pohja
Elinvoimalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,
että elinvoimalautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.
Elinvoimalautakunta toteaa, että elinvoimajohtajan, kaavoituspäällikön, vs.
kaupungingeodeetin, kaupungininsinöörin, paikkatietoinsinöörin ja toimialajohtajan
päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Kaavoituspäällikön päätös suunnittelutarveratkaisusta on kuulutettu nähtäville
erikseen. Muut edellä olevat viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä 26.2 -
18.3.2020 elinvoimatoimialan tekniset palvelut hallintoyksikössä, Mäntyvaarantie 2, 1.
kerros.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta. Puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon
aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan
ehdotuksen mukaisesti.
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Kaupunginhallitus, § 76,25.02.2019
Kaupunginhallitus, § 403,18.11.2019
Elinvoimalautakunta, § 20, 25.02.2020
§ 20
Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytäntöjen päivitys 2018
ROIDno-2018-3532
Kaupunginhallitus, 25.02.2019, § 76
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Karjalainen, Ville Vitikka
ville.vitikka@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 27 §:n mukaan teknisen lautakunnan
hallinnon alaan kuuluu laki ja asetus yksityisistä teistä. Tekninen lautakunta hyväksyi
kokouksessaan 30.1.2019 § 5 Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytäntöjen
päivityksen. Kaupunginhallitus käytti kokouksessaan 11.2.2019 § 51 otto-oikeuttaan
lautakunnan päätöksen suhteen.
Kunnossapitopäällikkö 20.2.2019:
Suomessa tieverkko jaetaan hallinnollisesti kolmeen luokkaan: valtion maantiet,
asemakaavan mukaiset kadut sekä yksityistiet.
Asemakaava-alueen katujen osalta tienpitäjänä toimii kunta. Yksityistie, josta tässä
yhteydessä on puhe ja josta voidaan myös käyttää nimitystä toimitustie, on sellainen
viranomaisen perustama yksityistie, johon muillakin kuin maanomistajalla on pysyvä
tieoikeus. Tieoikeus perustetaan viranomaisen tekemässä yksityistietoimituksessa,
jossa kiinteistöviranomainen perustaa tien. Tieoikeus merkitään
kiinteistörekisteriin. Yksityisteiden osalta tienpitovelvollisuus kuuluu tieosakkaiden
muodostamalle tiekunnalle, joka voidaan perustaa uuden yksityistielain mukaisesti
joko tiekunnan perustamiskokouksessa tai maanmittauslaitoksen
yksityistietoimituksessa. Kunta voi halutessaan avustaa tiekuntaa yksityisteiden
hoidossa ja kunnossapidossa, mutta avustaminen ei ole kunnan lakisääteinen tehtävä.
Uusi yksityistielaki on astunut voimaan 1.1.2019. Uuden lain myötä yksityistielain
mukaisen kunnan avustuksen ehtona on, että yksityistielle on perustettu tiekunta.
Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajan tasalla yksityistierekisterissä
sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä. Kuntien avustuksiksi lasketaan niin
rahallinen avustaminen kuin myös yksityistien kunnossapidon ottaminen kunnan
hoitoon.
Yksityistielaissa ei ole määritetty siirtymäaikaa, mutta kaupunginhallitus on päättänyt
siirtymäajaksi 1.1–30.9.2019. Siirtymäajan tarkoituksena on varmistaa, että
toimituksettomien ja/tai järjestäytymättömien teiden osakkaille jää riittävästi aikaa
laittaa vireille yksityistietoimitus tai menettely tiekunnan perustamiseksi. Tiekunnan
perustaminen tulee em. päätöksen mukaan olla vireillä ennen siirtymäajan
päättymistä 30.9.2019 mennessä (tietoimitusta haettu Maanmittauslaitokselta tai
osakkaiden itse perustaman tiekunnan perustamiskokous pidetty). Kaupungin
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ympärivuotisessa kunnossapidossa olevat yksityistiet kunnossapidetään, ja voimassa
olevat kunnossapitoavustukset maksetaan siirtymäajalta vanhojen käytäntöjen
mukaisesti 30.9.2019 saakka.
Yksityistien kunnossapitoa ja avustamista voidaan jatkaa katkeamatta, mikäli
yksityistie täyttää yksityistielaissa säädetyt edellytykset. Kaupunki tekee päätöksen
kunnossapidosta tai avustamisesta tiekunnan laatiman hakemuksen perusteella.
Hakemukseen on liitettävä karttatuloste, johon on merkitty tiekuntaan kuuluvat tiet
sekä vakituisesti asutut kiinteistöt. Lisäksi hakemukseen tulee liittää kopio tiekunnan
kokouksen pöytäkirjasta, jossa on päätetty yksityistien kunnossapidon tai avustuksen
hakemisesta.
Kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun ja oikeudenmukaisen avustuskäytännön vuoksi
Rovaniemen kaupungin yksityistieavustuskäytäntöihin on laadittava yhdenmukaiset
kriteerit, joiden perusteella kaupunki avustaa tai kunnossapitää yksityistielaissa
tarkoitettuja yksityisteitä. Yksityistielain aiheuttamat muutokset Rovaniemen
kaupungin yksityistiekäytäntöihin edellyttävät perusteellista tiedottamista
yksityisteiden vaikutusalueilla asuville. Rovaniemen kaupunki lähettää
henkilökohtaisen tiedotteen sekä ohjeistuksen yksityisteiden ja tiekuntien
yhteyshenkilölle. Tiedotteessa kerrotaan toimintaohjeet kunnossapidon ja avustuksen
hakemisesta sekä tiekunnan perustamisesta. Aluelautakunnat järjestävät
tiedotustilaisuuksia kylillä kevään 2019 aikana. Tiedotustilaisuuksissa on mukana
yksityistieisännöitsijä. Tieisännöitsijä kertoo tilaisuudessa uudesta yksityistielaista sekä
ohjeistaa tiekuntien perustamisessa.
Selvyyden vuoksi todettakoon, että yksityistiellä ei tässä yhteydessä tarkoiteta
kiinteistön omaa tietä (tie on yhden kiinteistön alueella oleva ja kiinteistön omistajan
yksityiskäytössä) tai ns. sopimustietä (tie, jonka käyttämisestä on sovittu
maanomistajien kesken joko suullisesti tai kirjallisesti). Rovaniemen kaupungin
tekninen lautakunta vastaa ainoastaan yksityistielain mukaisesta avustamisesta.
Kiinteistöjen omien teiden sekä sopimusteiden avustaminen ei kuulu Rovaniemen
kaupungin hallintosäännön mukaan teknisen lautakunnan toimialaan.
Kaupunginlakimies 20.2.2019:
Yksityitielain (13.7.2018/560) 84 §:n mukaan kunta päättää sen varoista yksityistien
tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta
samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi
kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että
tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja
yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon
tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.
Yksityitielain 2.3§:n mukaan yksityistielakia ei sovelleta sellaisiin teihin, joita vain
asianomaisen kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus käyttää. Sellaisiin teihin,
joita muillakin henkilöillä kuin kiinteistön omistajalla tai haltijalla on osapuolten
välisen sopimuksen nojalla oikeus käyttää, sovelletaan lakia vain niiltä osin kuin siitä
nimenomaisesti säädetään.
Suomen kuntaliitto on yleiskirjeessään n:ro 10/2018 (Yksityistielaki uudistuu - kuntien
tielautakunnan tehtävät lakkaavat vuoden 2019 lopussa) lausunut, että:
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”Olemassa olevia avustuspäätöksiä, jotka ovat voimaissa toistaiseksi, ei ole tarvetta
avustuskriteerien muuttumisen vuoksi muuttaa. Mikäli lain voimaan tultua tehdään
uusia päätöksiä, tai entisiä päätöksiä muutetaan, uusi säännös tulee huomioida.”
Tulkitsen niin, että edellä mainittu kuntaliiton lausunto koskee vain ja ainoastaan
yksityistielainmukaisesti perustettuja yksityisteitä. Kuntaliiton kannanoton mukaan
yksityistielain avustuksia koskevia säännöksiä ei sovelleta sopimusteihin, joten niihin
ei siten sovelleta myöskään lain avustuskriteerejä. Omia teitä ei yksityistielaki koske
lainkaan (2 §). Näiden teiden mahdollinen avustaminen perustuu siten yksinomaan
kunnan yleiseen toimialaa koskevaan säännökseen ja sitä rajoittaviin harkintavallan
käyttöä koskeviin säännöksiin ja periaatteisiin. Kuntalain mukaisen avustuksen tulee
edistää kunnan etua ja täyttää hallinnon yleiset periaatteet liittyen mm.
harkintavaltaan, tarkoituksenmukaisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja
oikeudenmukaisuuteen. Lähtökohtaisesti yksittäiselle kuntalaiselle kunnan varoista
maksettava avustus ilman erityistä ja yhteismitallista perustetta ei ole mahdollista
yhdenvertaisuuden perusteella.
Vaikka toistaiseksi voimassa olevia avustuspäätöksiä ei tarvitse lainmuutoksen myötä
ja avustuskriteerien muuttumisen vuoksi välittömästi muuttaa, niin katson kuitenkin,
että kaupungin tulee pyrkiä saattamaan niin yksityistiekäytännöt kuin muutkin
avustuskäytännöt hyvän hallinnon mukaisesti lain mukaiseen tilaan mahdollisimman
nopeasti. Koska uusia avustuspäätöksiä ei yksityistielain perusteella voida tehdä
ennen kuin voimassa olevassa yksityistielaissa asetetut edellytykset ovat täyttyneet, ja
koska valikoivaa avustamista ei ilman erityistä perustetta voida pitää
lähtökohtaisesti hyväksyttävänä, on tiekuntien perustamistoimenpiteisiin ryhdyttävä
välittömästi, ja avustamisen kriteerit niin yksityisteiden kuin muidenkin teiden osalta
selkeytettävä.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa, että yksityistielaissa (13.7.2018/560) tarkoitettujen
tiekuntien perustamistoimiin on ryhdyttävä välittömästi.
Kaupunginhallitus päättää, että:
1. kaupunki osallistuu avustaviin tiekuntien perustamistoimiin;
2. kaupungin varoja voidaan käyttää avustavien tiekuntien
perustamistoimenpiteiden suorittamiseksi;
3. tiekunnat tulee olla perustettuna 30.5.2020 mennessä;
4. voimassa olevat kunnossapito- ja avustussopimukset tai vanhan käytännön
perusteella syntyneet yksityisteiden kunnossapito- ja avustussopimukset
irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on
30.5.2020;
5. vanhan käytännön perusteella syntyneet, kiinteistöjen omien teiden sekä ns.
sopimusteiden erityisperusteiset ja valikoivat kunnossapito- ja
avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen
voimassaolopäivä on 30.9.2019;
6. uudet yksityistielaissa tarkoitettujen tiekuntien avustamisen kriteerit
valmistellaan tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi 1.3.2020 mennessä;
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7. kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat omien teiden tai sopimusteiden
avustamisen kriteerit valmistellaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi
30.8.2019 mennessä. Valmistelussa otetaan hallinnon yleisten periaatteiden
ohella huomioon erityisesti tarveharkinta ja sosiaaliset perusteet.
Äänestykset
Kaupunginjohtajan muutettu esitys Jaa Päivä Alaojan muutoesitys Ei
Jaa
Kalervo Björkbacka
Anja Joensuu
Kaisu Huhtalo
Harri Rapo
Esko-Juhani Tennilä
Terhi Heikkilä
Ei
Juhani Juuruspolvi
Päivi Alaoja
Matti Henttunen
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kunnossapitopäällikkö Antti Karjalaista, alueellisten
palvelujen johtaja Heli Välikangasta sekä Sodankylän tieisännöitsijä Jorma Pöllästä.
Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian esittelyn jälkeen klo 14.07-14.35.
Kaisa Laitinen, Liisa Ansala ja Aatos Nätynki poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja
päätksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta). Hannu Ovaskainen poistui kokouksesta
klo 19.43. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaki valittiin Matti Henttunen.
Puheenjohtajana toimi Harri Rapo ja pöytäkirjanpitäjänä Marja Marjetta.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:
Kaupunginhallitus toteaa, että yksityistielaissa (13.7.2018/560) tarkoitettujen
tiekuntien perustamistoimiin on ryhdyttävä välittömästi.
Kaupunginhallitus päättää, että:
1. kaupunki osallistuu avustaviin tiekuntien perustamistoimiin;
2. kaupungin varoja voidaan käyttää avustavien tiekuntien
perustamistoimenpiteiden suorittamiseksi;
3. tiekunnat tulee olla perustettuna 30.5.2020 mennessä;
4. voimassa olevat kunnossapito- ja avustussopimukset tai vanhan käytännön
perusteella syntyneet yksityisteiden kunnossapito- ja avustussopimukset
irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on
30.5.2020;
5. vanhan käytännön perusteella syntyneet, kiinteistöjen omien teiden sekä ns.
sopimusteiden erityisperusteiset ja valikoivat kunnossapito- ja
avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen
voimassaolopäivä on 30.5.2020;
6. teknisen lautakunnan laatimat Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytännöt
(TekLa 30.1.2019 §5) saatetaan voimaan toistaiseksi, ja uudet yksityistielaissa
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6.
tarkoitettujen tiekuntien avustamisen kriteerit valmistellaan tekniselle
lautakunnalle hyväksyttäväksi 1.2.2020 mennessä;
7. kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat omien teiden tai sopimusteiden
avustamisen kriteerit valmistellaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi
30.5.2020 mennessä. Valmistelussa otetaan hallinnon yleisten periaatteiden
ohella huomioon erityisesti tarveharkinta ja sosiaaliset perusteet.
Päivi Alaoja esitti Juhani Juuruspolven kannattamana, että kohta 2 muutetaan
muotoon:" Kaupungin varoja voidaan käyttää tieosakkaiden informoimiseksi,
infotilaisuuksien järjestämiseksi ja tarvittaessa ulkopuolisen resurssin käyttämiseksi."
ja että Kohdassa 5 erityisteiden ja sopimusteiden sopimusten osalta pitäydytään
kaupunginjohtajan alkuperäisessä esityksessä, jonka mukaan nämä sopimukset
irtisanotaan päättymään 30.9.2019 mennessä.
Kaupungininhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa
suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan muutetun
päätösesityksen kannalla vastaavat Jaa, ja ne, jotka ovat Alaojan esityksen kannalla
vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) Jaa -ääntä ja kolme (3) Ei -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys on tullut
kaupunginhallituksen päätökseksi.

Kaupunginhallitus, 18.11.2019, § 403
Valmistelijat / lisätiedot:
Ville Vitikka
ville.vitikka@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Alpo Isomäki on hallinto-oikeudessa vaatinut kaupunginhallituksessa tehdyn
päätöksen 25.2.2019/ 76§ (Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytäntöjen päivitys
2018) kumoamista sekä päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä. Isomäki perustelee
valitustaan mm. lakanneen katumaksulain alkuperäisellä tarkoituksella,
oikaisuvaatimuksen käsittelyssä tapahtuneella viranhaltijoiden menettelyvirheellä,
oikaisuvaatimusohjeen muuttamisella, kunnossapitoavustuksen riittämättömyydellä,
yksityistiekäytäntöjen perustuslainvastaisuudella sekä Rovaniemen kaupungin
yksityistiekäytäntöjen lainvastaisuudella. Isomäen valituskirjelmä on liitteenä 1.
Siltä osin, kuin valituksessa on selostettu viranhaltijoiden menettelyihin kohdistuvia
moitteita, hallinto-oikeus jättänee valituksen toimivaltaansa kuulumattomana
tutkimatta. On totta, että Isomäen oikaisuvaatimuksen käsittelyyn liittyvässä asian
vireille tulovaiheessa on Rovaniemen kaupungin hallinnossa tapahtunut virhe, joka on
johtanut Isomäen oikaisuvaatimuksen viivästyneeseen käsittelyyn. Virheen tultua ilmi
asiasta on ilmoitettu Isomäelle 25.6.2019, ja kaupunki on vastannut Isomäen asiasta
tekemään hallintokanteluun. Viranhaltijoiden menettelyvirheet Isomäen
oikaisuvaatimusasian vireille tulon valmistelussa eivät sellaisenaan riitä tekemään
kaupunginhallituksen päätöksestä 25.2.2019/76§ lainvastaista. Siltä osin, kuin
valituskirjelmässä on moitittu kaupunginhallituksen päätökseen liitetyn
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oikaisuvaatimusohjeen sisältöön liittyviä seikkoja, niin huomionarvoista on, että
Isomäki on kuitenkin kyennyt ajamaan niin oikaisuvaatimuksensa kuin
kunnallisvalituksensakin asianmukaisesti oikealle viranomaiselle, ja Isomäen
oikaisuvaatimus on kaupunginhallituksessa viivätystä lukuunottamatta
asianmukaisesti käsitelty.
Valituskirjelmässä selostetaan laajasti näkemyksiä oikeusjärjestelmän sisällöstä ja
esitetään tulkintoja voimassa olevasta oikeudesta yms. Kun otetaan huomioon, ettei
yksityistieavustus tai muukaan kunnan yleiseen toimivaltaan kuuluva teiden
kunnossapito-, auraus- tai muu vastaava taloudellinen avustus tai tuki ole oikeutena
luonteeltaan subjektiivinen, niin kaupungilla on laajaa harkintavaltaa sen suhteen,
miten julkisista varoista myönnettävän avustuksen kohde määräytyy.
Rovaniemen yksityistiestö sijaitsee lähtökohtaisesti asemakaava-alueiden
ulkopuolella. Kaupunki on vuosien saatossa tukenut ja avustanut merkittävästi
yksityisteitä mm.:
1. uusien teiden rakentamisena kaupungin maille kaavoitettujen uusien
asuinalueiden yleiskaava-alueella;
2. rakentamisavustuksina vakituisesti asutuille kiinteistöille johtavien uusien
yksityisteiden rakentamiseksi;
3. ympärivuotisella kunnossapidolla kunnossapitoehdot täyttäville teille sekä;
4. kunnossapitoavustuksina avustusehdot täyttäville teille.
Avustusten ja tukien myöntäminen yksityisteille ei kuulu kunnalle sen lakisääteisenä
tehtävänä.
Kaupungin ympärivuotisessa kunnossapidossa on n. noin 330 km yksityistiestöä, joka
kattaa n. 500 yksityistietä. Näistä tiekuntiin kuuluvia yksityisteitä on n. 180 tietä, joiden
yhteispituus on n. 220 km. Em. teistä liikenteellisesti merkittäviä yksityisteitä on n. 2
km, palvelukylien / taajamamaisten ydinalueiden yksityisteitä n. 1 km, kaupungin maa-
alueilla olevia yksityisteitä n. 1 km ja ns. erityisperusteisia teitä n. 72 km.
Erityisperusteisten yksityisteiden osalta kunnossapidon kulut ovat vuositasolla n.
93.000 €.
Kunnossapitoavustettavia yksityisteitä kaupungilla on 544 kpl (v.2018).
Kunnossapitoavustettavien teiden pituus on n. 190 km. Näistä tiekuntiin kuuluvia teitä
on n. 20 kpl, joiden yhteispituus on n. 20 km. Kunnossapitoavustuksia myönnettiin
vuonna 2018 yhteensä 63.450,00 € keskimääräisen avustuksen ollessa n. 117,00 €/ tie.
Pienin avustussumma oli 18,00 € ja suurin 1.534,00 €.
Rovaniemen kaupungin avustamisen käytännöt yksityisteiden ja ns. muiden teiden
(sopimustiet tai vastaavat) avustamisessa ovat menneiden vuosien saatossa
muotoutuneet osiltaan moninaisiksi ja valikoiviksi. Rovaniemellä on voimassa mm.
vanha käytäntö, jossa jotkut tiet ovat saaneet ns. erityisperusteista aurausavustusta
tai vastaavaa taloudellista tukea tai tien kunnossapidon ilman, että tuen saamisessa
on suoritettu tarveharkintaa tai vastaavaa arviointia. Ainakaan sellaisia päätöksiä, joilla
tuki tai avustus olisi tielle myönnetty, ei ole. Se, millä perusteella mikäkin tie on
avustuksen piiriin milloinkin päässyt, on epäselvää. Valittaja on yksi tällaisen
erityisperusteisen etuuden saajista.
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Uusi yksityistielaki (13.7.2018/560) on astunut voimaan 1.1.2019. Tielautakuntien
tehtävät lakkaavat 31.12.2019. Yksityisteille myönnettävistä avustuksista säädetään
lain 7. luvussa, ja kunnan avustuksesta tarkemmin 84 §:ssä, jonka mukaan:
”Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista,
avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai
kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä
avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista
varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot
yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin
kuin 50 §:ssä edellytetään.”
Päätösharkinta ja yksityistieavustuksen myöntämisen edellytykset ovat siten laissa
yksiselitteisesti säädetty.
Kaupunginhallitus on valituksenalaisella päätöksellään niin yksityistiekäytäntöjen kuin
muidenkin teiden avustuskäytäntöjen osalta päättänyt, että:
1. kaupunki osallistuu avustaviin tiekuntien perustamistoimiin;
2. kaupungin varoja voidaan käyttää avustavien tiekuntien
perustamistoimenpiteiden suorittamiseksi;
3. tiekunnat tulee olla perustettuna 30.5.2020 mennessä;
4. voimassa olevat kunnossapito- ja avustussopimukset tai vanhan käytännön
perusteella syntyneet yksityisteiden kunnossapito- ja avustussopimukset
irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on
30.5.2020;
5. vanhan käytännön perusteella syntyneet, kiinteistöjen omien teiden sekä ns.
sopimusteiden erityisperusteiset ja valikoivat kunnossapito- ja
avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen
voimassaolopäivä on 30.2020;
6. teknisen lautakunnan laatimat Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytännöt
(TekLa 30.1.2019 §5) saatetaan voimaan toistaiseksi, ja uudet yksityistielaissa
tarkoitettujen tiekuntien avustamisen kriteerit valmistellaan tekniselle
lautakunnalle hyväksyttäväksi 1.2.2020 mennessä;
7. kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat omien teiden tai sopimusteiden
avustamisen kriteerit valmistellaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi
30.5.2020 mennessä. Valmistelussa otetaan hallinnon yleisten periaatteiden
ohella huomioon erityisesti tarveharkinta ja sosiaaliset perusteet.
Päätöksellä on haluttu saattaa kaupungin toiminta niin yksityisteiden kuin muidenkin
avustettavien teiden osalta lainmukaiseen tilaan, jossa avustamisen kriteerit tullaan
avoimesti ja yhteismitallisesti muodostaan. Valituksessa esitettyihin väittämiin
yhdenvertaisuuden tai perustuslain vastaisuudesta voidaan vain todeta, että nykyinen
käytäntö on valikoivana ja erityisasemia muodostavana omiaan muodostamaan
eriarvoisen ja syrjivän asioiden tilan. Nykytilanteessa jonkun kiinteistön alueella oleva
tie voi saada jopa täyden kunnossapidon julkisista varoista ilman sen kummempaa
perustelua (kuin pitkään jatkunut käytäntö) ja niin, että vieressä oleva kiinteistö ei sitä
saa, vaikka olosuhteet olisivat identtiset.
Tienkuntien perustamistoimiin osallistumisen voidaan katsoa kuuluvan kunnan
yleiseen toimialaan. Koska julkisista varoista myönnettävän avustuksen saaminen
tienpitoon ei ole subjektiivinen oikeus, ja koska kaupungin avustustarkoitukseen
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osoittamat varat eivät riitä kaikkien teiden kunnossapitoon tai avustamiseen, on
avustuskriteerien muodostamiseksi käytettävä harkintaa. Siltä osin kuin
yhdenvertaisuus oikeudellisena periaatteena ylipäätänsä liittyy yksityisteihin, on
liityntä juurikin avustuskriteerien avoimuudessa ja yhteismitallisuudessa. Avustamisen
kriteerit tulee siten muodostaa niin, että ne eivät muodostu syrjiviksi.
Yhdenvertaisuuden oikeudelliseen arviointiin kuuluu, että jos ihmisten väliselle
erottelulle voidaan esittää hyväksyttävä peruste, kyse ei ole syrjinnästä. Eriarvoiseen
asemaan asettaminen voi siten olla lain näkökulmasta täysin sallittua, kunhan sille on
olemassa hyväksyttävä syy. Yhdenvertaisuus ei tarkoita tasapäistämistä
tasapäistämisen ollessa yksi syrjinnän muoto.
Avustuksen myöntämisen edellytyksistä yksityistieasioissa säädetään laissa, ja avustus
on lisäksi laajasti harkinnanvarainen. Hyväksyttävä peruste on siten olemassa. On
kunnan harkinnassa, millä kriteereillä avustusta myönnetään.
Isomäen täytäntöönpanokieltovaatimuksen hyväksyminen tarkoittaisi mm., ettei
kaupunki voisi osallistua tiekuntien perustamistoimiin, eikä niiden perustamisessa
voitaisi käyttää kaupungin varoja. Päätöksen kumoaminen tarkoittaisi, ettei
yhdenvertaisiin tukien myöntämiskriteerien valmisteluun ryhdyttäisi, ja että ns.
erityisperusteiset valikoivat tuet jäisivät voimaan ilman perusteellista analyysiä siitä,
onko erityisperusteinen tuki valikoivana luonteeltaan syrjivää ja siten lainvastaista.
Siltä osin, kuin valitus perustuu kaupunginhallituksen päätöksen kohdissa 6
(yksityistielaissa tarkoitettujen tiekuntien avustamisen kriteerien valmistelu) ja 7
(kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat omien teiden tai sopimusteiden avustamisen
kriteerien valmistelu) mainittuihin valmistelua koskeviin asioihin, on valitus jätettävä
kuntalain 136 §:n perusteella tutkimatta, koska päätöksiin voi vielä erikseen hakea
muutosta siinä vaiheessa, kun avustamisen kriteereistä lopullisesti myöhemmin
päätetään.
Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. On sinänsä selvää, että
Isomäki on voinut valittaa päätöksestä. Hänen valitusoikeutensa perustuu sekä
kunnan jäsenyyteen että asianosaisuuteen. Sen sijaan kuntalain 135 §:n mukaan
valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) päätös on muuten lainvastainen.
Isomäki ei esitä valitusperustetta päätöksen syntyjärjestystä kohtaan. Isomäki ei
myöskään ole perustanut valitustaan siihen, että päätöksen tehnyt viranomainen olisi
ylittänyt toimivaltansa.
Kun otetaan huomioon, että avustuksen myöntäminen (muodossa tai toisessa)
tienpitoon on yksityisteiden osalta laissa säädetyn edellytyksen täytyttyä
(tiekuntavaatimus), ja muidenkin teiden osalta kunnan vapaassa
tarkoituksenmukaisuusharkinnassa, ja koska valituksenalaisella päätöksellä on
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käynnistetty myöntämiskriteerien valmistelu, ei päätös ole lainvastainen pelkästään
siitä syystä, että erityisperusteinen ja vain joitakin teitä koskeva valikoiva
avustuskäytäntö on päätöksellä saatettu päättymään 30.5.2020 mennessä.
Näistä syistä Isomäen valitus tulee hallinto-oikeudessa hylätä. Samalla tulee hylätä
myös täytäntöönpanokieltoa koskeva vaatimus.
Muilta osin kaupunki viitaa siihen, mitä se on päätöksenteon yhteydessä ja erikseen
oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä asiassa lausunut.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle sen pyytämänä
lausuntona edellä olevan kaupunginlakimiehen lausunnon, ja pyytää hallinto-oikeutta
hylkäämään valituksen sekä asiassa tehdyn täytäntöönpanokieltovaatimuksen
lausunnossa esitetyillä perusteilla.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 25.02.2020, § 20
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Karjalainen
antti.karjalainen@rovaniemi.fi
kunnossapitopäällikkö
Liitteet

1 Roikpki_yksityistieavustusperusteet_M1.pdf
2 Liite3_Yksityistien_kunnossapitosopimus M1.pdf
3 Liite2_Yksityisteiden kunnossapitoavustus_M1.pdf
4 Liite1_Ykstien kunnossapitoavustushakemus_M1.pdf
5 Roikpki_yksityistieavustusperusteet_M2.pdf
6 Liite3_Yksityistien kunnossapitosopimus_M2.pdf
7 Liite2_Yksityisteiden kunnossapitoavustus_M2.pdf
8 Liite1_Yksityistien kunnossapitoavustushakemus_M2.pdf
9 Roikpki_yksityistieavustusperusteet_M3.pdf
10 Liite2 Yksityisteiden kunnossapitoavustus_M3.pdf
11 Liite1_Yksityistien kunnossapitoavustushakemus_M3.pdf
Yksityisteiden tienpitovelvollisuus kuuluu tiekunnalle ja yksityistien osakkaille. Kunta
voi päätöksellään (YksTL 84 §) avustaa yksityisteiden tienpitoa, joka käsittää
kunnossapidon ja rakentamisen, myöntämällä avustuksia päätöksiensä mukaan.
Yksityisteiden ja tiekuntien avustaminen ei ole kunnan lakisääteinen tehtävä.
Rovaniemen kaupunki on tukenut merkittävästi yksityisteiden hoitoa ja
kunnossapitoa. Kunnossapitoavustuksia on maksettu vuosittain noin 550 yksityistielle.
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Kunnossapitoavustettavien teiden yhteispituus on noin 190 km. Kaupungin
ympärivuotisessa kunnossapidossa on vuoden 2019 lopussa noin 500 yksityistietä,
joiden yhteispituus on noin 330 km.
Yksityistielaki (560/2018) uudistettiin 1.1.2019. Uudistettu laki vastaa nykypäivän
tarpeita ja kirjoitustapaa selkeytettiin. Asiakokonaisuudet on järjestetty uudelleen ja
pykälät on otsikoitu.
Laki muutti kuntien tehtäviä sekä kunnan avustuskäytäntöjä. Uuden lain myötä
yksityistielain mukaisen kunnan avustuksen ehtona on, että yksityistielle on perustettu
tiekunta. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajan tasalla
Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä Väyläviraston tie- ja katuverkon
tietojärjestelmässä (Digiroad).
Uuden lain voimaantultua kaupunginhallitus päätti 25.2.2019 kokouksessa, että
tiekunnat tulee olla perustettuna 30.5.2020 mennessä. Voimassa olevat kunnossapito-
ja avustussopimukset tai vanhan käytännön perusteella syntyneet yksityisteiden
kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanottiin päättymään siten, että niiden
viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020. Vanhan käytännön perusteella syntyneet,
kiinteistöjen omien teiden sekä ns. sopimusteiden erityisperusteiset ja valikoivat
kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden
viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020.
Yhdyskuntatekniikan määrärahat ovat perusparantamisavustukseen 100 000,00€,
kunnossapitoavustukseen 520 000,00 ja yksityisteiden valaistuksen on käytetty 30
000,00€.
Yhdyskuntatekniikan yksikkö on laatinut kolme (3) erillaista avustusvaihtoehtoa
Rovaniemen kaupungin alueella oleville yksityisteille. Vaihtoehdoissa on otettu
huomioon, että avustus on yhdenvertaista, oikeudenmukaista ja tasapuolista.
Aikaisemmin ollut kolmen vakituisen asunnon sääntö on poistettu kaikista
vaihtoehdoista.
Tiekunnille myönnettävä avustussumma, avustettavaa tiekilometriä kohti, määritetään
määrärahan ja avustuskelpoisten tiekilometrien perusteella.

Vaihtoehto 1. Kunnossapito tai rahallinen avustus
Tiekunta saa päättää, että ottako se tiekunnan tielle Rovaniemen kaupungin
kunnossapidon vai rahallisen avustuksen. Mikäli tiekunta ottaa kunnossapidon,
peritään tiekunnalta avustussumman ylittävä osuus takaisin. Tiekunnan omavastuuna
vähennetään 50 m/ vakituisesti asuttu kiinteistö.

Vaihtoehto 2. Osittainen kunnossapito
Tiekunnalle myönnetään kunnossapitoavustuksena osan kunnossapitotöistä.
Avustuksena tehtävät työt määritetään avustussumman perusteella.

Vaihtoehto 3. Rahallinen avustus
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Tiekunnille maksetaan kunnossapitoavustus rahallisena avustuksena. Tiekunnan
omavastuuna vähennetään 50 m/ vakituisesti asuttu kiinteistö.

Yksityistielain mukaisten tiekuntien perustaminen tulee viivästymään yli 30.5.2020.
Tiekuntien valmiudet toimintansa käynnistämiseen ovat keskeneräiset, toimintojen
käynnistämistä hidastaa yksityistietoimitusten määrä, y-tunnusten hankinta pankkien
vaatimuksesta, tiekuntien taloudellinen ja toiminnallinen valmius tiensä
kunnossapidon aloittamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää, että kaupunginhallituksen määrittämää määräaikaa
30.5.2020 siirretään 31.12.2020 voimaantulevaksi ja, että yksityistie avustusmalli
vaihtoehdoista pyydetään kylien kehittämisjaoston lausunto.

Päätös
Elinvoimalautakunnalle asiaa esitteli TIKO-tieisännöitsijä Jorma Pöllänen. Lautakunta
kuuli asiassa myös kaupungininsinööri Olli Peuraniemeä ja kunnossapitopäällikkö
Antti Karjalaista.

Toimialajohtajan muutettu ehdotus:
Elinvoimalautakunta päättää, että kaupunginhallituksen määrittämää määräaikaa
30.5.2020 siirretään 31.12.2020 voimaantulevaksi ja, että
yksityistieavustusmallivaihtoehdoista pyydetään kylien kehittämisjaoston lausunto ja
että tiekuntien määrän selvittyä syksyllä 2020 laaditaan ennakkovaikutusten arviointi
avustusmallista huomioiden yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja
tasapuolisuus.

Lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ote kaupunginhallitus, kunnossapitopäällikkö
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§ 21
Elinvoimalautakunnan palvelualueet 2020
ROIDno-2019-481
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ylinampa
jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Elinvoimalautakunnan palvelualueet 2020
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 9.12.2019 ”§ 110 Hallintosääntö 1.1.2020”
seuraavasti:
“Organisaatiouudistuksen seuraavassa vaiheessa kaupunginhallitus tekee toimielinten
osalta hallintosäännön § 24 mukaisen jaon lautakuntien esityksestä vuoden 2020
aikana.”
”24 § Hallinto-organisaation jakaantuminen palvelualueisiin ja yksiköihin
Hallintosäännön 23 §:ssä määritellyt toimialat voivat palveluiden tuottamiseksi jakaantua
tarkoitustaan vastaaviin palvelualueisiin, jotka voivat edelleen jakaantua tarkoitustaan
vastaaviin yksiköihin. Toimialan palvelualuejaosta päättää toimialaa johtava lautakunta,
joka päättää yksityiskohtaisemmin palvelualuetasoista, palvelualueiden määrästä, jaosta
ja nimityksistä. Palvelualueen yksikköjaosta ja palveluiden yksityiskohtaisemmasta
organisoitumisesta päättää toimialajohtaja.”
Elinvoimalautakunnan palvelualueet ovat:
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut
Tekniset palvelut
Elinvoimalautakunnan palvelualueet ja toimintayksiköt on esitetty liitteessä 1.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimalautakunnan palvelualuejaon liitteen
1 mukaisesti. Palvelualuejako on voimassa toistaiseksi.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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§ 22
Teknisen lautakunnan toiminta- ja talousraportti 1.1.-31.12.2019
ROIDno-2019-481
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ylinampa
jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Tekninen lautakunta Talousraportti 12 2019
Kaupunginhallituksen 17.12.2018 § 476 hyväksymien Vuoden 2019 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 3.1. mukaan:
"Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja
toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen
yhteydessä.
Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista
koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.
Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden
toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä
tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut.
Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja
toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin
toimenpiteisiin."
Talousraportti on laadittu kirjanpidon tilanteen 17.2.2020 mukaisesti. Tasaisen
toteuman mukaan käyttöprosentin tulisi olla joulukuun jälkeen 100,00 %. Teknisen
lautakunnan käyttöprosentti on joulukuun jälkeen 99,88 %.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan talousraportin 1.1. -
31.12.2019.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi

Rovaniemen kaupunki
Elinvoimalautakunta

Pöytäkirja
25.02.2020

2/2020

22 (54)

§ 23
Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
ROIDno-2019-481
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ylinampa
jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Täytäntöönpano-ohjeet 2020
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2019 § 98 hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022. Kaupunginhallitus on
kokouksessaan 16.12.2019 § 492 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet.
Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimivat Rovaniemen kaupungin
hallintosäännön ohella vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpanoa säätelevänä
ohjeena, ellei kaupunginhallituksen päätöksistä toisin ilmene. Talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet koskevat kaikkia kaupungin organisaation toimielimiä ja
vastuuhenkilöitä.
Talousarvion täytäntöönpanossa on huomioitava hyvän hallinnon oikeusohjeet
samoin kuin säännökset palvelujen laadusta, tuloksellisuudesta sekä päätösten
perusteluvelvollisuudesta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asianhallintaan ja
päätöksenteon ketjuun edeten vireille tulosta aina täytäntöönpanoon saakka.
Päätökset tulee valmistella ja ohjeistaa niin, että täytäntöönpanon ripeys ja tehokkuus
toteutuvat poikkeuksetta.
Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion
toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten
yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevat vuoden 2020 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet.
Päätös
Kaisu Huhtalo poistui kokoushuoneesta asian esittelyn aikana klo 16.24.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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§ 24
Elinvoimalautakunnan talousraportti 1.1.-31.1.2020
ROIDno-2019-481
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ylinampa
jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Elinvoimalautakunta Talousraportti 1 2020
Kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 492 hyväksymien Vuoden 2020 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:
"Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista
koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja
talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta
ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa
toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."
"Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja
toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin
toimenpiteisiin."
Tammikuun kirjanpito valmistuu 20.2.2020. Tasaisen toteuman mukaan
käyttöprosentin tulisi olla tammikuun jälkeen 8,33 %.
Elinvoimalautakunnan käyttöprosentti on tammikuun jälkeen xx,xx %.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan talousraportin 1.1. - 31.1.2020.
Päätös
Kaisu Huhtalo palasi kokoushuoneeseen asian esittelyn aikana klo 16.27.
Lauri Ylipaavalniemi poistu kokouksesta klo 16.28 asian esittelyn aikana.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
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Elinkeinojaosto, § 28,30.05.2017
Konsernijaosto, § 42,20.06.2018
Konsernijaosto, § 49,04.09.2018
Konsernijaosto, § 25,23.04.2019
Elinvoimalautakunta, § 25, 25.02.2020
§ 25
Arctic Design Week 2021
ROIDno-2017-2209
Elinkeinojaosto, 30.05.2017, § 28
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
Liitteet

1 ADW17_loppuraportti.pdf
Elinkeinojaosto päätti kokouksessaan 5.4.2016 § 19 Arctic Design Week -tapahtuman
pidempiaikaisen kehittämisen edistämiseksi hyväksyä ArcticDesign Week –
tapahtuman valmistelu- ja toteutusrahoituksen vuosille 2016–2017sekä vuosille 2017–
2018 yhteensä 60 000 euroa vuosittain. Mikäli tapahtuma kehittyy edelleen hyvin,
varautuu Rovaniemen kaupunki optiona vuoden 2019 tapahtumanrahoitukseen.
Rahoitus tulee kohdentaa yritystoiminnan edellytysten vahvistamiseen.
Arctic Design Week järjestettiin Rovaniemellä 9. kerran 20.-26.8.2017.yhteistyössä eri
kumppaneiden kanssa elinkeinojaoston linjaamien periaatteiden mukaisesti. Raportti
tapahtuman toteutumisesta on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen
Elinkeinojaosto merkitsee Arctic Design Week 2017 -tapahtuman raportin tiedoksi.
Päätös
Elinkeinojaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Konsernijaosto, 20.06.2018, § 42
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö
Liitteet

1 Arctic Design Week 2018 - loppuraportti
Elinkeinojaosto päätti kokouksessaan 5.4.2016 § 19 Arctic Design Week -tapahtuman
pidempiaikaisen kehittämisen edistämiseksi hyväksyä ArcticDesign Week -tapahtuman
valmistelu- ja toteutusrahoituksen vuosille 2017–2018 yhteensä 60 000 euroa
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vuosittain. Mikäli tapahtuma kehittyy edelleen hyvin, varautuu Rovaniemen kaupunki
optiona vuoden 2019 tapahtumanrahoitukseen. Rahoitus tulee kohdentaa
yritystoiminnan edellytysten vahvistamiseen.
Arctic Design Week järjestettiin Rovaniemellä 10. kerran 19.-25.2.2018.yhteistyössä eri
kumppaneiden kanssa elinkeinojaoston linjaamien periaatteiden mukaisesti. Raportti
tapahtuman toteutumisesta on liitteenä.
Rovaniemen kaupungin, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja Rovaniemen Kehitys
Oy:n edustajat ovat käyneet keskustelua tapahtuman edelleen
kehittämiseksi. Keskuteluissa on ollut mukana tapahtuman vuosina 2017 ja 2018
tuottanut Julius Oförsagd Company Oy, joka ei hyödynnä optiota tapahtuman
tuottamisesta vuonna 2019, mikäli tapahtuma järjestetään. Keskustelujen pohjalta
Lapin yliopisto haluaa jatkaa tapahtuman sisältöjen toteuttamista yhteistyössä
kaupungin ja Rovaniemen Kehitys Oy:n kanssa. Lapin yliopisto vastaa omien
tuontantojensa kustannuksista. Rovaniemen Kehitys Oy on valmis ottamaan
kokonaiskoordinaation viikosta, mikä käytännössä painottuu viestintään ja
nettisivujen ylläpitoon. Rovaniemen Kehitys on halukas myös vastaamaan
tapahtuman yritysosion toteutuksesta, mihin pääosa Rovaniemen kaupungin
rahoituksesta kohdentuu. Tapahtumaan voi tuottaa sisältöjä myös yritykset ja
kolmassektori omarahoituksehtoisesti. Vuoden 2019 tapahtumaa ehdotetaan
siirrettäväksi viikolle 12, koska perinteinen viikko 8 on matkailun korkeasesonkia ja
silloin on myös Etelä-Suomen hiihtolomaviikko, mikä on vaikeuttanut mahdollisten
yhteistyökumppaneiden laajemman osallistumisen tapahtumaan.
Rovaniemen kaupunkistrategia korostaa Rovaniemen asemaa arktisena
pääkaupunkina ja Rovaniemen kaupunki on rekisteröinyt tavaramerkin Arctic Design
Capital. Rovaniemen arktisen imagon kannalta on tärkeää, että kaupungissa luodaan
arktista sisältöä imagon tueksi. Lisäksi Arctic Design Week on tärkeä yhteistyön
vahvistaja Lapin yliopiston ja kaupunkikonsernin välillä.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Rovaniemen kaupunki päättää osallistua Arctic Design Week 2019 tapahtuman
rahoitukseen 60 000 eurolla elinkeinojaoston 5.4.2016 § 19 tekemän päätöksen
linjausten mukaisesti.
Päätös
Konsernijaosto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Asia käsitellään syksyn
ensimmäisessä kokouksessa ja sitä esittelemään kutsutaan tapahtuman tuottajat.

Konsernijaosto, 04.09.2018, § 49
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö
Liitteet
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1 Arctic Design Week 2018 - loppuraportti
2 ADW 2019 alustava suunnitelma
Konsernijaosto käsitteli 20.6.2018 pidetyssä kokouksessa Arctic Design Week -
tapahtuman raporttia ja keskusteli jatkotoimenpiteistä vuodelle 2019. Konsernijaosto
päätti jättää asian pöydälle ja kutsua tapahtuman tuottajat esittelemään 2019
suunnitelmaa konsernijaoston syyskauden ensimmäiseen kokoukseen.
Lapin yliopiston ja Rovaniemen Kehitys Oy:n edustajat esittelevät suunnitelman
vuoden 2019 Arctic Design Week -tapahtuman toteutuksesta.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Esitys annetaan kokouksessa.
Päätös
Kaupunginjohtajan esitys kokouksessa:
Rovaniemen kaupunki tukee Arctic Design Week 2019 -tapahtumaa 60 000 eurolla.
Tapahtuma järjestetään maaliskuussa 2019 ja tapahtuman markkinoinnissa
hyödynnetään toukokuussa 2019 pidettävää Cumulus-konferenssia.

Jäsen Hannu Ovaskainen esitti, että Arctic Design Week 2019 -tapahtumalle ei
myönnetä tukea. Ovaskaisen esitys raukesi kannattamattomana.
Konsernijaosto päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Sara Tuisku poistui asian esittelyn aikana klo 15.00.

Konsernijaosto, 23.04.2019, § 25
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö
Liitteet

1 ADW'19 Loppuraportti-min (2).pdf
Konsernijaosto päätti kokouksessaan 4.9.2018 § 48 Arctic Design Week -tapahtuman
toteuttamisesta vuonna 2019 ja määritti tapahtuman budjetiksi 60 000 euroa.
Arctic Design Week toteutettiin 11. kerran 18.–24.3.2019. Tapahtuman vaikuttavuus
kasvoi voimakkaasti osallistujamäärän, yhteistyöyritysten sekä tapahtumien määrän
osalta. Vuoden 2019 tapahtuman loppuraportti on liitteenä. Loppuraporttiin on
sisällytetty alustavia suunnitelmia vuoden 2020 mahdollisen Arctic Design Week –
tapahtuman osalta sekä nostettu esiin ehdotuksia tapahtuman edelleen
kehittämiseksi.
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Satu Miettinen/Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan dekaani, Eija Lange
/Rovaniemen Kehitys Oy:n yrityskehittäjä ja Anna Filppa/Artic Design Week 2019
tapahtuman tuottaja esittelevät loppuraportin sekä mahdollisen vuoden 2020
tapahtuman alustavat suunnitelmat ja kehittämisehdotukset.
Rovaniemen kaupunkistrategia korostaa Rovaniemen asemaa arktisena
pääkaupunkina ja Rovaniemen kaupunki on rekisteröinyt tavaramerkin Arctic Design
Capital. Rovaniemen kasvuohjelmaan on kirjattu tavoite Arctic Design Capital
tavaramerkin laajemman tunnettavuuden lisäämisestä. Rovaniemen arktisen imagon
kannalta on tärkeää, että kaupungissa luodaan arktista sisältöä imagon tueksi. Lisäksi
Arctic Design Week on tärkeä yhteistyön vahvistaja Lapin yliopiston ja
kaupunkikonsernin välillä.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös
Kaupunginjohtajan esitys kokouksessa:
Myönnetään 60 000 euroa vuosille 2020 ja 60 000 euroa vuodelle 2021.
Vuoden 2021 rahoitus varmistetaan vuoden 2020 ADW viikon jälkeen, kun
tapahtumasta on raportoitu konsernijaostolle.
Konsernijaosto päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 25.02.2020, § 25
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö
Rovaniemen kaupungin konsernijaosto päätti 23.4.2019 (§ 25) pidetyssä
kokouksessaan, että Arctic Design Week tapahtuman tuottamiseen myönnetään 60
000 euroa vuodelle 2020 ja 60 000 euroa vuodelle 2021. Vuoden 2021 rahoitus
vahvistetaan vuoden 2020 Arctic Design Week tapahtuman toteuttamisesta tehdyn
raportoinnin jälkeen.
Arctic Design Week tapahtuma toteutetaan 16.-22.3.2020. Vuoden 2020 tapahtuman
järjestelyt ovat edenneet hyvin ja tapahtuman kohderyhmiä on laajennettu. Arctic
Design Week koostuu businessfoorumeista, designtuotteiden myyntinäyttelystä
ja Arktista Vimmaa - kaupunkifestivaalista. Muotoiluviikko huipentuu Lordin aukiolle
järjestettävään Arctic Festivals&Fashion Showsta. Muotoiluviikon Foorumi-ohjelmisto
koostuu kahdesta pääseminaarista teemoina Elinvoimaa Muotoilulla sekä Menestystä
Muotoilulla.
Tapahtuman markkinointi on käynnistynyt vahvasti ja mukaan on saatu uusia yrityksiä
ja toimijoita. Tapahtuman onnistuneen jatkon kannalta on tärkeää, että vuoden Arctic
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Design Week 2021 -tapahtuman ennakkomarkkinointi käynnistetään jo vuoden 2020
tapahtuman yhteydessä, mikä edellyttää rahoituspäätöstä myös vuoden 2021 osalta.
Arctic Design Week 2020 tuottaja Taina Torvela esittelee vuoden 2020 tapahtuman
järjestelyjen tilannetta ja tapahtuman sisältöjä sekä suunnitelmia vuodelle 2021.

Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Rovaniemen kaupunki myöntää 60 000 euron rahoituksen Arctic Design Week 2021
tapahtuman tuottamiseen. Tapahtuman mahdollisesta pidemmän ajan rahoituksesta
päätetään vuoden 2020 tapahtuman raportoinnin jälkeen.
Päätös
Elinvoimalautakunta käsitteli tämän asian pykälän 17 jälkeen.
Elinvoimalautakunta kuuli Arctic Design Week 2020 tuottaja Taina Torvelan esittelyn
vuoden 2020 tapahtuman järjestelyjen tilannetta ja tapahtuman sisältöjä sekä
suunnitelmia vuodelle 2021.
Lautakunta kuuli asiassa kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Tuula Rintala-Gardin poistui kokouksesta klo 14.55 tämän asian päätöksenteon
jälkeen.
Tiedoksi
Lapin korkeakoulukonserni
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§ 26
Kaavoituksen maksujen ja taksojen tarkistus
ROIDno-2020-443
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Pyhäjärvi
markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Kaavan laatimisesta ja muuttamisesta sekä lupapäätöksistä perittävät maksut 2020.
pdf
2 Kaavan laatimisesta ja muuttamisesta sekä lupapäätöksistä perittävät maksut 2019
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 30.1.2019, § 6, hyväksynyt 1.3.2019 käyttöön
otetut palvelumaksut ja hinnat. Silloin kaupunginhallitus edellytti, että tekninen
lautakunta tarkistaa palvelumaksuja ja hintoja, osana talouden ja toiminnan
uudistamisohjelmaa.
Uusi hallintosääntö tullessaan voimaan 1.1.2020 muutti kaavoitusprosesseja mm. niin,
että elinvoimalautakunnan toimivaltaan siirtyi merkittävä osa asemakaavojen
hyväksymisiä. Nämä asemakaavat hyväksyi aikaisemmin kaupunginvaltuusto.
Uuden hallintosäännön tuomat muutokset kaavaprosesseihin ja kaavojen käsittelyihin
edellyttävät maksujen ja taksojen tarkistuksia elinvoimalautakunnan ja
kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvien kaavojen osalta.
Kaavoitus esittää, että elinvoimalautakunnan hyväksymistoimivaltaan kuuluvien
vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen hinta on 5.000,-. Muiden kuin
vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen ja vaiheasemakaavojen osalta hinta on
3.000,-. Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvien kaavojen osalta hinta on 6.000,-.
Muilta osin kaavoituksen maksut ja taksat pidetään ennallaan.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä liitteessä 1 esitetyt kaavoituksen uudet
palvelumaksut ja hinnat. Uudet hinnat ja taksat tulevat voimaan 1.4.2020 alkaen.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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Elinvoimalautakunta, § 6,04.02.2020
Elinvoimalautakunta, § 27, 25.02.2020
§ 27
Jätehuoltojaoston jäsenten ja varajäsenten valinta / korjaus
ROIDno-2020-208
Elinvoimalautakunta, 04.02.2020, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Kujala
jukka.kujala@rovaniemi.fi
toimialajohtaja
Jätehuoltojaoston jäsenet ja toimikausi
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on 9.12.2019 § 110 hyväksynyt uuden
hallintosäännön, joka on tullut valtuuston päätöksen mukaisesti voimaan 1.1.2020.
Elinvoimalautakunnan ja elinvoimalautakunnan jaostojen tehtävistä määrätään
hallintosäännön 34 - 36 §:issä.
Elinvoimalautakunnalle ja sen jaostoille siirtyvät 2017 hyväksytyn hallintosäännön
mukaisen teknisen lautakunnan tehtävät sekä osin aluelautakunnille kuuluneet
tehtävät.
Hallintosäännön 16 §:n mukaan elinvoimalautakunnassa on jätehuoltojaosto, jossa on
5 jäsentä. Jaoston jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee
elinvoimalautakunta, joka päättää myös jaoston toimikaudesta. Jaoston
puheenjohtajan on oltava elinvoimalautakunnan varsinainen jäsen. Muilta osin
jaostoon voidaan valita muitakin kuin elinovoimalautakunnan jäseniä tai varajäseniä.
Jokaisella jaoston jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee
elinvoimalautakunta.
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Kaupunginvaltuusto on
20.1.2020 päättänyt, että uusien toimielinten toimikausi on 20.1.2020 - 31.5.2021.
Hallintosäännön 144 §:n mukaan toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja
puheoikeudesta. Hallintosäännön 20 §;n mukaan jätehuoltojaostoon ei nimetä
kaupunginhallituksen edustajaa.

Vaalikelpoisuus
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja
johtokunnan jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään.
Tämä koskee muun muassa vaalikelpoisuutta.

Yleinen vaalikelpoisuus
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
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1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut
valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus valtuustoon
Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan
tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa
tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö,
joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa
olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos
palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin
Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja valiokuntaan
seuraavasti:
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
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Kuntalain 31.1 §:n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen.
Valtuusto voi myös päättää, että jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi,
voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä.

Jaoston tehtävät ja toimivalta
Hallintosäännön 35 §
Jätehuoltojaosto toimii jätelain mukaisena kunnan jätehuoltoviranomaisena.
Jätehuoltojaoston tehtävänä on vastata Rovaniemen kaupungille ja sopijakunnille
kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti ja
käyttää niihin liittyvää ratkaisuvaltaa.
Jätejaosto:
1. hyväksyy jätehuoltomääräykset;
2. päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta;
3. päättää jätteenkuljetusjärjestelmästä;
4. hyväksyy jätetaksan;
5. päättää jätemaksujen maksuunpanosta;
6. käsittelee jätemaksumuistutukset;
7. tekee jätemaksujen kohtuullistamispäätökset;
8. käsittelee tehtäviinsä liittyvät viranhaltijoiden päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset.

Rovaniemen kaupunki, Pellon ja Ranuan kunnat ovat sopineet jätehuollon
viranomaistehtävien hoitamisesta. Sopimuksen mukaan Pellon ja Ranuan kunnat
valitsevat jaostoon kumpikin yhden jäsenen ja Rovaniemen kaupunki viisi jäsentä,
sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Rovaniemen kaupunki nimeää
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan jaoston omien jäsenien joukosta.

Sopimuksen mukaan Pellon ja Ranuan kunnat ovat valinneet jätehuoltojaostoon
kumpikin yhden jäsenen ja heille henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:
Varsinainen jäsen
Esa Mäki
Viola Tarujärvi

Henkilökohtainen varajäsen
Leila Senbom
Rauno Kelahaara

Kunta
Pello
Ranua

Kaupunginhallitus on nimennyt 13.1.2020 § 17 jätehuoltojaoston
esittelijäksi kaupungininsinööri Olli
Peuraniemen ja varaesittelijäksi suunnittelupäällikkö Aku Raappanan.

Tasa-arvolain vaatimus

Rovaniemen kaupunki
Elinvoimalautakunta

Pöytäkirja
25.02.2020

2/2020

34 (54)

Lautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat
valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon
ottaen.
Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan:
”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”
Edellä mainitun säännöksen mukaisesti jaoston jäsenistä ja varajäsenistä vähintään 40
prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Seitsemänjäsenisen jaoston jäseniksi on valittava
vähintään kolme (3) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään kolme (3) miestä ja
naista.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää, että jätehuoltojaoston toimikausi on 20.1.2020 -
31.5.2021.
Elinvoimalautakunta
valitsee jätehuoltojaostoon viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
sekä
nimeää valituista jätehuoltojaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Elinvoimalautakunta päättää yksimielisesti, että jätehuoltojaoston toimikausi on
20.1.2020 - 31.5.2021.
Elinvoimalautakunta
- valitsi yksimielisesti jätehuoltojaostoon viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet seuraavasti:

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Puolue

Anna-Maria Alaluusua

Päivi Alanne-Kunnari

Keskusta

Aarne Jänkälä

Lauri Ylipaavalniemi

Keskusta

Päivi Alaoja

Veli-Matti Kilpimaa

Kokoomus

Mikko Lempiäinen

Hannu Puhalainen

SDP

Jaakko Portti

Jaakko Soppela

Vas.

- päätti yksimielisesti nimetä valituista jätehuoltojaostolle puheenjohtajaksi Jaakko
Portin ja varapuheenjohtajaksi Päivi Alaojan.

Elinvoimalautakunta, 25.02.2020, § 27
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Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Kujala
jukka.kujala@rovaniemi.fi
toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta valitsi 4.2.2020 § 6 jätehuoltojaoston jäsenet ja varajäsenet. Tasa-
arvolain säännökset eivät toteudu jätehultojaoston yhden varajäsenen osalta.
Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan:
”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”
Edellä mainitun säännöksen mukaisesti jaoston jäsenistä ja varajäsenistä vähintään 40
prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Seitsemänjäsenisen jaoston jäseniksi on valittava
vähintään kolme (3) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään kolme (3) miestä ja
naista.
Puheenjohtaja Petteri Pohja on ilmoittanut, että kokoomus vaihtaa Päivi Alaojan
varajäsenen siten, että naisten osuus varajäsenistä tasa-arvolain mukaisesti
toteutuu. Elinvoimalautakunnan kokouksessa 4.2.2020 § 6 varajäseneksi valittu Veli-
Matti Kilpimaa on antanut suostumuksen, että hänen tilalleen voidaan valtia toinen
varajäsen.

Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta myöntää Veli-Matti Kilpimaalle vapautuksen jätehuoltojaostosta
ja valitsee hänen tilalle uuden varajäsenen 25.2.2020 alkaen toimikauden loppuun.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti ja
valitsi yksimielisesti Päivi Alaojan varajäseneksi Leena Jääskeläisen.
Tiedoksi
Ao. henkilöt, luottamushenkilörekisteri, CaseM-tuki, Sarastia Oy
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§ 28
Kylien kehittämisjaoston jäsenten ja varajäsenten valinta
ROIDno-2020-530
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Välikangas
heli.valikangas@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen johtaja
Rovaniemen kaupunki on toteuttanut organisaatiouudistuksen 1.1.2020 alkaen.
Uudistuksessa päätettiin, että kuuden aluelautakunnan toiminta lakkaa ja tilalle tule
elinvoimalautakunnan alaisuudessa toimiva kylien kehittämisjaosto.

Kylien kehittämisjaoston tehtävät:
Rovaniemen kylien elinkelpoisuuden vahvistaminen
Kylien asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
Kylien, kyläyhdistysten ja muiden kyläyhteisöjen toiminnan kehittäminen ja
aktivointityö
Kylien kehittämisjaosto päättää:
Rovaniemen kylien kehittämissäätiön ja muiden valtuuston myöntämien
määrärahojen kohdentamisesta ja käyttämisestä tehtävän mukaiseen
käyttötarkoitukseen
Suunnittelee, arvioi, toteuttaa ja seuraa Rovaniemen kylien kehittämishankkeita ja
osallistuu tarvittaessa hankerahoitukseen ja rahoituksen hakemiseen
Avustaa kyliä, kyläyhdistyksiä ja muita aktiivisia kyläyhteisöjä kehittämis- ja
investointihankkeissa
Antaa kyläalueisiin liittyvät lausunnot
Mahdollistaa kylien asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen
Kylien kehittämisjaostoon valitaan 13 jäsentä. Elinvoimalautakunta valitsee
keskuudestaan kylien kehittämisjaoston puheenjohtajan. Loput 12 kylien
edustajajäsentä valitaan siten, että jokaiselta kaupungin viideltä eri päätiesuuntien
kyläalueilta valitaan korkeintaan kolme (3) edustajaa ja kullekin jäsenelle
henkilökohtaiset varajäsenet. Tiesuuntakohtaisessa jäsenmäärässä huomioidaan
päätiesuunnan asukasmäärä.
Kylien edustajajäsenillä tulee olla vakituinen asuinpaikka Rovaniemen kyläalueilla.
Esitykset elinvoimalautakunnalle kylien edustajajäseniksi tekee Rovaniemen kylien
alueiden tiesuuntakohtaiset kokoukset ja varapuheenjohtajan nimeävät jaoston kylien
edustajat keskuudestaan.
Kutsut tiesuuntakohtaisiin kokouksiin lähetettiin kyläyhdistyksille ja niistä ilmoitettiin
29.1.2020 yhteisilmoituksella Uusi Rovaniemi -lehdessä.
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Avoimet kylätilaisuudet on järjestetty seuraavasti:
Alue

Aika

Asukasmäärä

Jäsenet Osallistujat

Ranuantie

03.02.2020

581

2+2

40

Alakemijoki

04.02.2020

2 883

3+3

62

Yläkemijoki

06.02.2020

1 391

2+2

53

Ounasjoki

10.02.2020

2 105

3+3

86

Sodankyläntie

12.02.2020

644

2+2

18

Avoimissa kyläkokouksissa elinvoimalautakunnan päätettäväksi esitettiin valittavaksi
seuraavat henkilöt:
Alue

Jäsen

Kylä

Varajäsen

Kylä

Alakemijoki

Ilkka Ulkuniemi

Muurola

Riitta Liinamaa

Muurola

Petri Niemi

Rautiosaari

Elli Turtinen-Heikkilä

Rautiosaari

Heli Rapakko

Hirvas

Mikko Sirviö

Leive

Anna Väänänen

Porokari

Kaj Jarlas

Lohiniva

Jarmo Huhtala

Tapionkylä

Veera Moilanen

Tapionkylä

Pekka Kuoksa

Sonka

Sanna-Mari Suopajärvi

Mäntyjärvi

Päivi Saarijärvi

Narkaus

Miika From

Siika-Kämä

Pekka Kunnari

Kivitaipale

Taija Aikio

Kivitaipale

Hillevi Vitikka

Perunkajärvi Ulla Eskelinen

Ounasjoki

Ranuantie
Sodankyläntie
Yläkemijoki

Olkkajärvi

Jaakko Huttunen Vikajärvi

Juha Seurujärvi

Alanampa

Kauko Leiviskä

Pirttikoski

Jorma Kiviniemi

Tennilä

Minna Uusiautti

Juotas

Outi Kuvaja

Viiri

Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta nimeää keskuudestaan kylien kehittämisjaoston puheenjohtajan ja
hänen henkilökohtaisen varajäsenen.
Lisäksi elinvoimalautakunta nimeää kylien kehittämisjaoston jäsenet ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenet avointen kyläkokousten esitysten mukaisesti
lukuunottamatta Ounasjoen aluetta, josta varsinaiseksi jäseneksi nimetään Veera
Moilanen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jarmo Huhtala. Molemmat asuvat
Tapionkylässä ja ovat antaneet suostumuksen muutokselle. Muutos toteutetaan tasa-
arvolain vaatimuksen mukaisesti.

Päätös
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Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti
- nimetä keskuudestaan kylien kehittämisjaoston puheenjohtajaksi Aarne Jänkälän ja
hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jukka Sirviön
- nimetä kylien kehittämisjaoston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet
toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kylien kehittämisjaostoon nimetyt, alueelliset palvelut, CaseM -tuki, Sarastia Oy,
luottamushenkilörekisteri, tietohallinto
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Kaupunginhallitus, § 61,10.02.2020
Elinvoimalautakunta, § 29, 25.02.2020
§ 29
Elinvoimalautakunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen vanhusneuvostoon 31.5.2021
saakka
ROIDno-2017-2438
Kaupunginhallitus, 10.02.2020, § 61
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kuntalakiin (10.4.2015/410) on otettu vuorovaikutus- ja vaikuttamistoimielimiä
koskevat säännökset. Vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto
ja vammaisneuvosto. Vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa ryhmän osallistumis-
ja vaikuttamiskanavia. Ne eivät ole kunnan varsinaisia toimielimiä.
Vaikuttamistoimielimet eivät voi tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä.
Vaikuttamistoimielinten jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä, eikä jäsenten
kelpoisuudesta säädetä laissa.Kunnanhallitus voi asettaa vaikuttamistoimielimen
esimerkiksi alan järjestöjen ehdotuksesta. Toimielimen jäsenen ei tarvitse olla kunnan
asukas eikä tasa-arvolain vaatimukset tule suoraan sovellettaviksi. Kaikki
vaikuttamistoimielimet ovat lakisääteisiä toimielimiä, joten kunnanhallituksen on ne
asetettava. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.
Uuden kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava
vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla
useamman kunnan yhteinen. Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa
kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa,
joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden,
elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen
taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Sääntely on siirretty kuntalakiin vanhuspavelulaista, jossa kunnille säädettiin
velvollisuus asettaa vanhusneuvosto vuoden 2014 alusta.
Rovaniemen kaupunginhallitus on 15.2.2013 § 64 hyväksynyt vanhusneuvoston
toimintasäännön (liite 1). Säännön mukaan kaupunginhallituksen valitsemaan
vanhusneuvostoon kuuluu 10 varsinaista jäsentä. Rovaniemen Eläkeläisten
Yhteistyöjärjestö esittää 6 jäsentä, jotka edustavat eri järjestöjä tasapuolisesti ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus valitsee puheenjohtajan järjestön
edustajista. Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Kaupunginhallitus, perusturva-, tekninen- ja vapaa-ajan lautakunta valitsevat
vanhusneuvostoon kukin yhden jäsenen ja henkilökohtaiset varajäsenen. Teknisenä
sihteerinä toimii hallintopalveluista nimetty sihteeri. Lisäksi vanhusneuvostoon kuuluu
hyvinvointipalvelujen alueelta yksi (1) osastonjohtajan nimeämä viranhaltijaedustaja.
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Kaupunginvaltuuston 9.12.2019 § 110 tekemän päätöksen mukaisesti tekninen
lautakunta ja vapaa-ajan lautakunta ovat lakanneet. Teknisen lautakunnan tehtävät
ovat siirtyneet elinvoimalautakunnalle ja vapaa-ajan lautakunnan tehtävät
sivistyslautakunnalle sekä osin lapsiperhe- ja nuoriosoasioiden jaostolle.
Kaupunginhallitus on 27.1.2020 § 41 nimennyt edustajansa vanhusneuvostoon.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää muuttaa vanhusneuvoston toimintasääntöä niin, että
kaupunginhallitus-, perusturva-, elinvoima- ja sivistyslautakunta valitsevat
vanhusneuvostoon kukin yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen.
Kaupunginhallitus pyytää samalla perusturva-, elinvoima- ja sivistyslautakuntaa
nimeämään vanhusneuvostoon kukin yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen
vanhusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 25.02.2020, § 29
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Kujala
jukka.kujala@rovaniemi.fi
toimialajohtaja
Kaupunginhallitus on 10.2.2020 § 61 päättänyt muuttaa vanhusneuvoston
toimintasääntöä niin, että kaupunginhallitus-, perusturva-, elinvoima- ja
sivistyslautakunta valitsevat vanhusneuvostoon kukin yhden jäsenen ja
henkilökohtaisen varajäsenen. Samalla kaupunginhallitus on pyytänyt, että perusturva-
, elinvoima- ja sivistyslautakunta nimeämää vanhusneuvostoon kukin yhden jäsenen
ja henkilökohtaisen varajäsenen vanhusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää nimetä vanhusneuvostoon yhden jäsenen ja
henkilökohtaisen varajäsenen vanhusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi
31.5.2021 saakka.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti nimetä vanhusneuvostoon jäseneksi Aarne
Jänkälän ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Lauri Ylipaavalniemen vanhusneuvoston
jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.5.2021 saakka.
Tiedoksi
Ao. henkilöt, vanhusneuvosto, CaseM, Sarastia Oy
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Kaupunginhallitus, § 62,10.02.2020
Elinvoimalautakunta, § 30, 25.02.2020
§ 30
Elinvoimalautakunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen vammaisneuvostoon 31.5.2021
saakka
ROIDno-2017-2720
Kaupunginhallitus, 10.02.2020, § 62
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kuntalain 28 §:n mukaan kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto
vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
varmistamiseksi. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee
olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava
vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.
Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä
vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön,
asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän
tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Rovaniemen kaupunginhallitus on 2.2.2015 § 49 hyväksynyt vammaisneuvoston
toimintasäännön (liite1). Säännön mukaan kaupunginhallituksen
valitsemaan vammaisneuvostoon kuuluu 16 varsinaista jäsentä. Rovaniemen
Vammais- ja Kansanterveysjärjestöt Ry (RoVaKa Ry) esittävät kuusi jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet (liite 2). Rovaniemen seurakunta ja nuorisovaltuusto
esittävät kumpikin yhtä jäsentä ja varajäsentä. Kaupunginhallitus, perusturvalauta-,
tekninen- ja vapaa-ajan lautakunta esittävät kukin yhden jäsenen ja varajäsenen.
Lisäksi pyydetään uutena asiana Elo ry:tä ja Rovaniemen Kehitysvammaisten Tuki ry:
tä esittämään kukin yhden jäsenen ja varajäsenen.
Sen lisäksi perusturvan toimialalta toimialajohtaja nimeää vammaisneuvostoon kaksi
viranhaltijajäsentä ja heillä varajäsenet ja tekninen toimiala yhden viranhaltijajäsenen
ja hänelle varajäsenen.
Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Teknisenä sihteerinä toimii hallintopalveluista nimetty sihteeri.
Kaupunginhallitus on 27.1.2020 § 41 nimennyt edustajan ja varaedustajan
vammaisneuvostoon.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää muuttaa vammaisneuvoston toimintasääntöä niin, että
kaupunginhallitus, perusturva-, elinvoima- ja sivistyslautakunta nimeävät kukin yhden
jäsenen ja varajäsenen vammaisneuvostoon.
Kaupunginhallitus samalla pyytää perusturva-, elinvoima- ja
sivistyslautakuntaa nimeämään vammaisneuvostoon yhden jäsenen ja varajäsenen
kuluvan toimikauden loppuun saakka.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 25.02.2020, § 30
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Kujala
jukka.kujala@rovaniemi.fi
toimialajohtaja
Kaupunginhallitus on 10.2.2020 § 62 päättänyt muuttaa vammaisneuvoston
toimintasääntöä niin, että kaupunginhallitus, perusturva-, elinvoima- ja
sivistyslautakunta nimeävät kukin yhden jäsenen ja varajäsenen
vammaisneuvostoon. Samalla kaupunginhallitus on pyytänyt, että perusturva-,
elinvoima- ja sivistyslautakunta nimeää vammaisneuvostoon yhden jäsenen ja
varajäsenen kuluvan toimikauden loppuun saakka.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää nimetä vammaisneuvostoon yhden jäsenen ja
varajäsenen vammaisneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.5.2021 saakka.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti nimetä vammaisneuvostoon jäseneksi Anna-
Maria Alaluusuan ja varajäsenksi Katja Lindholmin vammaisneuvoston jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 31.5.2021 saakka.
Tiedoksi
Ao. henkilöt, vammaisneuvosto, CaseM, Sarastia Oy
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§ 31
Ruokolammentien peruskorjaus, urakoitsijan valinta
ROIDno-2019-1002
Valmistelija / lisätiedot:
Jani Riihiniemi
jani.riihiniemi@rovaniemi.fi
rakennuspäällikkö
Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö ja Napapiirin Vesi Oy ovat
7.2.2020 Hilma –ilmoituksella pyytäneet tarjouksia Ruokolammentien
peruskorjausurakasta. Hankinta sisältää Ruokolammentien kadun ja vesihuollon
peruskorjauksen sekä vuonna 2019 peruskorjatun Santamäentien viher- ja
viimeistelytyöt.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielin päättää määrärahojensa
puitteissa erillishankinnasta, jonka kokonaisarvo on yli 500 000 €. Kyseessä olevan
hankkeen katutöiden kustannusarvio ylittää 500 000 €. Tarjousten jättämisen
määräaika on 28.2.2020 kello 13:00. Tarjouspyynnön mukaisesti urakoitsijan
valintaperusteena on kelpoisuusehdot täyttävien tarjoajien osalta halvin
kokonaishinta. Urakka olisi aloitettava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kevättä
ja valitun urakoitsijan tulisi päästä varautumaan urakkaan sekä tilaamaan materiaaleja
ja tarvikkeita riittävän ajoissa ennen urakan aloitusta. Tästä johtuen tulee urakan
hankintapäätös tehdä mahdollisimman pian tarjousten avauksen jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää valtuuttaa elinvoimajohtajan tekemään
hankintapäätöksen tarjouspyynnön mukaisesti 28.2.2020 valittavasta urakoitsijasta
sekä valtuuttaa rakennuspäällikön allekirjoittamaan urakkasopimuksen valitun
urakoitsijan kanssa.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti
tässä kokouksessa.
Tiedoksi
Jani Riihiniemi, Tuomas Vaara
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§ 32
Ruokasenkadun peruskorjaus välillä Valtakatu-Rovakatu, urakoitsijan valinta
ROIDno-2020-175
Valmistelija / lisätiedot:
Jani Riihiniemi
jani.riihiniemi@rovaniemi.fi
rakennuspäällikkö
Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö ja Napapiirin Vesi Oy ovat
17.2.2020 Hilma –ilmoituksella pyytäneet tarjouksia Ruokasenkadun
peruskorjauksesta. Hankinta sisältää Ruokasenkadun ja vesihuollon peruskorjauksen
sekä Ruokasenpuiston peruskorjauksen.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielin päättää määrärahojensa
puitteissa erillishankinnasta, jonka kokonaisarvo on yli 500 000 €. Kyseessä olevan
hankkeen katutöiden kustannusarvio ylittää 500 000 €. Tarjousten jättämisen
määräaika on 13.3.2020 kello 13:00. Tarjouspyynnön mukaisesti urakoitsijan
valintaperusteena on kelpoisuusehdot täyttävien tarjoajien osalta halvin
kokonaishinta. Urakka olisi aloitettava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kevättä
ja valitun urakoitsijan tulisi päästä varautumaan urakkaan sekä tilaamaan materiaaleja
ja tarvikkeita riittävän ajoissa ennen urakan aloitusta. Tästä johtuen tulee urakan
hankintapäätös tehdä mahdollisimman pian tarjousten avauksen jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää valtuuttaa elinvoimajohtajan tekemään
hankintapäätöksen tarjouspyynnön mukaisesti 13.3.2020 valittavasta urakoitsijasta
sekä valtuuttaa rakennuspäällikön allekirjoittamaan urakkasopimuksen valitun
urakoitsijan kanssa.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Jani Riihiniemi, Tuomas Vaara
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Tekninen lautakunta, § 58,29.04.2019
Elinvoimalautakunta, § 33, 25.02.2020
§ 33
Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa uimalaitos tai ranta-alue, Venetie
ROIDno-2019-743
Tekninen lautakunta, 29.04.2019, § 58
Valmistelijat / lisätiedot:
Toni Töyräs
Liitteet

1 Voimassaoleva asemakaavaote
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma_Venetie_LUONNOS
Kaavoitus kaavasuunnittelija TT 17.4.2019:
Hakija esittää asemakaavan muutosta 4.kaupunginosan ranta-alueelle Venetien ja
Suutarinkorvan ympäristössä. Hakija esittää, että kaupungilta vuokratulle alueelle
kaavoitetaan ja rakennetaan toimitilat Ounasvaaran Latu ry:n toimintojen sekä
erityisesti talviuinnin tukikohdaksi. Suunnitellut rakennukset ovat yksikerroksisia ja
rakennusoikeutta haetaan enintään 500 k-m2. Alueelle rakennetaan lisäksi laituri
talviuintia varten. Alue on asemakaavoitettu ja tutkittava alue on merkitty uimalaitos-
ja ranta-alueeksi (UV). Alueelle ei ole osoitettu rakennusalaa eikä rakennusoikeutta.
Alue rajautuu Kemijokeen, virkistysalueeseen (VL) sekä katualueeseen.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Toni Töyräs
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
puh. 040 578 9281
Ehdotus
Esittelijä: Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri
Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavamuutoksen 4. kaupunginosan
ranta-alueella Venetien ympäristössä. Alueen asemakaavoitus saatetaan vireille sekä
valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavamuutoksen
hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että alueen käytön suunnittelussa
tulee ottaa huomioon esteettömyys.
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Elinvoimalautakunta, 25.02.2020, § 33
Valmistelija / lisätiedot:
Toni Töyräs
toni.toyras@rovaniemi.fi
kaavasuunnitelija
Liitteet

1 Asemakaavaselostus
2 Voimassa oleva asemakaava
3 Asemakaavan muutos
4 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavoitus / kaavasuunnittelija TT 17.2.2020
Asemakaavan muutos on saatettu vireille ja asemakaavan muutos on pidetty
valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 23.12.2019-10.1.2020
palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus/ Olkkari, Koskikatu 25, 96200
Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivulla osoitteessa www.rovaniemi.fi
/kaavatori. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin Lapin Kansassa 20.12.2019 sekä
kirjeellä osallisille. Kuulemisen aikana saapui yksi mielipide, joka on huomioitu ja
johon on vastattu asemakaavaselostuksen liitteenä olevalla
vuorovaikutuslomakkeella. Asemakaavan muutoksella muodostuu matkailua
palveleva kortteli 4431 kaavamerkinnällä RM-1, jolle sijoittuu hakijan suunnittelma
toimitilakokonaisuus sekä talviuintikeskus pysäköintialueineen. Korttelin kerrosluvuksi
muodostuu I ja rakennusoikeudeksi 300 k-m2. Lisäksi asemakaavamuutoksella
jatketaan Venetien katualuetta, muutetaan alueella sijaitsevan yleisen
pysäköintialueen ja venevalkaman rajoja sekä muodostetaan viereiselle
virkistysalueelle ohjeellinen kevyen liikenteen väylä.
Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Kaavasuunnittelija Toni Töyräs
016 322 8044, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää, että 4. kaupunginosan ranta-alueen asemakaavaa
ryhdytään muuttamaan 12.9.2019 päivätyn kaavaluonnoksen mukaisesti. Ehdotus
asemakaavan muutokseksi asetetaan julkisesti nähtäville Rovaniemen kaupungin
palvelupiste Osvittassa Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200
Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi
/kaavatori. Asemakaavan muutoksesta hakijalta peritään 2900 € sekä
kuulutuskustannuksena 300 €/kuulutus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy
elinvoimalautakunta.
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Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaavoitus
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Tekninen lautakunta, § 46,26.03.2019
Elinvoimalautakunta, § 34, 25.02.2020
§ 34
Asemakaavan laatiminen Apukan alueelle
ROIDno-2019-738
Tekninen lautakunta, 26.03.2019, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Pyhäjärvi
markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Hakemus Apukka Resort Oy
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Apukka
Apukassa tilan 698-409-31-17 Koskiapukka ja 698-409-31-18 Vanha-
Apukka maanomistajat ja vuokramiehet ovat esittäneet, että kaupunki käynnistäisi
asemakaavan laatimisen alueelle. Asemakaavoitus aloitteen on jättänyt
maanomistajan ja Metsähallituksen vuokramiehenä alueella toimiva Apukka Resort
Oy. Hakijan tavoitteena on laatia alueelle asemakaava ohjaamaan ja turvaamaan
matkailupalveluyrityksen toiminta ja kehittyminen.
Hakijat ovat tilanneet kaavan laatimisen konsulttityönä Seitap Oy:ltä ja valtuuttaneet
maanmittausteknikko Tapani Honkasen sopimaan käytännön kaavoitusmenettelyistä
kaupungin kaavoituksen kanssa. Kaavan laatijalla on maankäyttö- ja rakennuslain
mukainen kaavan laatijan pätevyys. Konsultti on toimittanut kaupungille alustavan
osallistumis- ja arviointisuunitelman. Asemakaavan pohjakartta laaditaan
kaavoitusmittausohjeiston mukaisesti ja sen hyväksyy kaupungingeodeetti.
Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että Apukan alueelle käynnistetään
asemakaavan laatiminen. Matkailupalvelua varten laadittavan asemakaava-alueen
toteuttamisvastuu siirretään kokonaisuudessaan asemakaavamääräyksellä MRL:n 91§
mukaisesti maanomistajalle tai -haltijalle. Apukan alueen tuleva asemakaava-alue ei
kuulu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Asemakaavaan mahdollisesti sisältyvien
katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitovastuu kuuluu maanomistajalle tai-
haltijalle.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Tekninen lautakunta päätää, että Apukan alueen asemakaavan laatimista ryhdyttään
tutkimaan. Asemakaava saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten
yleisesti nähtäville. Matkailupalvelua varten laadittavan asemakaava-alueen
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toteuttamisvastuu siirretään asemakaavamääräyksellä MRL:n 91§ mukaisesti
maanomistajalle tai -haltijalle. Apukan alueen tuleva asemakaava-alue ei kuulu
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Asemakaavaan mahdollisesti sisältyvien
katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitovastuu kuuluu maanomistajalle tai-
haltijalle. Asemakaavan laatimisesta ja käsittelystä peritään hakijalta 5000 € sekä
kuulutuskustannuksena 300 €/kaavakuulutus. Asemakaavan hyväksyy
kaupunginvaltuusto.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 25.02.2020, § 34
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava 11.2.2020
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 11.2.2020
4 Kaavaselostus 11.2.2020
5 Vastine mielipiteisiin
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 13.2.2020:
Apukan asemakaavan laatiminen on saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja
arviointisuunnitelma nähtäville 18.4.-2.5.2019. Vireilletulo kuulutettiin 17.4.2019 Lapin
Kansassa sekä ilmoitettiin kirjeellä osallisille. Asemakaavan vireilletulon aineistoon on
ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa,
kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana
saapui yksi mielipide. Saapunut mielipide käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen
jälkeen elinvoimalautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa.
Apukan alueelle on laadittu 13.5.2019 päivätty asemakaavaluonnos. Luonnoksessa
alueelle on muodostettu matkailua palvelevien korttelialueiden RM tontti,

kerrosluvulla II. Rakennusoikeutta alueelle on osoitettu yhteensä 5000 k-m2. Alueen
koillisosaan on muodostettu myös n. 3,5, ha:n kokoinen retkeily- ja ulkoilualue VR.
Valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu asettamalla aineisto yleisesti nähtäville
22.5.-4.6.2019. Kuulutus nähtävillä pidosta julkaistiin 20.5.2019 Lapin Kansassa sekä
ilmoitettiin kirjeellä osallisille. Asemakaavaan on ollut mahdollisuus tutustua
nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin
internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana saapui yksi mielipide. Saapuneisiin
mielipiteisiin on laadittu vastine ja se käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen
jälkeen elinvoimalautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa.
Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen on saapuneiden mielipiteiden ja muiden
selvitysten osalta kaavaluonnosta korjattu. Naapurikiinteistön esityksestä ja Lapin Ely -
keskuksen suostumuksella kaavakarttaan on lisätty toinen tieliittymä kantatielle sekä
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merkitty siitä korttelialueen läpi ajoyhteys (ajo) rannalla oleville kiinteistöille. Alueella
olevien ns. vanhan Apukan alueen rakennusten rakennusoikeusmääriä on selvitetty
kaupungin rakennusvalvonnassa ja korjattu vastaamaan nykyistä
rakennusoikeusmäärää, jolloin alueen lounaisosalla olevan rakennusalan
rakennusoikeus on nostettu vastaamaan olevaa tilannetta (4000 k-m2). Myös
kaavakarttaan liittyviä asemamääräyksiä on tarkennettu mm. lisäämällä
tonttijakomääräys ja tarkentamalla alinta rakentamiskorkeusmääräystä.

Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavaan tehdyt korjaukset eivät ole olleet
luonteeltaan sellaisia, että kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen pitäisi suorittaa
uudelleen. Kaavoitus esittää, että 11.2.2020 päivätty Apukan asemakaava hyväksytään
jatkokaavoituksen pohjaksi.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Apukan
alueelle laaditun ja 11.2.2020 päivätyn asemakaavaluonnoksen. Asemakaava
saatetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
Lapin Ely-keskuksen lausunto. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita
toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen
lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Kaavaan mahdollisesti kohdistuvat
kiinteistötekniset toimet laaditaan myöhemmin asemakaavan laatua lainvoiman.
Asemakaavan laatimisesta hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen
mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300€/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy
kaupunginvaltuusto.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginhallitukselle.
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§ 35
Ilmoitusasiat / Elinvoimalautakunta
ROIDno-2020-223
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Kujala
jukka.kujala@rovaniemi.fi
toimialajohtaja
Rovaniemen kaupunki
Yhdyskuntatekniikan vastaus 28.1.2020 kuntalaisaloitteeseen:
Nopeusrajoituksen alentaminen Kuusamontiellä välillä Suutarinkorva -
Myllymäentie. ROIDno 2020-25.
Pysäköintistrategia ja -normit, Ramboll Finland Oy 6.2.2020
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§21, §22, §23, §24, §31, §32, §33, §34, §35
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
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Oikaisuvaatimus
§20, §25, §26, §27, §28, §29, §30
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole
allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero,
johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla
määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
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alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät
arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa
sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

