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Saapuvilla olleet jäsenet
Päivi Saarijärvi, puheenjohtaja
Taru Palokangas, sihteeri
Miika From
Pekka Kunnari
Pirjo Teräs
Maija Jääskeläinen, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Riina Koskiniemi, aluesihteeri
Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Maarit Alikoski, erityisasiantuntija, poistui 16:35
Nea Mustonen, hallintosihteeri
Janne Juotasniemi, talouspäällikkö, poistui 16:20
Jukka Ylinampa, talouspäällikkö, poistui 16:20
Terttu Pikkarainen, varajäsen
Allekirjoitukset

Päivi Saarijärvi
Puheenjohtaja

Taru Palokangas
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Maija Jääskelänen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tämä pöytäkirja on 10.11.2017 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon
www.rovaniemi.fi.
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§ 32
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Aluelautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja työjärjestys hyväksyttiin.
Aluelautakunta valitsi yksimielisesti kokouksen sihteeriksi Taru Palokankaan.
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§ 33
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Ranuantien aluelautakunta tarkastaa pöytäkirjan välittömästi kokouksessa
niiden pykälien osalta, jotka päätetään yksimielisesti esityksen tai muutetun
esityksen mukaisina. Muilta osin pöytäkirjan tarkastajat tarkastavat pöytäkirjan
sen valmistuttua.
Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastaja.
Päätös
Ranuantien aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen
mukaisesti.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Maija Jääskeläinen.
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§ 34
Ajankohtaiset asiat
Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Aluelautakunta merkitsee tiedoksi katsaukset ajankohtaisista ja valmistelussa
olevista asioista.
Päätös
Ranuantien aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen
mukaisesti ja merkitsi tiedoksi seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aluelautakuntien kokoukset
Tontti-illat
Tiedotuslehdet
Talousarvion toteuma (kehittäminen)
Suomi 100 tapahtumien raportointi
Kylätilojen vuokrat
Metsähallituksen laavut
Seniorijumpat
Sadonkorjuumarkkinat 9.-10.9.2017
Aluekohtaiset asiat ko. lautakuntakäsittelyyn
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§ 35
Alueellisten palvelujen organisointi ja tehtävät / Ranuantie
ROIDno-2017-2449
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Liitteet

1 Organisaatio 1.6.2017 alueltk
Alueellisten palvelujen organisointi ja tehtävät
Kaupunginvaltuuston 20.2.2017 § 17 tekemän päätöksen mukaisesti
aluelautakunnat toimivat kokeiluna ajalla 1.6.2017-31.5.2021.
Kaupunginvaltuuston 20.3.2017 § 31 hyväksymässä hallintosäännössä
määrätään aluelautakunnista ja aluelautakuntien tehtävistä ja toimivallasta
seuraavaa:
11 § Aluelautakunnat
Rovaniemen kaupungin toimielinorganisaatiossa on kuusi (6) aluelautakuntaa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yläkemijoen aluelautakunta: Yläkemijoen aluelautakunnan
jäsenmäärä on yhdeksän (9) jäsentä.
Sodankyläntien aluelautakunta: Sodankyläntien aluelautakunnan
jäsenmäärä on yhdeksän (9) jäsentä.
Yläounasjoen aluelautakunta: Yläounasjoen aluelautakunnan
jäsenmäärä on kahdeksan (8) jäsentä.
Alaounasjoen aluelautakunta: Alaounasjoen aluelautakunnan
jäsenmäärä on kuusi (6) jäsentä.
Alakemijoen aluelautakunta: Alakemijoen aluelautakunnan
jäsenmäärä on seitsemän (7) jäsentä.
Ranuantien aluelautakunta: Ranuantien aluelautakunnan
jäsenmäärä on kuusi (6) jäsentä.

Aluelautakuntien jäsenet ja varajäsenet tulee valita ao. alueen asukkaiden
esityksestä ja valittavien henkilöiden asuinpaikan tulee sijaita toimielimen
toiminta-alueella. Aluelautakunnan alueen kylien edustajat tekevät esityksensä
jäsenistä, varajäsenistä sekä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta alueen
kylien yhteisessä kokouksessa.
Aluelautakunnat toimivat kokeiluna ajalle 1.6.2017-31.5.2021.

31 § Aluelautakuntien tehtävät ja toimivalta
Aluelautakunnat vastaavat toimivaltansa rajoissa toiminta-alueensa
asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvistä tehtävistä
sekä perusopetus-, varhaiskasvatus-, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan
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palveluista valtuuston talous-arviossa hyväksymien määrärahojen puitteissa.
Aluelautakuntien yleisenä tehtävänä ovat alueen elinympäristön ja
elinkeinojen kehittämistehtävät sekä alueensa asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen. Aluelautakunnat antavat lausunnon
toiminta-alueensa yleis- ja asemakaavoista ja yleis- ja asemakaavojen
muutoksista.
Hallintosäännön 26 §:n 15) kohdan mukaan Kaupunginhallitus päättää
kaupungin toimintojen yhteensovittamisesta sekä eri toimielinten välisten
tehtävien ja toimivallanjaon yksityiskohdista tehtävien kuuluessa useammalle
toimielimelle, taikka tehtävien ja toimivallanjaon ollessa epäselvä.
Lisäksi kaupunginhallitus linjasi kaupungin johtoryhmä 29.5.2017 esityksestä,
että
•
•

•
•
•
•
•

alueelliset palvelut organisoidaan tilaaja-tuottajamallilla,
aluelautakunnat ja toimialalautakunnat tekevät keskenään
palvelusopimuksen hallintosäännön 31 §:n mukaisista palveluista,
joiden järjestämiseen kaupunginvaltuusto on myöntänyt
aluelautakunnille määrärahan,
palvelusopimuksissa sovitaan palvelujen määrästä, hinnasta ja
laadusta,
toimialalautakunta vastaa em. palvelujen tuottamisesta,
alueelliset palvelut ja toimialat valmistelevat talousarvioon sekä
palveluverkkoon ja -rakenteisiin liittyvät esitykset yhteistyössä,
palveluverkosta päättää toimialalautakunta hallintosäännön 3 §:n
mukaisesti,
talousarvion ja palveluverkkojen ja -rakenteiden
valmisteluvaiheessa kuullaan alueen asukkaita.Alueellisten
palvelujen johtajan ja aluesihteerin tehtävät täytetään
kokeilun ajaksi. Alueelliset palvelut - yksikkö sijoittuu
hallinnon toimialalle elinkeinot, edunvalvonta, kansainvälinen
yhteistyö ja viestintä -palvelualueelle. Organisaatiokaavio
on liitteenä.Kaupunginjohtaja nimeää alueellisten palvelujen
johtoryhmään alueellisten palvelujen johtajan lisäksi toimialojen ja
yleishallinnon edustajat.

Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Aluelautakunta merkitsee tiedoksi alueellisten palveluiden organisoinnin ja
tehtävät.
Päätös
Ranuantien aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen
mukaisesti.
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§ 36
Toiminta- ja talousraportit / Ranuantien aluelautakunta
ROIDno-2017-1144
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ylinampa
jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
Liitteet

1 Talouden toteuma 7kk Ranuantie
Kaupunginhallituksen 28.11.2016 § 474 hyväksymän vuoden 2017 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 3.1. mukaan ” Lautakunnan esittelijä
vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan
toiminta- ja talousraportin jokaisessa kokouksessaan. Kokousajat on sovitettava
niin, että raportti ehditään laatia varsinaisen kokouskutsun lähettämiseen
mennessä. 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.”
Heinäkuun kirjanpito valmistui 15.8.2017. Tasaisen toteuman
mukaan toteumaprosentin tulisi olla heinäkuun jälkeen 58,33
%. Ranuantien aluelautakunnan toteumaprosentti on 54,35%.
Liitteessä 1 talouden toteuma ajalta 1.1.-31.7.2017.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Aluelautakunta merkitsee tiedoksi talousraportin 1.1.-31.7.2017.
Päätös
Ranuantien aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen
mukaisesti.
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§ 37
Talousarvio 2018 / Ranuantien aluelautakunta
ROIDno-2017-3129
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ylinampa
jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
Liitteet

1 Aluelautakuntien tulosohjaus I-tason kortti 2018
2 Ranuantien aluelautakunta TAE18
Kaupunginhallitus on 8.5.2017 § 215 kokouksessaan päättänyt talouskehyksen,
jonka mukaan kaupungin toimielinten määrärahakehys on yhteensä 362,27
M€ ja Aluelautakuntien määrärahakehys on 14,22 M€. Aluelautakuntien
määrärahakehykseen on laskettu toimialalautakuntien kansa tehtävien
palvelusopimusten summa, sekä kylätilojen vuokrat ja toiminta-avustukset.
Vuodelle 2018 toimielinten määrärahoihin lisätään 6,0 miljoonaa euroa
pääomavuokria varten. Keväällä talouskehystä päätettäessä vuokrat oli jyvitetty
Trellumin karkean jaon mukaisesti, joten luvuissa on tullut vielä siirtymiä
laskelmien täsmentyessä. Pääomavuokrat on nyt jyvitetty tilojen käytön
perusteella koulutuslautakunnan, vapaa-ajanlautakunnan ja aluelautakuntien
kesken. Näin ollen aluelautakuntien määrärahakehys on jyvityksen jälkeen
14,75 M€.
Tulosohjaus I -taso vuodelle 2018
Johtamisjärjestelmä perustuu tulosohjaukseen, jonka tavoitteet on johdettu
kaupunkistrategiasta. Tulosohjauksen I -taso sisältyy talousarvioon ja korvaa
entisen talousarviokortin. Tulosohjauskortti sisältää kuvauksen lautakunnan
perustehtävistä, keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2018 sekä
mittarit, joiden avulla toteutumista seurataan. Lautakunnalle raportoidaan
osavuosikatsauksen yhteydessä tulosohjausasiakirjan toteutuminen
talousarviovuodelta.
Liite1: Aluelautakuntien tulosohjaus I-tason kortti 2018
Liite 2: Aluelautakuntien talousarvioesitys 2018
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Ranuantien aluelautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan Aluelautakuntien
tulosohjaus I-tason kortin ja liitteenä 2 olevan Aluelautakuntien
talousarvioesityksen.
Päätös
Ranuantien aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen
mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§32, §33, §34, §35, §36, §37
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.

