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Saapuvilla olleet jäsenet
Jaakko Huttunen, puheenjohtaja
Mari Jolanki, 1. varapuheenjohtaja, poistui 14:49
Anna Suomalainen
Petri Keihäskoski
Sisko Koskiniemi
Antti Väänänen
Muut saapuvilla olleet
Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, sihteeri
Aku Raappana, saapui 14:17, poistui 15:10
Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, esittelijä
Poissa

Eemeli Kajula
Matti Pöykkö

Allekirjoitukset

Jaakko Huttunen
Puheenjohtaja

Rauni Jokelainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
24.06.2019

Anna
Suomalainen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
(päivämäärä) alkaen.
27.06.2019

Rauni Jokelainen
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§ 70
Kokoukseen osallistujat
Valmistelija / lisätiedot:
Rauni Jokelainen
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
kaupunkitarkastaja
Toimielimeen valitut
JÄSEN

VARAJÄSEN

Jaakko Huttunen, pj

Vesa Puuronen

Mari Jolanki, varapj

Marjatta Koivuranta

Sanna Luoma

Rosa Vetri

Petri Keihäskoski

Heikki Poranen

Eemeli Kajula

Antti Väänänen

Matti Pöykkö

Pekka Mäkelä

Anna Suomalainen

Emma Kähkönen

Tarkastuslautakunnan jäsen Sanna Luoma on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan
jäsenyydestä 1.6. 2019 alkaen. Asia tullaan päättämään 17.6 kokoontuvassa
kaupunginvaltuuston kokouksessa. Mikäli Sanna Luomalle myönnetään ero ja tilalle
valitaan uusi jäsen, kutsutaan hänet 19.6 pidettävään kokoukseen.
Muut osallistujat:
Aku Raappana, suunnittelupäällikkö, yhdyskuntatekniikka. Kuultavana § 77.
Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, kokouksen sihteeri
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen saapuvilla olevat jäsenet, muut
saapuvilla olevat henkilöt ja poissaolijat.

Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat esittelijän esityksen mukaisesti.
Tarkastuslautakunta totesi, että kaupunginvaltuusto oli 17.6.2019 §44 hyväksynyt
Sanna Luomalle eron tarkastuslautakunnasta.Sanna Luoman tialle valittu Sisko
Koskiniemi oli läsnä tarkastuslautakunnan kokouksessa.
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§ 71
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Rauni Jokelainen
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
kaupunkitarkastaja
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. Hallintosäännössä ei ole
määräaikaa kokouksen koollekutsumiseksi.
Hallintosäännön 138 §:n mukaisesti kokouksen puheenjohtaja toteaa onko kokous
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja toteaa tarkastuslautakunnan kokouksen olevan
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätös
Puheenjohtaja totesi keskustelun jälkeen kokouksen olevan laillinen ja
päätösvaltainen.
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§ 72
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Rauni Jokelainen
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
kaupunkitarkastaja
Hallintosäännön 150 §:n mukaisesti pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa
toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjan tarkastaja. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Rovaniemen kaupungissa on lisätty sähköisten palveluiden käyttöä pyrkien saamaan
nopeutta ja kustannusten säästöä myös hallinnollisiin kuluihin.
Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköpostitse. Pöytäkirjan varsinainen
allekirjoitus tehdään seuraavan kokouksen alussa.
Toimielin päättää pöytäkirjan tarkastajan valinnan lisäksi tarkastuksen aikarajasta,
joka ajoittuu kokouspäivästä lukien seuraavan seitsemän päivän sisälle.
Pöytäkirja julkaistaan kokouksesta kahdeksantena päivänä kaupungin verkkosivuilla.
Julkaisun päivämäärä merkitään pöytäkirjaan, eikä pöytäkirjoja kuuluteta
ilmoitustaululla.
Kokouksen päättyessä ei ole erillistä päätösasiaa pöytäkirjan tarkastamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Anna Suomalainen. Todetaan, että
pöytäkirjan tarkastuksen aikaraja on ke 26.6.2019.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Anna Suomalainen ja todettiin tarkastuksen aikaraja.
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§ 73
Työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Rauni Jokelainen
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
kaupunkitarkastaja
Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana
seuranneessa esityslistassa.
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä
(Hallintosääntö 140 § 2. mom).
Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu,
ottaa yksimielisellä päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa (Hallintosääntö 141 § 1. mom).
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös
Muutettu päätösehdotus:
Lautakunta käsittelee ensin §83 ja §81 ja sen jälkeen käsittelee asiat ennalta jaetun
esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Lautakunta hyväksyi työjärjestyksen muutetun esityksen mukaisesti.
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§ 74
Ajankohtaiset asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Rauni Jokelainen, Jari Kotimäki
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
kaupunkitarkastaja, tarkastuspäällikkö
Kokouskäytännön mukaan toimielimen kokouksen alussa pidetään esittelijän katsaus
ajankohtaisista asioista.
Lautakunta käy jatkokeskustelun :
- Aalto-kiinteistöihin liittyvästä asiasta. Liitetään 22.5.2019 kokouksessa käsitelty
tilintarkastajan raportti (salassa pidettävä) esityslistaan mukaan
- KH:n salassapidettävistä asioista. Edellinen keskustelu asiasta oli 22.5.2019. Liitetään
aiemmin käsitelty salassapidettävä asiakirja esityslistaan mukaan.
- muut asiat
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta kuulee ajankohtaiset asiat ja merkitsee ne tiedoksi.
Päätös
Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi tiedoksi.
Lisäksi muissa ajankohtaisissa asioissa annettiin tiedoksi kaupunginhallituksen päätös
10.6.2019 § 199 ja todettiin, että kaupunkitarkastaja oli ollut kaupunginhallituksen
kuultavana asiassa.
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§ 75
Talouskatsaus toukokuu 2019
ROIDno-2018-1023
Valmistelija / lisätiedot:
Rauni Jokelainen
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
kaupunkitarkastaja
Tarkastuslautakunta seuraa kokouksissaan säännöllisesti lautakunnan talouden
toteumaa (HS 65 §). Tilikaudelle 2019 valtuusto on hyväksynyt lautakunnan
talousarvioksi - 250 549 euroa, joka on lautakunnan koko vuoden kulujen määrä.
Lautakunnalla ei ole tuloja. Tammi- toukokuun kulukertymä alustavien tietojen
mukaan on - 86 588 euroa. Tarkoittaen, että talousarviosta on käytetty 34,56 %.
Tarkemmat luvut esitetään kokouksessa.
Kaupunginhallitus on omalta osaltaan käsitellyt osavuosikatsauksen 01-04/2019
kokouksessaan 10.6.2019 § 200 ja päätti, että talousarvioon tehtävät
muutokset käsitellään kaupunginhallituksessa 2.9.2019 ja tuodaan päätettäväksi
syyskuun valtuustoon. Kaupunginhallitus antoi päätöksen tiedoksi
tarkastuslautakunnalle, joka on kiinnittänyt huomiota talousarviomuutosten
myöhässä tapahtuvaan esitykseeen.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi toukokuu 2019 talouskatsauksen.
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen selvityksen
osavuosikatsauksen käsittelystä 10.6.2019 § 200.
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.
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§ 76
Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2020
ROIDno-2019-1984
Valmistelija / lisätiedot:
Rauni Jokelainen
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
kaupunkitarkastaja
Liitteet

1 TarkLtk talousarvio 2020
Kaupunginhallitus antoi 29.4.2019 § 141 toimielimille talousarvion 2020 laadintaohjeet
ja toimielinkohtaisen talouskehyksen. Kaupunginhallituksen esitys ei sisällä
veronkorotuksia vuodelle 2020.
Kaupunginvaltuusto päätti 18.2.2019, että toimielinten käyttötalouden määrärahat
jäädytetään vuosiksi 2019 - 2021 vuoden 2019 tasolle 375 miljoonaan euroon.
KV:n päätöksen mukaan käyttötalouden määrärahat vuodelle 2020 ovat
yhteensä 378,6 miljoonaa euroa ja investointimäärärahat 17,4 miljoonaa euroa.
Ohjeistuksen mukaan toimielinten tulee valmistella talousarvioesityksensä 17.6.2019
mennessä. Tämän jälkeen jatkuu kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelu.
Tarkastuslautakunnan talousarviosta on säännökset kuntalain 121.2 §:ssä.
Kaupunginhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä vain perustelluista
syistä.
Lautakunnalle esiteltävän talousarvion 2020 toimintakulut ovat -250 167
euroa. Kulujen määrä on samalla tasolla kuin kuluvan vuoden talousarviossa (-250 549
eur).
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2020.
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.
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§ 77
Kaupungin katu- ja liikennesuunnittelu
ROIDno-2018-3219
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki
jari.kotimaki@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö
Liitteet

1 Liikennejärjestelyjen_suunnittelu_kaupungissa_TARKLTK_liitteeksi
Tarkastuslautakunnan 19.12.2018 hyväksymään työohjelmaan sisältyy kaupungin
suunnittelujärjestelmien arvioiminen.
Kuntalaissa suunnitelmallisuuteen viittaa kuntastrategiaa koskeva 37§, joka edellyttää
pitkän aikavälin suunnittelua kunnan toiminnassa ja taloudessa. Toisaalla kuntalaissa
(110§) edellytetään vähintään kolmelle vuodelle ulottuvaa talous- ja
toimintasuunnittelua siten, että talousarvio muodostaa siinä ensimmäisen vuoden
suunnitelman. On myös kunnan toimialakohtaisia ja muuhun kuin kuntalakiin
perustuvaa suunnittelua jonka aikajänne ulottuu pitkälle tulevisuuteen.
Kaupungin yhdyskuntatekniikan suunnittelupäällikkö Aku Raappana antaa
kokouksessa lautakunnalle selvityksen kaupungin katu- ja liikennesuunnittelusta, sekä
siinä yhteydessä kuvauksen, miten eri liikenneratkaisuihin ja väylien toteuttamiseen
päädytään.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta kuulee suunnittelupäällikkö Aku Raappanaa ja merkitsee
kuulemisen tiedoksi.
Päätös
Tarkastuslautakunta kuuli suunnittelupäällikkö Aku Raappanaa ja merkitsi kuulemisen
tiedoksi.

Mari Jolanki poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.49.

Rovaniemen kaupunki
Tarkastuslautakunta

Pöytäkirja
19.06.2019

7/2019

11 (20)

§ 78
Täydentävää tietoa Aalto-kiinteistöjen hankinnasta ja sen käsittelystä tilinpäätöksessä 2019
ROIDno-2019-791
Valmistelija / lisätiedot:
Rauni Jokelainen, Jari Kotimäki
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
kaupunkitarkastaja, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunnan 22.5.2019 Aalto-kiinteistön erillisraportin käsittelyn jälkeen on
saatu tarkempaa tietoa kaupasta. Maanmittauslaitokselta on hankittu
kauppakirjajäljennös. Kaupan kohteiden hinnaksi kauppakirja toteaa yhteensä 7,5 milj.
Euroa.
Kaupungin tilinpäätöksessä kauppahinta ei ilmene. Tilinpäätöksessä todetaan
kohdassa 5.3.4 kaupunkikonsernin investoinnit /Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy
kohdassa Aineettomat hyödykkeet -3,6 milj. Euroa. Erillisenä on mainittu Aalto
kiinteistöt - 3,9 milj. Euroa. Lisäksi Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy tuloskortissa
kauppa mainitaan sanallisesti.
Asiaan palataan siinä vaiheessa, kun kaupunginhallitus antaa valtuustolle vastauksen
arviointikertomuksessa 2018 esitettyyn havaintoon.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarakastuslautakunta merkitsee esittelijän esityksen tiedoksi.
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.
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§ 79
Sidonnaisuusrekisteri
ROIDno-2017-1196
Valmistelija / lisätiedot:
Rauni Jokelainen, Jari Kotimäki
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
kaupunkitarkastaja, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden
noudattamista (KL § 84) ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen
julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Lautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset
valtuustolle tiedoksi kaksi kertaa vuodessa (HS §76).
Kuntalaissa määritellään sidonnaisuusilmoitusten sisältö. Kuntaliitto on puolestaan
laatinut ohjeistuksen sidonnaisuusilmoitusten ja -rekisterin sisältöjen tulkintaan.
Selkeä ohjeistusta on mm. merkittävän varallisuuden ilmoittamisen lisäksi velan,
takauksen ja muiden vastuiden ilmoittaminen, jotka on otettu liike- tai sijoitusoimintaa
varten. Laina, joka on otettu muuhun kuin sijoitus- ja liiketoimintaa ei tarvitse
ilmoittaa, kuten asunto-, auto- tai muu laina.
Ohjeistus jättää myös avoimia kysymyksiä ilmoitusvelvolliselle ja lautakunnille
päätettäväksi. Kuntaliiton ohjeistuksessa ei määritellä, mikä on ilmoitettavan velan,
vastuiden tai takauksen euromääräinen raja-arvo, jonka ylittyessä ilmoitus on
annettava. Kuntaliitolta saadun selvityksen mukaan eduskunnassa raja-arvo velan
ilmoittamiseen on 100 000 euroa. Samaa raja-arvoa voidaan soveltaa myös kunnissa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta päättää, että liike- tai sijoitusoimintaa varten otetun velan,
takauksen ja muiden vastuiden raja-arvo on 100 000 euroa. Raja-arvon ylittyessä
summa on ilmoitettava sidonnaisuusilmoituksessa.
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.
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§ 80
Jäsenten suorittama toimielin seuranta 04-05/2019
ROIDno-2017-1194
Valmistelija / lisätiedot:
Rauni Jokelainen
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
kaupunkitarkastaja
Tarkastuslautakunnan toimintaan kuluu lautakunnan jäsenten suorittama
nimikkolautakuntien, tilaliikelaitoksen ja kaupunkikonserniin kuuluvien kuntayhtymien
päätöksenteon seuranta (TarkLtk 29.1.2019) Tarkastuslautakunnan viranhaltijat ovat
vastaavasti seuranneet kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päätöksentekoa.
Lähdeaineistona käytetään päätöspöytäkirjoja liitteineen. Tehdyistä havainnoista
raportoidaan tarkastuslautakunnalle.
Seurannassa kiinnitetään huomiota valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian
täytäntöönpanoon, valtuuston asettamiin talousarviovuoden tavoitteisiin sekä
lautakunnan itsensä nimeämiin painopistealuesiin. Raportoinnissa muut sinänsä
merkitykselliset havainnot jätetään vähemmälle huomiolle, jotta seurattavien asioiden
laajuus ei muodostu kohtuuttomaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Lautakunta kuulee selostukset tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamista
toimielinpäätösten seurannasta ajalla 1.4 - 31.5.2019.
Merkitään kuullut selostukset tiedoksi.
Päätös
Lautakunta kuuli ja merkitsi tiedoksi jäsenten suorittamat seuraavat
toimielinseurannat :
•Petri Keihäskoski, koulutuslautakunta, Yläounasjoen Ltk
•Anna Suomalainen, ympäristölautakunta, Sodankyläntien alueLtk
•Mari Jolanki, perusturvalautakunta
•Jaakko Huttunen, Rovaniemen koulutus ky, Lapin sairaanhoitopiirin ky

Lautakunta päätti että Eemeli Kajula, Matti Pöykkö ja Sisko Koskiniemi kertovat
nimikkolautakuntiensa sekä Mari Jolanki Alalounasjoen aluelautakunnan
toimielinseurannasta seuraavassa kokouksessa.
Antti Väänänen poistui teknisen lautakunnan käsittelyn ajaksi klo 16:02-16:05.
Sisko Koskiniemi poistui Lapin sairaanhoitopiiri ky:n käsittelyn ajaksi klo 16:13-16:17
Petri Keihäskoski valittiin varapuheenjohtajaksi Sodankyläntien aluelauatkunnan asian
käsittelyn ajaksi.
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Jaako Huttunen poistui Sodankyläntien aluelautakunnnan käsittelyn ajaksi klo 16:13-
16.21.
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§ 81
Kaupunginhallituksen päätöksenteon seuranta 04-05/2019
ROIDno-2017-1194
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki
jari.kotimaki@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta seuraa kaupunginhallituksen ja muiden
toimielimien päätöksentekoa. Tarkastuspäällikkö antaa lautakunnalle selvityksen
kaupunginhallituksen toimista toimielin- ja viranhaltijaorganisaatiouudistuksen
valmistelussa. Asiasta on kerrottu henkilöstölle ja valtuutetuille tiedotustilaisuudessa
10.6.2019.
Toimielin- ja viranhaltijaorganisaatiouudistuksen seuranta ja ylipäänsä asian
hahmottaminen on ollut vaikeaa. Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa
laajasisältöisissä päätöksissä 25.2.2019 § 59 ja 11.3.2019 §94. Asiantuntijapalvelun
hankintapäätös on annettu tiedoksi kaupunginhallitukselle 13.5.2019 §75.
Kaupunginhallitus päätti 25.2.2019 § 59 osana vuoden 2020 talousarviovalmistelua ja
50 miljoonan säästötavoitteeseen tähtäävää uudistusohjelmaa käynnistää
arvokeskustelun tulevasta lautakuntamallista. Kaupunginhallitus päätti nimetä itsensä
uudistuksen ohjausryhmäksí. Asiaan liittyy kaupunginhallituksen päätös 11.3.2019
§94, jolloin muiden merkittävien asioiden yhteydessä päätettiin käynnistää hallintoa ja
johtamisjärjestelmää koskeva organisaatiouudistussuunnittelu. Kaupunginhallitus
nimesi itsensä suunnittelun ohjausryhmäksi.
Terminologia kaupunginhallituksen päätöksissä on horjuvaa. KH on päättänyt, että
kyse on kehittämisestä. Toisessa yhteydessä mainitaan, että kyse on suunnittelusta.
KH on myös päättänyt, että kyse on uudistuksesta. Päätöksissä kerrotaan
myös uudistussuunnittelusta.
Valmistelu näyttäisi käytännössä siirtyneen ohjausryhmälle. Ohjausryhmän käsittelyt
on kirjattu muistioksi ja tallennettu kaupungin tietojärjestelmään. Vaikka ohjausryhmä
muodostuu kaupunginhallituksen jäsenistä, ei se ole toimielin, jolla on
kaupunginhallituksen toimivalta. Ohjausryhmän vallinnat ja sen tekemät rajaukset
eivät siten ole olleet julkisesti arvioitavissa.
Ohjausryhmä evästi kaupunginjohtajaa tekemään viranhaltijapäätöksen
konsulttipalvelun hankinnasta. Kaupunginjohtaja päätti 25.4.2019 §49 hankkia
kaupungin toimielin- ja viranhaltijaorganisaation kehittämistyön konsulttipalvelut
Jouko Luukkoselta (LGR Consulting Oy). Laaditussa sopimuksessa työn
hinnaksi todetaan 1.450€/pv (+ alv) ja työmääräksi 5-10 päivää. Työn ohjaajaksi
määriteltiin kaupungin toiminnan ja talouden uudistamisohjelman
ohjausryhmä. Kaupunginjohtaja päätti edelleen 29.5.2019 §65 hankkia Jouko
Luukkoselta (LGR Consulting Oy) enintään neljä lisäpäivää hintaan 1 450 €/pv + alv tai
etätyönä suoritettuna hintaan 1150 €/pv + alv.
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Toimielin- ja viranhaltijaorganisaatiouudistuksen valmistelu käynnistyi 25.2.2019
osana vuosille 2019-2021 kohdentuvaa 50 miljoonan euron säästötavoitetta.
Tiedotustilaisuudessa 10.6.2019 ei esitetty uudistuksen talousvaikutuksia.
Säästöpotentiaaliksi on epävirallisesti mainittu 1,2 miljoonaa euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta keskustelee hallinnollisista toimista toimielin- ja
viranhaltijaorganisaatiouudistuksen valmistelussa.
Tarkastuslautakunta keskustelee toimielin- ja viranhaltijaorganisaatiouudistuksen
aikataulusta, sen kerrotusta sisällöstä sekä kyseisen uudistuksen merkityksestä
kaupungin talouden tervehdyttämisessä.
Tarkastuslautakunnan havainnot huomioidaan vuodelta 2019 annettavassa
arvioinnissa.

Päätös
Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.
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§ 82
Kokouksen päättäminen
Valmistelija / lisätiedot:
Rauni Jokelainen
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
kaupunkitarkastaja
Hallintosäännön 150 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan tulee kertoa mm.
kokouksen alkamis- ja päättymisajat.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyväksi, sekä toteaa kokouksen päättymisajan.
Puheenjohtaja toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan, joka on tiistai 27.8.2019 klo
14.00. Kokoustila ilmoitetaan myöhemmin.

Päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.31, ja totesi seuraavan kokouksen olevan
tiistaina 27.8.2019 klo 14 alkaen. Kokouspaikka ilmoitetaan lähempänä kokousta.
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Tarkastuslautakunta, § 68,22.05.2019
Tarkastuslautakunta, § 83, 19.06.2019
§ 83
LISÄPYKÄLÄ: Tarkastuslautakunnan arviointi ja raportointi valtuustolle
ROIDno-2018-3219
Tarkastuslautakunta, 22.05.2019, § 68
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Kotimäki
jari.kotimaki@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunnan kolme keskeistä tehtävää ovat talouden ja hallinnon
tarkastuksen järjestäminen, sidonnaisuusasiat sekä arviointi. Tarkastuslautakunta
päätti 27.3.2019 §38 että lautakunta käsittelee kevään aikana arvioinnista valtuustolle
annettavaa raportointia. Keskeiseksi nousee kysymys, että voiko arvioinnin
vaikuttavuutta lisätä nykyisestä. Onko esimerkiksi raportointia syytä uudistaa siten
että valtuusto saa arviointihavaintoja käsiteltäväkseen toistuvasti ja eri aikoina vuoden
kuluessa.
Arviointikertomus on lautakunnan jälkikäteistä arviointia
Arvioinnissa lähtökohtana ovat valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet
(talousarvio) sekä niiden toteutuminen (tilinpäätös). Myös tuloksellisuus ja toiminnan
tarkoituksenmukaisuus kuuluvat arvioinnin piiriin. Arviointi kohdentuu koko
kuntakonserniin.
Tarkastuslautakunnan suorittama arviointi on jo tapahtuneiden asioiden
jälkikäteisarviointia. Se mitä kaupungin toiminnasta, taloudesta tai hallinnosta ollaan
parhaillaan päättämässä, eivät kuulu arvioinnin piiriin. Jälkikäteisyyden ideaa korostaa
kuntalain 121 § määräys käsitellä lautakunnan laatima arviointikertomus nimenomaan
tilinpäätöksen yhteydessä.
Laissa toisaalla mainitaan että lautakunta voi antaa ”muitakin tarpeellisia pitämiään
selvityksiä arvioinnin tuloksista”. Se milloin muut tarpeellisena pidetyt selviytykset tulisi
käsitellä valtuustossa, on jätetty laissa määrittelemättä.
Valtuustolle myös muita selostuksia ja raportteja
Valtuusto on hyväksynyt hallinnon ja toiminnan järjestämistä ohjaavan
hallintosäännön. Hallintosäännön määräykset täydentävät kuntalakia myös arviointia
koskevassa asiassa. Hallintosäännön 75§ mukaan tarkastuslautakunta voi
arviointikertomuksen ohella ”antaa valtuustolle myös muita selostuksia ja raportteja”.
Siis selostuksia ja raportteja lautakunta voi antaa valtuustoille, aina kun itse sen näkee
tarpeelliseksi. Kyse ei tarvitse olla tilinpäätöskokouksesta. Sisällöllisesti selostusten ja
raporttien tulee kuitenkin kuulua lautakunnan tehtäviin ja toimivaltaan. Näin on myös
tehty mm. tarkastuslautakunnan teettämässä Lappia-talon erityistarkastuksessa, josta
tarkastuslautakunta antoi raportin tiedoksi 29.5.2017 kokoontuneelle valtuustolle.
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Se että lisäisikö raportoinnin uudistaminen vaikuttavuutta, ei ole ennalta tiedossa. Jo
nykyisellään valtuustolle raportoitu arviointikertomus antaa ohjausta korjaaviin
toimiin läpi vuoden. Myös muissa kuin johtopäätöksiin nostetuissa asioissa.
Esimerkiksi sopimustoiminnan varmistaminen, epäkohdat tiliöinnissä, tilahallinnon
selkeytyksen tarve ja omistajaohjauksen puutteellinen dokumentointi on
nostettu kertomuksissa toistuvasti esille.
Arviointikertomus antaa jo nykyisellään tietoa johtamisen tueksi
Arviointikertomus jo nykyisellään on informatiivinen. Kertomus antaa
perusteluineen tietoa johtamisen tueksi. Jos tarkastuslautakunta joutuu vielä
erillisraportoinnilla puuttumaan julki tuomaansa asiaan, on vaara roolien
sotkeutumisesta. Lautakunta tavallaan asettuu rooliin, joka kuuluu johtamisesta
vastaavalle kaupunginhallitukselle.
Vaikuttavuuden kannalta merkityksellistä on, että arviointikertomuksesta kerrotaan
kaupunginhallitukselle ja muille toimielimille myös tilinpäätöskäsittelyn jälkeen. Ja
tärkeää on että valtuustossa kaupunginhallituksen vastausta käsiteltäessä valtuusto ei
tyydy vastauksiin, jotka ovat vähämerkityksisiä tai jotka siirtävät korjaavia
toimenpiteitä tuonnemmaksi.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta käy keskustelun raportoinnista, jonka se antaa valtuustolle
tekemänsä arvioinnin perusteella. Merkitään tiedoksi käyty keskustelu
Päätös
Lautakunta päätti siirtää tämän asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunta, 19.06.2019, § 83
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki
jari.kotimaki@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta 18.6.2019
Tarkastuslautakunta käy keskustelun raportoinnista, jonka se antaa valtuustolle
tekemänsä arvioinnin perusteella. Merkitään tiedoksi käyty keskustelu.
Päätös
Lautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.
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§ 84
LISÄPYKÄLÄ: Tarkastuspäällikön osallistuminen Onnettomuustutkintakeskuksen
asiantuntijapäiville
ROIDno-2019-787
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki
jari.kotimaki@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö
Tarkastuspäällikkö on saanut kutsun Oikeusministeriön alaisen
Onnettomuustutkintakeskuksen koulutuspäiville 3-5.9.2018 Tampereella.
Koulutukseen kutsutut asiantuntijat edustavat laajasti eri ammattialoja. Koulutus
antaa näkökulmaa myös tarkastuksen ja arvioinnin virkatehtäviin
kaupunkiorganisaatiossa mm. johtamis-, valvonta- ja tarkastustoiminnan osalta.
Turvallisuustutkinnan esittelyä sivustolla http://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index
/otkes.html
Koulutuspäivistä ei makseta osallistujille palkkaa tai palkkioita. Kaikista matka-,
majoitus- ja muista kustannuksista vastaa Oikeusministeriön alainen
Onnettomuuskeskus.
Ehdotus
Esittelijä: Jaakko Huttunen
Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuspäällikön osallistumisen koulutukseen
työaikana 3-5.9.2019.
Päätös
Tarkastuslautakunta totesi, että asia päätetään hallintosäännön 143 §:n mukaisesti
puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijaesittelyä.
Lautakunta päätti puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Tarkastuspäällikkö poistui asian käsittelyn ajaksi klo 16.24-16.25.

