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Saapuvilla olleet jäsenet
Maarit Simoska, puheenjohtaja
Nina Teräs, 1. varapuheenjohtaja
Erkki Helistekangas
Erkki Virtanen
Leena Jääskeläinen
Miikka Keränen, saapui 08:06
Ameli Piippola, varajäsen
Ari Rantala, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Irja Hast, talous-ja hallintosihteeri, sihteeri
Martti Anttila, toimialajohtaja
Pekka Latvala, Tilaliikelaitoksen johtaja
Maria Granberg, hallinto- ja talouspäällikkö
Harri Rapo, kaupunginhallituksen edustaja
Poissa

Jaakko Raivio
Markus Korjonen
Seija Hiltunen
Marja-Kaisa Mäntylä, ruoka-ja puhtauspalvelupäällikkö
Hajnalka Kiss-Herttua, ruokapalveluohjaaja
Maria-Riitta Mällinen
Hannele Simonen, varajäsen
Hannu Ovaskainen, varajäsen
Helena Lääkkö, varajäsen
Henri Ramberg, varajäsen
Jenniina Heikkilä, varajäsen
Jorma Kuistio, varajäsen
Timo Haapa-aro, varajäsen

Allekirjoitukset

Maarit Simoska
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
29.11.2019

Irja Hast
Sihteeri
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Ari Rantala

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
29.11.2019 alkaen.
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§ 102
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Liikelaitoksen johtokunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi.
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§ 103
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Miikka Keränen.
Liikelaitoksen johtokunta tarkastaa pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja toimitetaan tarkastuksen jälkeen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä
julkaistaan perjantaina 29.11.2019 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi
/päätöksenteko.
Päätös
Liikelaitoksen johtokunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi Ari
Rantalan.
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§ 104
Suunnitteluasiantuntijan toimen lakkauttaminen
ROIDno-2019-3550
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Latvala
pekka.latvala@rovaniemi.fi
Tilaliikelaitoksen johtaja
Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 hyväksyä organisaatiouudistuksen
toteuttamisen 1.1.2020 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on muun muassa
johtamisjärjestelmän ja organisaation virtaviivaistaminen sekä selkeiden
johtamiskokonaisuuksien muodostaminen. Organisaatiouudistus- ja talouden
tasapainottamissuunnitelmia on käsitelty 5.8.-16.9.2019 käydyissä kuntien
yhteistoimintalain 7 §:n mukaisissa yhteistoimintaneuvotteluissa.
Kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2020 talousarvioon ei sisälly
suunnitteluasiantuntijan toimen palkkamäärärahoja. Toimen lakkauttamisella
saavutetaan noin 50 000 euron vuotuinen säästö.
Hallintosäännön 41 §:n mukaan “Valtuusto päättää kaupunginjohtajan viran
perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kaupunginhallitus päättää muiden
kaupunginhallituksen alaisten virkojen sekä toimialajohtajan viran perustamisesta ja
lakkauttamisesta, ellei tässä hallintosäännössä toisin määrätä. Lautakunnan /
johtokunnan alaisen toimialan osalta viran perustamisesta ja lakkauttamisesta
päättää lautakunta.” Kaupunginhallituksen antamassa soveltamisohjeessa tämän on
todettu koskevan myös työsuhteita (Kh § 430/2017).
Työsopimuslain 9 luvun 3 §, 3. mom. mukaan “Jos työnantaja on lain säännöksen,
sopimuksen tai muun häntä sitovan määräyksen mukaan velvollinen neuvottelemaan
irtisanomisen perusteesta työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa, työnantajalla
ei ole 1 ja 2 momentissa tarkoitettua selvitysvelvollisuutta." (13.4.2007/450)
Edellä todetun perusteella liikelaitoksen johtokunta on toimivaltainen päättämään
toimen lakkauttamisesta. Työnantajalla ei ole toimen lakkauttamisen osalta
velvollisuutta työntekijän kuulemiseen, koska lakkauttamista on käsitelty
yhteistoimintaneuvotteluissa. Työntekijän irtisanomisen sekä työnantajan asiaan
liittyvien velvoitteiden täyttämisen osalta tilaliikelaitoksen johtaja tekee erillisen
päätöksen.
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Liikelaitoksen johtokunta lakkauttaa 1.1.2020 alkaen suunnitteluasiantuntijan toimen,
perustuen kaupunginvaltuuston 11.11.2019 hyväksymiin vuoden 2020 talousarvioon
ja organisaatiouudistukseen. Päätös laitetaan täytäntöön mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta.
Päätös
Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan esityksen.
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Eriävä mielipide
Leena Jääskeläisen eriävä mielipide: Katson, että Sirpa Lithovius hallitsee
rakentamiseen liittyviä tiedostoja. Kun lyhyellä kahden kuukauden mittaisella
irtisanomisajalla henkilön työsuhde loppuu, katson että menetetään runsaasti hiljaista
tietoa, joka liittyy näihin tiedostojen hallintaan.
Tiedoksi
Henkilöstöpalvelut
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§ 105
Sähköteknisen asiantuntijan toimen lakkauttaminen
ROIDno-2019-3549
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Latvala
pekka.latvala@rovaniemi.fi
Tilaliikelaitoksen johtaja
Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 hyväksyä organisaatiouudistuksen
toteuttamisen 1.1.2020 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on muun muassa
johtamisjärjestelmän ja organisaation virtaviivaistaminen sekä selkeiden
johtamiskokonaisuuksien muodostaminen. Organisaatiouudistus- ja talouden
tasapainottamissuunnitelmia on käsitelty 5.8.-16.9.2019 käydyissä kuntien
yhteistoimintalain 7 §:n mukaisissa
yhteistoimintaneuvotteluissa. Kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2020
talousarvioon ei sisälly sähköteknisen asiantuntijan toimen palkkamäärärahoja.
Toimen lakkauttamisella saavutetaan noin 50 000 euron vuotuinen säästö.
Hallintosäännön 41 §:n mukaan “Valtuusto päättää kaupunginjohtajan viran
perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kaupunginhallitus päättää muiden
kaupunginhallituksen alaisten virkojen sekä toimialajohtajan viran perustamisesta ja
lakkauttamisesta, ellei tässä hallintosäännössä toisin määrätä. Lautakunnan /
johtokunnan alaisen toimialan osalta viran perustamisesta ja lakkauttamisesta
päättää lautakunta.” Kaupunginhallituksen antamassa soveltamisohjeessa tämän on
todettu koskevan myös työsuhteita (Kh § 430/2017).
Työsopimuslain 9 luvun 3 §, 3. mom. mukaan “Jos työnantaja on lain säännöksen,
sopimuksen tai muun häntä sitovan määräyksen mukaan velvollinen neuvottelemaan
irtisanomisen perusteesta työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa, työnantajalla
ei ole 1 ja 2 momentissa tarkoitettua selvitysvelvollisuutta." (13.4.2007/450)
Edellä todetun perusteella liikelaitoksen johtokunta on toimivaltainen päättämään
toimen lakkauttamisesta. Työnantajalla ei ole toimen lakkauttamisen osalta
velvollisuutta työntekijän kuulemiseen, koska lakkauttamista on käsitelty
yhteistoimintaneuvotteluissa. Työntekijän irtisanomisen sekä työnantajan asiaan
liittyvien velvoitteiden täyttämisen osalta tilaliikelaitoksen johtaja tekee erillisen
päätöksen.
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Liikelaitoksen johtokunta lakkauttaa 1.1.2020 alkaen sähköteknisen asiantuntijan
toimen, perustuen kaupunginvaltuuston 11.11.2019 hyväksymiin vuoden 2020
talousarvioon ja organisaatiouudistukseen. Päätös laitetaan täytäntöön mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta.
Päätös
Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan esityksen.
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§ 106
LISÄPYKÄLÄ: Hallinnollisen isännöitsijän toimen lakkauttaminen
ROIDno-2019-3596
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Latvala
pekka.latvala@rovaniemi.fi
Tilaliikelaitoksen johtaja
Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 hyväksyä organisaatiouudistuksen
toteuttamisen 1.1.2020 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on muun muassa
johtamisjärjestelmän ja organisaation virtaviivaistaminen sekä selkeiden
johtamiskokonaisuuksien muodostaminen. Organisaatiouudistus- ja talouden
tasapainottamissuunnitelmia on käsitelty 5.8.-16.9.2019 käydyissä kuntien
yhteistoimintalain 7 §:n
mukaisissa yhteistoimintaneuvotteluissa. Kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden
2020 talousarvioon ei sisälly hallinnollisen isännöitsijän toimen palkkamäärärahoja.
Toimen lakkauttamisella saavutetaan noin 50 000 euron vuotuinen säästö.
Hallintosäännön 41 §:n mukaan “Valtuusto päättää kaupunginjohtajan viran
perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kaupunginhallitus päättää muiden
kaupunginhallituksen alaisten virkojen sekä toimialajohtajan viran perustamisesta ja
lakkauttamisesta, ellei tässä hallintosäännössä toisin määrätä. Lautakunnan /
johtokunnan alaisen toimialan osalta viran perustamisesta ja lakkauttamisesta
päättää lautakunta.” Kaupunginhallituksen antamassa soveltamisohjeessa tämän on
todettu koskevan myös työsuhteita (Kh § 430/2017).
Edellä todetun perusteella liikelaitoksen johtokunta on toimivaltainen päättämään
toimen lakkauttamisesta. Hallinnollinen isännöitsijä on irtisanoutunut
Tilaliikelaitoksen palveluksesta eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.12.2019 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Liikelaitoksen johtokunta lakkauttaa 1.12.2019 alkaen hallinnollisen isännöitsijän
toimen.
Päätös
Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan esityksen.
Tiedoksi
Henkilöstöpalvelut
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Oikaisuvaatimus
§104, §105, §106
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
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät

Rovaniemen kaupunki
Liikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja
29.11.2019

13/2019

12 (12)

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, Liikelaitoksen johtokunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
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
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.

