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Saapuvilla olleet jäsenet
Liisa Ansala, puheenjohtaja
Maria-Riitta Mällinen, 1. varapuheenjohtaja, poistui 16:33
Juhani Juuruspolvi, 2. varapuheenjohtaja
Esko-Juhani Tennilä
Hannu Ovaskainen
Harri Rapo
Kalervo Björkbacka
Matti Henttunen
Päivi Alaoja
Sanna Karhu
Muut saapuvilla olleet
Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, sihteeri, poistui 16:33
Heikki Autto
Susanna Junttila
Aatos Nätynki
Johanna Ojala-Niemelä
Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, poistui 16:33
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Riikka Heikkilä, viestintäpäällikkö, poistui 16:33
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Allekirjoitukset

Liisa Ansala
Puheenjohtaja

Kaisa Laitinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
27.08.2019

26.08.2019
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
27.8.2019 alkaen.

hallintosihteeri Marja Marjetta
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§ 247
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja
hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 248
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sanna Karhu ja Harri Rapo.
Seuraavina vuorossa ovat Hannu Ovaskainen ja Esko-Juhani Tennilä.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 26.8.2019.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja
valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Sanna Karhun ja Harri Rapon.
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§ 249
Ajankohtaiset asiat
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan ja kehitysjohtajan katsaukset
ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja Kristian
Gullstenia.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kävi läpi kaupunginhallituksen työohjelman
syksylle 2019.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja
merkitsi annetut katsaukset tiedoksi.
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Kaupunginhallitus, § 224,25.06.2019
Kaupunginhallitus, § 250, 19.08.2019
§ 250
Korjaus Linja-autoaseman vuokrasopimuksen jatkamiseen
ROIDno-2019-1879
Kaupunginhallitus, 25.06.2019, § 224
Valmistelijat / lisätiedot:
Sakari Manninen
Liitteet

1 kartta
2 maanvuokrasopimusmalli
Rovaniemen Markkinakiinteistö Oy:llä on ollut vuokralla 698-3-329-2 (linja-autoasema)
Rovaniemen kaupungilta, jonka vuokra-aika päättyi 31.12.2018. Rovaniemen
Markkinakiinteistö Oy:ltä Pekka Rouhiainen on pyytänyt sopimusta jatkettavaksi.
Paikkatieto ja tonttipalveluiden mielestä mitään estettä ei ole vuokrasopimuksen
jatkamiselle. Vuokrasopimusta voidaan jatkaa viideksi vuodeksi. Vuokra-ajan pituuden
määrityksessä on otettu huomioon alueen tuleva kaavoitus.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää vuokrata tiloista 698-3-329-1, 698-3-329-2 ja 698-3-9906-0
muodostuvan karttaliitteen mukaisen n. 5000 m2 suuruisen alueen Rovaniemen
Markkinakiinteistö Oy:lle seuraavin ehdoin:
1. vuokra-aika on viisi vuotta; 1.1.2019 - 31.12.2024
2. vuokra on 9700 e vuodessa, sidottuna elinkustannusindeksiin 1948.
3. muut ehdon mallivuokrasopimuksen mukaiset
Päätös
Susanna Junttila poitui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 5 kohta).
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 19.08.2019, § 250
Valmistelija / lisätiedot:
Sakari Manninen
Liitteet

1 kartta
2 maanvuokrasopimus_1
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Kaupunginhallituksen kokouksessa 25.6.2019 § 224 päätettiin jatkaa linja-autoaseman
vuokrasopimusta Rovaniemen Markkinakiinteistö Oy:n kanssa. Jatkaminen olisi
pitänyt tehdä Rovaniemen Linja-autoasema Oy:n kanssa. Aiempi vuokrasopimus 698-
3-329-2 on ollut Rovaniemen Linja-autoasema Oy:n kanssa, jonka vuokra-aika päättyi
31.12.2018. Vuokrasopimuksen jatkamista on pyytänyt Pekka Rouhiainen /
Markkinakiinteistö Oy:stä.

Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää korjata kh 25.6.2019 § 224 tehdyn päätöksen seuraavasti:
1. Kaupunginhallitus päättää vuokrata tiloista 698-3-329-1, 698-3-329-2 ja 698-3-
9906-0 muodostuvan karttaliitteen mukaisen n. 5000 m2 suuruisen alueen
Rovaniemen Linja-autoasema Oy:lle
2. vuokra-aika on viisi vuotta; 1.1.2019 - 31.12.2024
3. vuokra on 9700 e vuodessa, sidottuna elinkustannusindeksiin 1948
4. muut ehdot ovat mallivuokrasopimuksen mukaiset
Päätös
Susanna Junttila poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 5 kohta).
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Esteellisyys
Susanna Junttila
Tiedoksi
Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy / Pekka Rouhiainen; paikkatieto ja tonttipalvelut
Sakari Manninen ja Outi Martikainen
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§ 251
Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistöstä Niemi 698-409-22-156 muodostuvaan
määräalaan
ROIDno-2019-2484
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ylijääskö
Liitteet

1 liite 1 (kaupungin omistamat maat)
2 Kartta etuosto-oikeuden kohteesta.pdf
Etuostolain (608/77) mukaan kunnalla on etuosto- oikeus kunnassa sijaitsevan
kiinteistön kaupassa. Etuosto- oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi
yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto- oikeutta
on käytettävä kolmen kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä lukien.
Etuosto tarkoittaa kaupungin oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan
sopimasta kauppahinnasta. Etuostossa kaupunki asettuu ostajan tilalle, saaden
kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa noudattamalla kaupassa ostajalle
määrättyjä ehtoja. Etuosto- oikeuden käyttöä voidaan pitää kaupungin maapolitiikassa
lunastuslain tarkoittamaa lunastusta lievempänä toimenpiteenä. Sitä käytettäessä
maan myyjän oikeusasema ei muutu, vaan hän saa luovutuksessa sen hinnan ja ne
maksuehdot, joista kauppakirjassa on sovittu. Kaupungin on korvattava ostajalle
kaupan johdosta syntyneet tarpeelliset kustannukset.
Maapoliittisen ohjelman mukaan etuostolain mukaista kaupungin etuosto- oikeutta
käytetään tarvittaessa. Etuosto- oikeutta käytetään maanhankintakeinona silloin,
kunnostettava alue on kaupungille tarpeellinen joko nykyisiin tai tulevaisuuden
tarpeisiin.
Etuosto-oikeuden kohteena oleva kiinteistökauppa koskee Niemen tilasta 698-409-22-
156 muodostuvaa n. 156 hehtaarin suuruista määräalaa. Etuosto-oikeuden kohteena
oleva määräala sijaitsee kaupungille merkittävän Napapiirin asemakaavoitetun
matkailualueen lähiympäristössä ja keskeisesti matkailua palvelevien reittien alueella.
Kaupankohde sijaitsee osittain vireillä olevan Napapiirin asemakaavan
laajennusalueella ja se rajoittuu kaupungin omistamiin maa-alueisiin (liite 1).
Kaupungilla on etuostolain (608/77) mukainen etuosto- oikeus kiinteistökaupassa.
Kiinteistön määräalan hankinta Niemen tilasta edistää kaupungin
maankäyttötavoitteita alueella ja on kaupungin harjoittaman maanhankintapolitiikan
mukaista.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki käyttää etuostolain mukaista
etuosto- oikeuttaan 17.5.2019 allekirjoitetussa kiinteistön kaupassa, joka koskee n.
156 hehtaarin suuruista määräalaa tilasta Niemi RN:o 698- 409-22-156. Kohteen
hankkiminen kaupungin omistukseen on tärkeää alueen kaavoituksen toteuttamisen
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kannalta. Lisäksi kohteen hankinta edistää kaupungin maankäyttötavoitteita alueella
ja on kaupungin harjoittaman maanhankintapolitiikan mukaista.
Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Äänestykset
Kaupunginjohtajan esitys Jaa
Ovaskaisen esitys Ei
Jaa
Liisa Ansala
Juhani Juuruspolvi
Harri Rapo
Maria-Riitta Mällinen
Sanna Karhu
Päivi Alaoja
Matti Henttunen
Ei
Hannu Ovaskainen
Esko-Juhani Tennilä
Tyhjä
Kalervo Björkbacka
Päätös
Hannu Ovaskainen esitti Esko-Juhani Tennilän kannattamana, että kaupunki ei käytä
etuosto-oikeutta tilan Niemi RN:o 698- 409-22-156 osalta.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa
suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla
vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Ovaskaisen esityksen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7 ) Jaa -ääntä, kaksi (2) Ei -ääntä, yksi
(1) äänesti tyhjää ja yksi (1) oli poissa.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tullut kaupunginhallituksen
päätökseksi.
Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tältä osin kokouksessa.
Tiedoksi
Kaupan osapuolet (tiedoksianto hallintolain 60 §:n mukaisesti); Maanmittauslaitos /
kirjaamisasiat (19.8.2019 klo 16); Paikkatieto- ja tonttipalvelut / Sakari Manninen, Matti
Ylijääskö, Outi Martikainen
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§ 252
Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus
ROIDno-2019-2040
Valmistelija / lisätiedot:
Janne Juotasniemi, Jussi Päkkilä
Liitteet

1 Harkinnanvaraisen hakemus
2 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2019
Valtionvarainministeriö on 10.5.2019 kunnan- ja kaupunginhallituksille lähetetyllä
kirjeellä esittänyt kuntien haettavaksi kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden
korotusta vuonna 2019. Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan
peruspalvelujenvaltionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta
harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti
poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn
taloudellisen tuen tarpeessa. Valtionosuuden korotuksen ehtona on, että kunta on
hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä.
Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään 10
miljoonaa euroa ja korotusta on haettava 30.8.2019 mennessä.
Rovaniemen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2018 oli n. - 22 miljoonaa euroa
alijäämäinen ja kaupungin vuosikate oli n. 6,5 miljoonaa euroa negatiivinen. Kapungin
ensimmäisessä osavuosikatsauksessa ajalta 1.1.2019 - 31.4.2019 kaupungin
tulosennuste on - 26 miljoonan alijäämäinen. Rovaniemen kaupungin talous ei ole
tasapainossa ja kaupungin aikaisemmilta vuosilta taseeseen kertynyt ylijäämä on
supistumassa ja mikäli talouden kehitys jatkuu samanlaisena ei taseessa ole ylijäämää
enää vuoden 2020 jälkeen.Rahoituksen kasvun vähentyminen ja kasvava palvelutarve
on vienyt kaupungin talouden vuosina 2018 ja 2019 poikkeuksellisen vaikeaan
tilanteeseen ja on perusteltua esittää valtiovarainministeriölle harkinnavaraisen
valtionosuuden korotusta vuodelle 2019.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupungin hallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki hakee kuntien
harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 3 miljoonaa euroa vuonna 2019.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Tarkastuslautakunta
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Koulutuslautakunta, § 74,12.06.2019
Kaupunginhallitus, § 253, 19.08.2019
§ 253
Kansalaisopiston selvitystoimikunta/yhdistäminen
ROIDno-2018-3858
Koulutuslautakunta, 12.06.2019, § 74
Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen mukaisesti perustettiin
kansalaisopistotyöryhmä selvittämään yhden toimijan vaihtoehtoa. Kaupungin
puolelta työryhmään kuuluivat Liisa Ansalan lisäksi koulutuslautakunnan nimeämänä
lautakunnan pj. Pertti Lakkala sekä kaupunginjohtajan nimeämänä toimialajohtaja
Antti Lassila. Rovalan setlementti ry:n (tekstissä jäljempänä Rovalan kansalaisopisto)
jonka yksi toimintamuoto on kansalaisopistotoiminta, jäsenet työryhmässä olivat
Maarit Airaksinen, Maarit Simoska sekä toiminnanjohtaja Eero Pentti. Tehtävänannon
mukaisesti työryhmän tuli selvittää siirtyminen kansalaisopistotoiminnassa yhden
toimijan malliin. Lopulliseksi selvitettäviksi vaihtoehdoiksi työryhmä valitsi seuraavat
vaihtoehdot:
1. Rovaniemen kaupunki tuottaa kaikki kaupungin kansalaisopistopalvelut
2. Rovalan kansalaisopisto tuottaa kaikki kaupungin kansalaisopistopalvelut
3. Yhtiö (Rovalan ja kaupungin yhteisesti omistama) tuottaa kaupungin kaikki
kansalaisopistopalvelut
Työryhmä esittää vaihtoehtoa 2, jonka mukaisesti Rovalan kansalaisopisto tuottaa
Rovaniemen kaikki kansalaisopistotoiminnat. Valitun vaihtoehdon perusteet ovat
seuraavat:
1. Yhdellä toimijalla on tulevaisuudessa hyvät edellytykset saada lisää
valtionosuustunteja (enemmän kursseja)
2. Mahdollisuus luoda vahva yleissivistävän koulutuksen toimija
3. Mahdollisuus tehostaa toimintaa (hallinto ja kurssitarjonta)
4. Hyvät edellytykset tarjota kansalaisopistotoimintaa koko kaupungin alueella
5. Kurssitarjonta voidaan tehdä mahdollisimman asiakaslähtöisesti
6. Mahdollisuus kehittää toimintaa

Rovaniemen kaupunki on asettanut seuraavat tavoitteet siirtymiselle yhden toimijan
malliin:
1. Turvataan kylien alueella kansalaisopistotoiminnan laatu ja tarjonta.
Kansalaisopistotoiminnalla on kylien alueella erityinen merkitys.
2. Kansalaisopistotoimintaa tarjotaan koko keskuksen suuralueella.
3. Yhden toimijan mallissa palvelut tuotetaan tehokkaammin ja kaupunki saa asetetun
tavoitteen mukaiset toiminnalliset säästöt.
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Selvittelyjen ja neuvottelun edetessä ilmeni, että Rovaniemen kaupungin asettamat
tavoitteet olisivat parhaiten saavutettavissa vaihtoehdossa kaksi (2). Kaupungin
edustajien näkemyksen mukaan asiakkaan kannalta ei ole olennaista palveluntuottaja
vaan palvelun laadukkuus ja palvelun asiakaslähtöisyys. Rovaniemen kaupungilla ei
ole lähtökohtaisesti tarvetta tuottaa itse Rovaniemen kaupungin
kansalaisopistopalveluita sillä kansalaisopistotoiminta ei ole lakisääteisä tai
koulutuspalvelujen ydintoimintaa. Vaikka Rovala tuottaisikin tulevaisuudessa kaikki
kansalaisopistopalvelut, voidaan kurssisuunnittelu tehdä aluksi yhdessä kaupungin
kanssa, jolloin kaupungin kokemus ja osaaminen on myös Rovalan käytössä. Valitussa
vaihtoehdossa toteutuisivat kaupungin tavoittelemat säästövaikutukset, jotka ovat osa
toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa.
Kansalaisopistojen yhteistyötä on pohdittu jo 2014 perustetussa työryhmässä, jossa
puheenjohtajana toimi koulutuslautakkunnan puheenjohtaja (P. Lakkala) ja jonka
muut jäsenet Rovaniemen kaupungin lisäksi olivat Rovalan kansalaisopistosta ja
Ranuan kansalaisopistosta. Vuoden 2014 työryhmä totesi loppuraportissaan, että
laajojen toiminta-alueiden ja kattavan toimipaikkaverkon ylläpitäminen on
tulevaisuudessa iso haaste niukkenevien resurssien vuoksi. Toiminnan turvaaminen
nykytasolla tarkoittaisi käytännössä yhä tiiviimpää yhteistyötä kansalaisopistojen
välillä – kenties opistopalvelujen ostoa toiselta opistolta. Vuoden 2014 työryhmän
työstä voidaan vetää johtopäätös, jonka mukaisesti käytännöllisin ja toimivin tapa
kansalaisopistopalvelujen turvaamiseksi Rovaniemellä olisi yhdistää kahden erillisen
kansalaisopiston toiminta yhdeksi kokonaisuudeksi.
Nyt toimineen työryhmän mielestä yhtiövaihtoehdolla ei saavuteta etuja vaihtoehto
kahteen (2) verrattuna. Yhtiömuotoinen toiminta voisi pikemminkin tuoda lisää
hallinnollintoa ja sitä kautta lisäkustannuksia. Yhteisen kansalaisopistopalvelujen
tuottamiseen perustetun yhtiön vaihtoehtoa on selvitetty vuoden 2016
selvitystyöryhmän toimesta jo aiemmin. Yhtiömallista ei saavutettu sopua osapuolten
välillä.
Jotta Rovalan kansalaisopisto voisi toteuttaa kansalaisopistotoiminnan integroinnin
menestyksellisesti ja jotta kaupungin asettamat tavoitteet toteutuisivat, työryhmä
esittää toiminnan siirron yhteyteen ns. siirtymäkautta. Työryhmä esittää
siirtymäkauden pituudeksi kolmea vuotta. Siirtymäkauden varmistettaisiin toiminnan
integroinnin lisäksi hinnoittelun integrointi siten, että kurssien hintamuutokset ovat
mahdollisimman pienet. Tällä hetkellä molemmilla toimijoilla on oma
hinnoittelujärjestelmä ja hinnat vaihtelevat jonkin verran kursseittain.
Työryhmä esittää, että kaupunki tukee siirtymäkauden aikana (kolme vuotta) Rovalan
toimintaa. Lisäksi kaupunki antaa tilat käyttöön vastikkeetta. Selvityksen mukaan
kaupunki ei voi vuokrata tiloja ilman alv-menettelyä. Rovalan ei voi myöskään
vähentää alv-maksuja omassa toiminnassaan. Tilojen osalta kaupungin ei ole
mielekästä peria vuokria. Vastikkeeton tilankäyttö auttaa ja helpotta toiminnan
suunnittelua ja kurssien toteuttamista tehokkaasti ja taloudellisesti.
Rovaniemen kaupungin henkilöstö siirtyy Rovalan kansalaisopistoon ja henkilöstön
kanssa käydään tarvittava yt-menettely. Henkilöstön osalta laaditaan erillinen
henkilöstösopimus.
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Työryhmä esittää, että Rovaniemen kaupunki ja Rovala laativat kolmen vuoden
siirtymäajaksi (2020-2022) sopimuksen. Vuoden 2022 aikana päätetään sopimuksen
mahdollisesta jatkosta. Lisäksi työryhmä esittää, että sopimuksessa on kaksi erillistä
kohtaa: Toiminta-avustus sekä muut sovittavat asiat.
Sopimuksen periaatteet vuosille 2020-2022
Sopimuksen tavoite on:
varmistetaan kansalaisopistopalvelujen riittävä laatu ja tarjonta kylien alueella
mahdollistetaan toiminnan ja palvelujen integroiminen siten, että tuottavuus- ja
tehokkuustavoitteet on mahdollista saavuttaa
varmistetaan palvelutarjonta keskuksen suuralueen eri osissa
Toiminta-avustus
1. Rovaniemen kaupungin avustus Rovalan kansalaisopistolle 2020 on 250 000 €
2. Rovaniemen kaupungin avustus Rovalan kansalaisopistolle 2021 on 200 000 €
3. Rovaniemen kaupungin avustus Rovalan kansalaisopistolle 2022 on 150 000 €
Muut sovittavat asiat
4. Vuoden 2023 avustuksesta ja seuraavien lukukausien avustuksista sovitaan
osapuolten kesken erikseen vuoden 2022 aikana.
5. Kansalaisopistotoiminnan talouden toteumaa tarkastellaan yhdessä vuosittain
Rovalan kansalaisopiston sekä Rovaniemen kaupungin kanssa. Tarkastelun tavoite on
todentaa tuloslaskelman kautta tuen kohdentuminen sekä mahdollinen tuen tarve.
6. Kansalaisopiston kurssisuunnittelua varten lukuvuosina 2019-2021 perustetaan
yhteinen kurssisuunnittelun toimikunta. Toimikunnan työskentelyn mahdollinen jatko
päätetään erikseen vuoden 2021 aikana
7. Rovalan kansalaisopisto saa kaupungilta tarvitsemansa tilat sekä olemassa olevat
laitteet ja koneet käyttöön vastikkeetta.
Jotta Rovalan kansalaisopisto saa käyttöönsä aiemmin Rovaniemen kaupungille
osoitetut valtionosuudet, tulee Rovalan hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä
järjestämiluvan muutosta 31.8.2019. Rovalan tulee hakemuksessaan osoittaa, että sillä
on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset oppilaitoksen ylläpitämiseen ja
koulutuksen järjestämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei näe estettä sille, että
Rovala tuottaa kaikki Rovaniemen kaupungin kansalaisopistopalvelut. Rovaniemen
kaupungin tulee muutoksen yhteydessä hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä
järjestämisluvan peruuttamista 31.8.2019 mennessä. Muutoksia on haettava elokuun
loppuun mennessä, jotta toiminnallinen muutos on mahdollista vuoden 2020 alusta
lukien.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
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Mikäli verottajan käsittelyssä oleva ennakkoratkaisu asiassa on kaupungille
myönteinen, esitetään järjestelyn toteuttamista seuraavassa esitetyn mukaisesti:
Lautakunta päättää esittää, että Rovaniemen kaupunki luopuu kansalaisopisto-
opetuksen järjestämisluvasta, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Rovalan
kansalaisopistolle myös ne valtionosuudet, jotka aiemmin on myönnetty Rovaniemen
kaupungin kansalaisopistolle. Järjestämisluvan peruuttamisesta tulee tehdä ilmoitus
opetus- ja kulttuuriministeriölle 31.8.2019 mennessä.
Periaatepäätöksen mukaiset sopimusasiakirjat viedään kaupunginhallituksen
hyväksyttäväksi.
Merkittiin, että Sanna Luoma jääväsi itsensä ja poistui tämän asian käsittlyn ajaksi.

Päätös
Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Kaupunginhallitus, 19.08.2019, § 253
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Lassila
Liitteet

1 Arvonlisäverotuksen ennakkoratkaisu Kansalaisopisto
2 Sopimus kansalaisopistopalveluista 16.8.
Koulutuslautakunta päätti kokouksessaan 12.6.2019 § 74, että mikäli verottajan
käsittelyssä ollut ennakkoratkaisu on kaupungille myönteinen, esitetään järjestelyn
toteuttamista yllä olevan esityksen mukaisesti.
Verottaja on antanut asiassa ennakkopäätöksen (liite1), jonka mukaisesti kaupunki voi
vuokrata tiloja vastikkeetta Rovalalle.
Koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Rovaniemen kaupunki luopuu
kansalaisopisto-opetuksen järjestämisluvasta, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö
myöntää Rovalan kansalaisopistolle myös ne valtionosuudet, jotka aiemmin on
myönnetty Rovaniemen kaupungin kansalaisopistolle. Järjestämisluvan
peruuttamisesta tulee tehdä ilmoitus opetus- ja kulttuuriministeriölle 31.8.2019
mennessä. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen
avustussopimuksen.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Rovaniemen kaupunki
luopuu kansalaisopisto-opetuksen järjestämisluvasta, mikäli opetus- ja
kulttuuriministeriö myöntää Rovalan kansalaisopistolle myös ne valtionosuudet, jotka
aiemmin on myönnetty Rovaniemen kaupungin kansalaisopistolle. Järjestämisluvan
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peruuttamisesta tulee tehdä ilmoitus opetus- ja kulttuuriministeriölle 31.8.2019
mennessä. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen
avustussopimuksen.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa toimialajohtaja Antti Lassilaa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus piti tauon klo 14.30 - 15.00.
Heikki Autto poistui klo 14.30.
Tiedoksi
Sivistyspalvelujen toimiala
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§ 254
Työllistymistä edistävät palvelut osana elinvoimapalveluita
ROIDno-2019-2479
Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Mäensivu, Jukka Kujala
Liitteet

1 Työllisyys osana elinvoimaa_ 19082019.pdf
ROVANIEMEN TYÖLLISYYTTÄ JA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN TOIMINNAN
UUDISTAMINEN ELINVOIMATEHTÄVIÄ TUKEVAKSI KOKONAISUUDEKSI
Rovaniemen kaupungin toiminnan ja talouden uudistamisohjelman
työllisyyspalveluita koskevat toimenpide-esitykset ovat seuraavat:
Työllisyyspalveluiden ja EDURO –säätiön toiminnan tarkoituksenmukaisuuden
arviointi
Työllisyyspalveluiden uudelleenorganisointi tukemaan yli 1000 päivää
työttömänä olleiden työllistymistä
EDURO –säätiön palvelusopimuksen tarkistaminen, jonka säästötavoite 200 000€
Toiminnan ja talouden ohjausryhmän kokouksessa 14.5.2019 päätettiin kahdesta
muutosesityksen valmistelemisesta työllisyyspalveluiden osalta:
1. TYP-työn ja työllisyyspalveluista hyötyvien aktivointiehtoisten asiakkaiden
palvelun ja resurssien siirtäminen sosiaalipalveluista työllisyyspalveluihin ottaen
huomioon sosiaalihuoltolain mukaiset tehtävät sekä eläkeselvittelyt.
2. Monituottajuusmalliin siirtyminen työllisyyden ostopalveluissa.
Elinvoima, sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteinen valmistelu TYP -toiminnan
muutoksesta on käynnistynyt ja työryhmän esitys tuodaan kaupunginhallitukselle
syksyn 2019 aikana. Tämä päätösesitys koskee TTU:n ohjausryhmässä päätettyä
monituottajuusmalliin siirtymistä.
Tarkastuslautakunta nosti vuoden 2017 arviointikertomuksessaan esille, että
työllisyysasioita on edistettävä aktiivisemmin ja uusia työllistämisen keinoja
hyödyntäen. Arviointikertomuksessa esitettiin huoli työllisyyden hoidon resurssien
vähäisyydestä. Kaupunginhallitus on antamassaan vastauksessa tuonut esille, että
työllisyys on laaja kokonaisuus ja työllisyysyksikön vakituinen resurssi kokonaisuuden
laajuuteen verrattuna vähäinen. Vastauksessa tuotiin esille tarve työllisyysyksikön
aseman vahvistamiseen ja roolin kirkastamiseen sekä asiakasohjauksen riittävään
resursointiin. Vastauksessa korostettiin myös työttömyyden pitkittymisen
ennaltaehkäisemisen tärkeyttä. Tarkastuslautakunta suositteli vuoden 2018
tarkastuskertomuksen yhteydessä sen selvittämistä, voitaisiinko vaikuttavuutta lisätä
kokoamalla työllisyystoimet ja resurssit jatkossa tiiviimmin saman tulosyksikön alle.
Kaupungin työllisyydenhoidolla on yhdyspintoja elinkeino-, sosiaali- ja
koulutuspolitiikkaan, sekä valtion työllisyydenhoitoon. Tulevaisuuden
työllisyyspalvelun asiakkaita ovat myös rekrytointiin apua tarvitsevat työnantajat
niiden kuntalaisten lisäksi, jotka tarvitsevat ja haluavat tukea, ohjausta ja valmennusta
kohti työmarkkinoita. Viime vuosien aikana onkin useissa kaupungeissa edistetty
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erityisesti elinkeinoelämän rajapinnassa toimimista ja työllisyysasiat ovat kytkeytyneet
merkittävästi myös yritysten työvoiman saatavuuden kysymyksiin. Myös Rovaniemellä
on tarpeen uudistaa työllisyyttä ja työllistymistä edistävä toiminta elinvoimatehtävää
tukevaksi kokonaisuudeksi.
Työllisyyspalveluiden toiminnassa tavoitteiden tulee olla yhä vahvemmin avoimille
työmarkkinoille työllistymisessä. Muilla toimialoilla tulee huolehtia muista
työmarkkinatuen rahoitusosuuteen vaikuttavista palveluista, esimerkiksi
terveydenhuollon palvelut työttömille, eläkeselvittelyt jne. Tärkeää on, että sote-
palveluissa on riittävä resursointi tähän työhön. Kaupungin roolina
työllisyyspalveluissa korostuu koordinoiva rooli, jossa kaupunki tarjoaa alustan
yhteistyölle ja asiakasohjaukselle (mm. Ohjaamo-toiminta). On myös tärkeää, että
asiakkaille on tarjolla monipuolisesti erilaisia työhön kuntoutumisen ja työn tekemisen
paikkoja ja yhteisöjä. Kestävän työllisyyspolitiikan periaatteilla toiminnan keskiössä
tulee olla ennen kaikkea työnhakijoiden auttaminen avoimille työmarkkinoille, tai
muihin tarpeiden mukaisiin ratkaisuihin, ei pelkästään aktiivitoimenpiteisiin
ohjaaminen väliaikaisten työmarkkinatuen säästöjen näkökulmasta. Todellisena
työllistymistä edistävien toimenpiteiden vaikuttavuutena tulisi tarkastella asiakkaan
saamaa hyötyä ja sijoittumista aktiivitoimenpiteiden, tai muiden palveluiden ja
ohjauksen jälkeen.
Tulevaisuuden työllisyyspalveluissa oikealla asiakasohjauksella on suuri merkitys.
Liitteessä 1 esitetyssä kaupungin työllisyyspalveluyksikön tehtävien ja roolin
muutoksessa etuna on, että työllistymisen edistämisen kokonaisuus saadaan
paremmin yhden tulosyksikön alle. Tällöin pystytään reagoimaan nopeasti
asiakkaiden muuttuviin palvelutarpeisiin ja työmarkkinoiden muutoksiin, kun
asiakastyötä ja heidän tarpeisiin vastaamista sekä toiminnan kehittämistä tehdään
samassa yksikössä. Asiakasprosessien johtamisen ja koordinointivastuun myötä
saadaan myös parempi käsitys tuotettavien palveluiden tarpeesta ja määrästä kuin
tällä hetkellä. Palvelutuotannossa tarvitaan monipuolista osaamista ja ympäristöjä
asiakkaille ja siksi palvelutuotannossa hyödynnetään vahvasti muiden toimijoiden
(Eduro, yhdistykset, osuuskunnat, yritykset, oppilaitokset jne.) osaamista
kumppanuuksien ja ostopalveluiden muodossa. Työllisyysyksikköön keskitetyllä
koordinaatiolla tulee saada kaikkien toimijoiden osaaminen, resurssit ja palvelut
paremmin käyttöön ja toiminnan painopisteenä on verkostomainen toimintatapa,
jossa hyödynnetään nykyistä tehokkaammin myös kumppaneiden tuottamat palvelut
(mm. TE -toimisto, KELA) ja vaikutetaan sitä kautta kaupungin tuottamien
asiakaspalveluiden määrän tarpeisiin.
Vuoden 2020 osalta kaupungin työllisyyspalveluiden ostopalveluja tullaan avaamaan
osittain myös muillekin palveluntuottajille, kuin pelkästään Eduro -säätiölle. Kaupunki
voi näin hyödyntää laajempaa palveluntuottajien valikoimaa ja saada asiakkaille
enemmän valinnanvapautta. Eduro-säätiön roolia ja kohderyhmää osana
työllistymisen edistämisen palvelukokonaisuutta tulee kirkastaa. Vuoden 2020 osalta
Eduro-säätiön kohderyhmänä painottuu työpajaympäristöä tarvitsevien asiakkaiden
palveleminen. Monipuolisen työpajatoiminnan myötä säätiöllä on hyvät edellytykset
vastata vaikeimmin työllistyvien kuntoutusvaiheen ja työtoiminnan palveluista sekä
tuetusta työllistämisestä työpajoille. Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja hankitaan
myös yhdistyksistä ja markkinoilta kilpailutetaan työllistymistä edistäviä palveluita sille
kohderyhmälle, joka tarvitsee tukea työn löytymiseen ja työsuhteen alkuun ja joita ei
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ohjata säätiön työpajoille. Yhdessä TE-toimiston kanssa suunnitellaan tarvittavat
palvelut päällekkäisyyksien välttämiseksi. Kaupungin avustustoiminnassa tulee
huomioida se, että osana avustusten myöntämistä neuvoteltaisiin jatkossa avustuksen
saajan (esim järjestöt ja yhdistykset) mahdollisuuksista tarjota aktivointi- ja
työllistämispaikkoja työllisyyspalveluiden asiakkaille. Mikäli laajempaan
monituottajamalliin loppujen lopuksi siirrytään, niin tähän muutokseen tulee varata
aikaa ja se tulee valmistella vuoden 2020 aikana ottaen huomioon mm. Eduron
mahdollinen In-house aseman purkaminen.
Työllisyyspalveluiden määrärahat vuodelle 2019 ovat noin 8,7M€. Vuoden 2020
talousraamin mukaisesti suunniteltu määräraha on 7,9M€. Tähän säästötavoitteeseen
pääseminen edellyttää:
työhön kuntoutumisen paikkojen ja työllistymistä edistävien toimenpiteiden
määrän vähintään samalla tasolla pitämistä tai lisäämistä pienemmillä
kustannuksilla (monituottajuusmalli)
riittävää resursointia asiakasohjaukseen (TYP -toiminnan tehostaminen) sekä
kokonaisuuden parempaa koordinointia
Työllisyyspalveluiden uudelleenorganisoinnin ja palvelutuotannon laajentamisen
myötä tavoitellaan ensi vuodelle 500 000 € kustannusvaikutusta
työmarkkinatukimaksujen todellisena alenemisena. Työ vaatii yhtä aikaa sekä Kelan
listalla jo olevien palvelemista, että listalle tulevien virran hallintaa ja pienentämistä.
Kaupungin YT-neuvotteluiden tuloksena palkkatukityöllistäminen kaupungille tulee
todennäköisesti keskeytymään joksikin aikaa, mikä tulee vaikeuttamaan
työmarkkinatuen kuntaosuuden säästötavoitteen saavuttamista. Kuntatyöllistämisen
määrärahaa vähennetään ensi vuodelle noin 300 000€ vuoden 2019 tasosta johtuen
todennäköisestä tulevasta rekrytointikiellosta ja sen vaikutuksista
kuntatyöllistämiseen.
LIITE 1: Rovaniemen työllisyyttä edistävän toiminnan uudistaminen elinvoimatehtäviä
tukevaksi kokonaisuudeksi
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. Rovaniemen kaupungin työllisyysyksikön tehtävistä ja roolista Liitteessä 1
esitetyn mukaisesti
2. Työllisyyspalveluiden määrärahojen alustavasta käyttösuunnitelmasta liitteen 1
mukaisesti
3. Siirtyä osittain monituottajuusmalliin työllisyyspalveluiden ostopalveluissa
vuoden 2020 aikana. Pilotointivaiheessa muihin kuin Edurolta hankittaviin
ostopalveluihin käytetään maksimissaan 200 000€.
4. Että työllisyyspalvelut hankkii kaupunkikonserniin kuuluvalta Eduro-säätiöltä
vaikeimmin työllistyville työ- ja toimintakykyä vahvistavia sekä tuetun
työllistämisen palveluita v.2020 noin 700 000€ määrärahalla. Säätiölle ohjataan
asiakkaat, jotka hyötyvät työpajamuotoisesta ympäristöstä osana työhön
kuntoutumisen ja työllistymisen prosessia. Sopimuksen tehokas hyödyntäminen
edellyttää, että monialaisen yhteispalvelun vastuu ja resurssit siirretään
työllisyysyksikköön ja että Eduro säätiö täyttää In house-aseman kriteerit.
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Sopimuksen käyttöasteen kehittymistä seurataan vuoden 2020 aikana, jonka
jälkeen voidaan arvioida mille kohderyhmälle ja asiakasmäärälle palvelut
vuodelle 2021 järjestetään ja miten palvelut vuoden 2021 osalta hankitaan.
5. Valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan Eduron palvelusopimuksen niiltä
osin kun se koskee työllisyyspalveluiden yllä esitettyä palveluhankintaa.
6. Että kaupungin muussa avustustoiminnassa suositellaan neuvottelemaan
avustuksen saajan kanssa heidän mahdollisuuksistaan tarjota kuntouttavan
työtoiminnan paikkoja, työkokeilupaikkoja sekä työllistämispaikkoja
työllisyyspalveluiden asiakkaille.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa elinvoimajohtaja Jukka Kujalaa sekä erityisasiantuntija
Sanna Mäensivua.
Matti Henttunen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 5 kohta).
Esko-Juhani Tennilä esitti, että Eduron ostopalvelusopimukseen varattua
määrärahaa ei piennenetä esitettyä 200.000 euroa.
Puheenjohtaja totesi, että Tennilän esitys kannattamattomana raukeaa.
Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Heikki Autto saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 15.30.

Esteellisyys
Matti Henttunen
Tiedoksi
Työllisyysyksikkö, Eduro-säätiö, perusturva
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§ 255
Rovaniemen kaupungin edustajan nimeäminen kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmään ja sen
sihteeristöön
ROIDno-2019-2420
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää Rovaniemen kaupunkia nimeämään edustajat
kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmään ja sen sihteeristöön. Luonnokset
kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän ja sihteeristön asettamispäätöksistä ovat
oheismateriaalina. Ehdotukset pyydetään tekemään 30.8.2019 mennessä.
Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän
asettamista. Yhteistyöryhmän tehtävänä on kaupunkipolitiikan edistäminen,
ministeriöiden kaupunkipoliittisten toimenpiteiden koordioiminen sekä kaupunkien ja
valtion välisen kumppanuuden ja yhteistyömuotojen kehittäminen. Lisäksi
kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä valmistelee kansallisen kaupunkistrategian.
Työ- ja elinkeinoministeriö kutsuu kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän jäseniksi
ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön,
opetus- ja kulttuuriministeriön, sisäministeriön ja valtiovarainministeriön edustajat.
Neuvottelukuntaan kutsuntaan lisäksi seuraavien kaupunkien edustajat: Helsinki,
Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio, Lahti, Jyväskylä, Pori, Kouvola, Joensuu,
Lappeenranta, Vaasa, Hämeenlinna, Seinäjoki, Rovaniemi, Mikkeli, Kotka, Salo, Porvoo,
Kokkola ja Kajaani sekä seutukaupunkien edustajat. Lisäksi jäseeksi kutsutaan
Suomen Kuntaliiton edustaja.
Asiantuntijajäseniksi kutsutaan maakuntien liittojen edustajana maakuntajohtajien
puheenjohtaja sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristäkeskusten edustajaksi ELY-
keskusten ylijohtajien puheenjohtaja.
Lisäksi ministeriö pyytää nimeämään varajäsenen, joka neuvottelukunnan strategisen
tehtävänkuvan vuoksi on omassa organisaatiossaan keskeisessä asemassa
kaupunipolitiikkaan liittyvissä kokonaisuuksissa. Ministeriö pyytää esittämään
mahdollisuuksien mukaan sekä nais- että miesehdokkaita.
Neuvottelukunnan työtä tukee neuvottelukunnan sihteeristö, johon pyydetään edellä
mainittuja ministeriöitä sekä Suomen Kuntaliittoa nimeämään edustajansa. Lisäksi
ministeriö pyytää, että Helsinki, Espoo, Vantaa, TAmpere, Turku, Oulu, Kuopio,
Kouvola, Lahti, Jyväskylä, Joensuu, Vaasa, Lappeenranta ja Rovaniemi sekä
seutukaupungit nimeävät edustajansa sihteeristöön. Myös sihteeristöön pyydetään
mahdollisuuksien mukaan sekä nais- että miesehdokkaita.
Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän ensimmäinen tapaaminen elinkeinoministeri
Katri Kulmunin johdolla on torstaina 12.9.2019 klo 11-13 Helsingissä. Tapaamisessa
keskustellaan yhteistyöryhmän työsuunnitelmasta sekä kaupunkistrategiatyön
käynnistämisestä.
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Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää nimetä Rovaniemen kaupungin edustajaksi
kaupunginjohtajan ja varaedustajaksi kehitysjohtajan kaupunkipolitiikan
yhteistyöryhmään sekä elinvoimajohtajan edustajaksi kaupunkipolitiikan sihteeristöön.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriöön 30.8. mennessä
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§ 256
Eroaminen kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä / Lihtkivi
ROIDno-2018-196
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Vahur Lihtkivi pyytää 1.8.2019 lähettämällään sähköpostilla eroa kaupunginvaltuuston
varajäsenyydestä työesteiden ja henkilökohtaisten syiden vuoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Vahur Lihtkivelle eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston
varajäsenyydestä 9.9.2019 alkaen,
toteaa, että SDP:n varajäsenet siirtyvät kukin yhden sijan ylöspäin ja
pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään puolueen valtuustoryhmälle uuden
varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 257
Eroaminen teknisen lautakunnan jäsenyydestä / Leskinen ja Lihtkivi
ROIDno-2017-1818
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Hanna Leskinen pyytää 24.6.2019 lähettämällään sähköpostilla eroa teknisen
lautakunnan jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi.
Vahur Lihtkivi pyytää 1.8.2019 lähettämällään sähköpostilla eroa teknisen
lautakunnan jäsenyydestä työesteiden ja henkilökohtaisten syiden vuoksi.
Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 71, 18.9.2017 § 95, 11.2.2019 § 6 ja 15.4.2019 § 23
valinnut tekniseen lautakuntaan toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 seuraavat
henkilöt:
Varsinainen jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Pj Päivi Alaoja
Sara Tuisku
Vpj Kaisu Huhtalo
Jaana Kupulisoja
J Heikki Poranen
Jari Simola
J Kari Tuominen
Tero Marttinen
J Vahur Lihtkivi
Mikko Lempiäinen
J Minna Muukkonen
Milla Asikainen
J Aarne Jänkälä
Jukka Sirviö
J Lauri Ylipaavalniemi
Matti Kortesalmi
J Hanna Leskinen
Päivi Alanne-Kunnari
J Sirpa-Heleena
Marianna Mölläri
Kunnari-Hietanen
J Jaakko Portti
Markus Korjonen
Jäsenten ja varajäsenten määrä

Puolue
Kokoomus
Keskusta
Kokoomus
Kokoomus
SDP
SDP
Keskusta
Keskusta
Keskusta
PS
Vas.

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan teknisessä lautakunnassa on
yksitoista (11) jäsentä. Vähintään puolet lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on
valittava valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee
lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden
varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava
valtuutettu. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.Puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen voi olla muukin kuin
valtuutettu. Kuntalain 31 §:n 3 momentin mukaan toimielinten jäsenille valitaan
henkilökohtaiset varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista
jäsenistä säädetään
Teknisellä lautakunnalla on tiejaosto, jossa on 3 jäsentä ja jätehuoltojaosto, jossa on 5
jäsentä. Jaostojen jäsenet valitsee tekninen lautakunta. Tekninen lautakunta valitsee
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jaoston puheenjohtajan ja 1 varapuheenjohtajan, ja päättää jaoston toimikaudesta.
Jaoston jäsenet on valittava teknisen lautakunnan jäsenten joukosta. Jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Toimikausi
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Valtuuston toimikausi on
1.6.2017 - 31.5.2021.
Vaalikelpoisuus
Yleinen vaalikelpoisuus
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
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 lautakuntaan
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
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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.
Tasa-arvolain vaatimus
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 lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä
vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Yksitoistajäsenisen lautakunnan
jäseniksi on valittava vähintään viisi (5) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään
viisi (5) miestä ja naista.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Hanna Leskiselle eron 9.9.2019 lukien teknisen lautakunnan jäsenen
tehtävästä,
valitsee tekniseen lautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
myöntää Vahur Lihtkivelle eron 9.9.2019 lukien teknisen lautakunnan jäsenen
tehtävästä,
valitsee tekniseen lautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 258
Eroaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä / Laiho
ROIDno-2017-2431
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Hanna Laiho on Rovaniemen kaupungille lähettämällä sähköpostilla pyytänyt eroa
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä perhe- ja työesteiden
vuoksi.
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 8 §:n mukaan kuntayhtymällä
on hallitus, johon kuuluu yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Yhtymähallituksen jäsenistä yhden on oltava Kemijärven kaupungista, yhden Kittilän
kunnasta, yhden Ranuan kunnasta, yhden Sodankylän kunnasta, yhden Kolarin
kunnasta ja kuuden Rovaniemen kaupungista. Hallituksen puheenjohtaja on
Rovaniemeltä ja varapuheenjohtajat muista jäsenkunnista.
Hallituksen valinnasta päättää kuntayhtymän yhtymäkokous. Yhtymäkokouksia
pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Keväällä mm. kuntayhtymän tilinpäätöksen
hyväksymisestä päättävä yhtymäkokous pidetään viimeistään 30.6. mennessä ja
syksyllä mm. talousarviosta ja -suunnitelmasta päättävä yhtymäkokous viimeistään
31.12. mennessä. Tarvittaessa voidaan pitää ylimääräisiä yhtymäkokouksia.
Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus
tai jäsenkunnan valtuuston päättämä muu kunnan toimielin.
Kaupunginhallitus on 12.6.2017, § 311, 29.1.2018 § 25 ja 26.3.2018 § 115
nimennyt seuraavat henkilöt Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitukseen:
Pj. Sakke Rantala (henkilökohtainen varajäsen Pekka Lehto)
Jäsen Mari Jolanki (henkilökohtainen varajäsen Seija Karvo)
Jäsen Maarit Airaksinen (henkilökohtainen varajäsen Heikki Poranen)
Jäsen Reino Rissanen (henkilökohtainen varajäsen Timo Lappalainen)
Jäsen Hanna Laiho (henkilökohtainen varajäsen Kate Suopajärvi)
Jäsen Veera Kuure (henkilökohtainen varajäsen Saara Hartzell )
Varajäsen Kalervo Björkbacka (Esa Kankaan henkilökohtainen varajäsen)
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää toimiohjeenaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymän
yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous myöntää Hanna Laiholle eron Rovaniemen
koulutuskuntayhtymän hallituksen varajäsenyydestä.
Kaupunginhallitus päättää antaa yhtymäkokousedustajalle
toimiohjeen uuden jäsenen valinnasta hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
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§ 259
Menestyneiden urheilijoiden huomioiminen
ROIDno-2017-3004
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hämäläinen
Säännöt menestyneiden urheilijoiden huomioimisessa, Kaupunginhallitus
15.12.2014, § 541:
1. Urheilijan on oltava kirjoilla Rovaniemen kaupungissa jo ennen
urheilusaavutustaan.
2. Palkintoon oikeutettava tulos on saavutettava virallisissa olympia-, MM-, EM-
kisoissa tai maailman cupin kokonaiskilpailussa.
3. Olympia-, MM-, EM- tai maailman cupin kokonaiskilpailun voitto palkitaan 5000
euron tunnustuspalkinnolla tai vaihtoehtoisesti asuntotontilla tai muulla
kiinteällä omaisuudella, jonka erotus em. palkintosummaan voidaan maksaa
rahana. Asuntotonttina tai muuna kiinteänä omaisuutena annettu
tunnustuspalkinto voidaan myöntää samalle urheilijalle vain kerran ja em.
palkintoa ei voi edelleen luovuttaa viiden vuoden kuluessa.
4. Olympia-, MM-, EM-, tai maailman cupin kokonaiskilpailun hopea palkitaan 2600
euron tunnustuspalkinnolla.
5. Olympia-, MM-, EM-, tai maailman cupin kokonaiskilpailun pronssi palkitaan
1700 euron tunnustuspalkinnolla.
6. Palkitseminen koskee myös vastaavia kansainvälisiä saavutuksia
vammaisurheilussa.
7. Edellä mainittujen kisojen joukkuelajeissa tai -kilpailuissa saavutetusta
menestyksestä tunnustuspalkinto on 50 % ko. summasta.
8. 18 vuotta ja sitä vanhempien nuorten sarjojen vastaavissa kisoissa saavutetusta
menestyksestä tunnustuspalkinto on 50 % ko. summasta ja vain paras
palkintoon oikeutettava saavutus palkitaan.
9. Muista merkittävistä urheilusaavutuksista myönnetyistä tunnustuspalkinnoista
kaupunginhallitus päättää erikseen ja mahdollisista Suomen
mestaruuskisamenestyksistä päättää ao. lautakunta määrärahojensa puitteissa.
10. Kaupunginhallitus pidättää itselleen oikeuden palkitsemisesta, palkitsematta
jättämisestä tai palkitsemisen perusteiden muuttamisesta.
Palkitseminen maksetaan kaupunginhallituksen muuhun toimintaan varatusta
määrärahasta.
Rovaniemeläiset urheiluseurat ovat ilmoittaneet huomioitavaksi seuraavat
saavutukset vuodelta 2018:
Aki Pihlaja (Lapin moottorikelkkailijat ry) voitti hopeaa snowcrossin MM-kisoissa
Jari Laulumaa (Suomen Kasa-ampujat ry) voitti kultaa, joukkuehopeaa ja pronssia
kasa-ammunnan EM-kisoissa sekä kultaa, hopeaa ja pronssia kasa-ammunnan
SM-kisoissa
Tuomas Kotro (SK Vuoksi) voitti hiihtosuunnistuksen EM-kisojen parisprintissä
hopeaa ja viestissä pronssia sekä kultaa SM-kisojen sprintissä ja pitkänmatkan
kisassa
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Jouni Aartola (Arctic Taekwon-Do ry) voitti pronssia ITF taekwon-don EM-kisojen
joukkuemurskauksessa
Antti Latikka (Swimming Club Rovaniemi ry) voitti pronssia parauinnin EM-
kisojen selkäuinnissa
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää palkita menestyneitä rovaniemeläisiä urheilijoita edellä
olevan palkkiosäännön kohtien mukaisesti seuraavasti:
Nimi

Kohta

Euroa

Aki Pihlaja

kohta 4

2.600

Jari Laulumaa

kohta 3

5.000

Tuomas Kotro

kohta 7

1.300

Jouni Aartola

kohta 7

850

Antti Latikka

kohta 5

1.700

Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että urheilijoiden palkitsemisen säännöt ja
kriteerit uudistetaan siten, että uusia sääntöjä noudatetaan jo vuoden 2019
urheilusaavutuksista palkittaessa.
Tiedoksi
Tiedoksi ao. henkilöt, liikuntatoimenjohtaja
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§ 260
Jenny ja Antti Wihurin rahaston 62 teoksen lisälahjoitus Rovaniemen taidemuseon
taidekokoelmaan
ROIDno-2019-2293
Jenny ja Antti Wihurin rahasto on lahjoittanut Rovaniemen kaupungille omistamansa
taidekokoelman 10.1.1986. Rovaniemen kaupunki on ottanut lahjoituksen vastaan ja
sitoutunut täyttämään lahjakirjan ehdot. Lahjakirjaa on täydennetty 1.3.2010.
Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Rovaniemen kaupunki ovat päivittäneet lahjakirjan ja
sen ehtoja 23.2.2010, jolloin sopimuksen taidekokoelmaan kuului 2.359 teosta. Tämän
taidekokoelman lisäksi Jenny ja Antti Wihurin rahasto lahjoitti 414 taideteoksen
kokoelman Rovaniemen kaupungille. Lisäksi rahasto on lahjoittanut kaupungille 93
teosta vuonna 2011, 19 teosta vuonna 2012, 43 teosta vuonna 2013, 46 teosta vuonna
2014, 63 teosta vuonna 2015, 32 teosta vuonna 2016, 53 teosta vuonna 2017 sekä 46
teosta vuonna 2018.
Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallitus on 21.3.2019 päättänyt jälleen kartuttaa
Rovaniemen kaupungille lahjoittamaansa Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmaa
Rovaniemen taidemuseossa 2018 hankituilla 62 teoksella ostohintaan 324.848,00
euroa. Rahasto pyytää Rovaniemen kaupunkia vahvistamaan vastaanottavamme
lahjoituksen.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä 62 teoksen lisälahjoituksen vuodelta 2019 sekä
vahvistaa 19 teoksen lisälahjoituksen vuodelta 2011, 63 teoksen lisälahjoituksen
vuodelta 2015 sekä 53 teoksen lisälahjoituksen vuodelta 2017.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ote Jenny ja Antti Wihurin rahasto
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§ 261
Valtuustoaloite Rovaniemen liittyminen Terve Kunta -verkostoon
ROIDno-2019-511
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Reponen
Reino Rissanen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemen kaupungin sairastavuusindeksi (110,3), työkyvyttömyysindeksi (117) ja
lääkekorvausindeksi (113,2) ovat huomattavasti yli maan keskitason. Tilanne on sekä
kaupungin talouden, että asukkaiden hyvinvoinnin kannalta kestämätön. Kaupungin tulee
käynnistää uusia toimia ja saada leveämpiä hartioita saadakseen indeksit lähemmäksi
maan keskitasoa. Olisi upeaa, jos jonain päivänä voisimme todeta olevamme Suomen
tervein kunta.
Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on oltava kuntamme tärkein strateginen
tavoite. Terve Kunta -verkosto on kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tueksi
perustettu verkosto, jota THL koordinoi. Se kokoaa yhteen kuntia, joissa hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen on keskeinen strateginen linjaus ja toimintaa ohjaava periaate.
Mukana olevat kunnat ovat päättäneet Terve Kunta -verkostoon liittymisestä
kunnanhallituksessa tai valtuustossa. Terve Kunta -verkosto kehittää hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen toimintatapoja ja rakenteita Suomessa ja edistää alaa
kansainvälisesti osana WHO European Healthy Cities -verkostoa.
TOIMINNAN TAVOITTEET
Verkoston toiminnan tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.
Terve Kunta -verkosto KEHITTÄÄ JA KEHITTYY YHDESSÄ Tavoitteeseen pyritään kehittämällä
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintaa ja toiminnan
arviointia. Terve Kunta -verkosto tukee osana Healthy Cities -verkostoa Health 2020
(European policy for health and well-being) strategisten tavoitteiden toteutumista: 1)
kaikkien terveyden edistäminen ja terveyserojen vähentäminen 2) johtamisen kehittäminen
ja poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen terveyden edistämisessä. Verkostoon voivat
liittyä kaikki kunnat, joiden toiminnassa painotetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä
ja jotka täyttävät liittymisen kriteerit. Terve Kunta -verkostoon liittyminen on maksutonta.
TOIMINNAN PAINOPISTEET VUOSINA 2017-2020
•Kuntien tukeminen:
Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumisessa
Kuntalain ja terveydenhuoltolain mukaisissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
velvoitteiden toimeenpanossa, erityisesti ennakkoarvioinnin käyttöönotossa ja
hyvinvointikertomuksen valmistelussa
•Verkoston toiminnan kehittäminen jäseniä tukevaksi ja aktiiviseksi verkostoksi
Esitän, että Rovaniemen kaupunki liittyy Suomen Terve Kunta -verkostoon."
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Terve Kunta -verkosto on avoin kunnille ja seutukunnille, jotka täyttävät
seuraavat liittymisen kriteerit:
Jäsenkunnan sitoutuminen Terve Kunta -verkostoon
Terveyden edistämisen vastuu kuuluu kunnassa ylimmälle johdolle.
Verkostoon liittymisestä on valtuuston tai vähintään kunnanhallituksen päätös.
Kunta sitoutuu
verkoston yhteisesti sopimiin tehtäviin
valmistelemaan ja järjestämään vuorollaan Terve Kunta -verkoston
kokouksia.
Hallinnolliset järjestelyt kunnassa
Kunnassa on eri hallinnonalojen edustajista koostuva Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen johtoryhmä tai ohjausryhmä.
Kunnassa on nimetty hyvinvointikoordinaattori tai vastaava yhdyshenkilö.
Terve Kunta -toimintaan on nimetty vastuullinen luottamushenkilö.
Terve Kunta -toiminnalle on osoitettu riittävät resurssit, minkä puitteissa
verkoston yhdyshenkilön ja luottamushenkilön on mahdollista osallistua
verkostotapaamisiin ja vahvistaa omaa osaamistaan.
Toiminta kunnassa
Kunta toteuttaa aktiivisesti lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
tehtävää.
Kunta kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja hyvinvointi- ja
terveyserojen kaventamista kaikkien hallinnonalojen yhteistyönä ja kuntalaisia
osallistamalla.
Kunta viestii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä mm. verkkosivuillaan.
Jäsenkunnilla on oikeus käyttää sivuillaan Terve Kunta -verkoston logoa.
Kansallisessa verkostossa toimiminen
Kunta osoittaa kiinnostusta Terve Kunta -verkostossa toimimiseen ja yhteiseen
kehittämiseen; sitoutuu jakamaan hyviä käytäntöjä ja oppimaan muilta.
Kunta osallistuu kansallisen verkoston järjestämiin seminaareihin ja kokouksiin.
Rovaniemen kaupungin nykyiset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
verkostot
Rovaniemen kaupungin toimihenkilöt ja viranhaltijat osallistuvat aktiivisesti
erilaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävien verkostojen toimintaan. Näitä verkostoja
toimii eri yhdyspinnoilla, kuten kuntakentän sisällä, järjestö- ja oppilaitosyhteistössä,
kuntayhtymien suuntaan ja valtakunnan tasolla. Osasta verkostoista saadaan tukea ja
opastusta samoista teemoista, joita Terve Kunta -verkostossa on nostettu toiminnan
painopisteiksi vuosille 2017-2020. Kaupungin henkilöstöä on
osallistunut esimerkiksi Kuntaliiton EVA-treffeille ja EVA-koulutuksiin. Sähköisestä
hyvinvointikertomuksesta puolestaan saadaan säännöllisesti tietoa ja opastusta FCG:
ltä, minkä lisäksi erityissuunnittelija on osallistunut Aluehallintoviraston järjestämille
Lapin kuntien Skype-treffeille, joissa on käsitelty sekä hyvinvointikertomusta että
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muuta ajankohtaista hyvinvointiasiaa. Kaupungin edustajilla on lisäksi mahdollisuus
osallistua erilaisiin teemakokouksiin, kuten THL:n Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen päivään tai Kuntaliiton järjestämään Kuntien hyvinvointiseminaariin.
Yleistä hyvinvointiin liittyvää kansainvälistä yhteistyötä Rovaniemellä ei tällä hetkellä
tehdä, sillä hyvinvoinnin edistämiseen käytettävissä olevat resurssit on pyritty
kohdentamaan kaupungin nykyisen hyvinvointityön kehittämiseen. Terve kunta -
verkostoon kuuluminen toisi panostusta erityisesti kansainväliseen
hyvinvointinäkökulmaan, mutta vaatisi myös terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseen käytettävien resurssien uudelleen kohdentamista tältä osin.
Terve kunta -verkoston liittymisen kriteereistä käy ilmi, että liittyminen vaatii
sitoutumista ja panostamista verkoston toimintaan, kuten muun muassa
verkostokokousten järjestämistä, resursointia verkostotapaamisiin osallistumiseen ja
sitoutumista hyvien käytäntöjen jakamiseen. Terve Kunta -verkoston
maksuttomuudesta huolimatta verkostoon kuuluminen aiheuttaisi myös kuluja.
Rovaniemi kuuluu jo nyt useisiin verkostoihin ja kaupungilla on mahdollisuus
osallistua erillisiin hyvinvoinnin teemakokouksiin, joten kuuluminen Terve kunta -
verkostoon ei tässä vaiheessa ole välttämätöntä.
Rovaniemen kaupungin toimenpiteet sairastavuusindeksin pienentämiseksi
Sairastavuusindeksi on yksi n. 2000 indikaattorista, joilla hyvinvointia voidaan kuvata.
Se ilmaisee, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön
keskiarvoon (= 100). Luku on laskettu ikävakioituna. Kelan Sairastavuusindeksi
perustuu kolmeen tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä
olevien osuuteen työikäisistä (16 - 64-vuotiaat) sekä lääkkeiden ja ravintovalmisteiden
korvausoikeuksien haltijoiden osuuteen väestöstä.
Kuntalain 1 §:n mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa
elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja
ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on
seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä
väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan
kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä
toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi
valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointikertomus vuosille 2017-2020
sisältää kuvauksen rovaniemeläisten hyvinvoinnin tilanteesta sekä suunnitelman siitä,
miten mm. korkeaan sairastavuusindeksiin voidaan vaikuttaa tulevina vuosina.
Valmistelijan ja johtoryhmän esitys:
Rovaniemen kaupunki ei hae tällä erää Terve Kunta -verkoston jäsenyyttä. Verkoston
jäsenyyteen vaadittavat kriteerit eivät kaikilta osin täyty tällä hetkellä. Kaupungin
meneillään oleva hallinnon uudistus sisältää kuitenkin myös linjauksia hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen organisoitumisen osalta, joten asiaan voidaan palata
myöhemmin.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki ei hae tällä erää Terve Kunta -
verkoston jäsenyyttä. Verkoston jäsenyyteen vaadittavat kriteerit eivät kaikilta osin
täyty tällä hetkellä. Kaupungin meneillään oleva hallinnon uudistus sisältää kuitenkin
myös linjauksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen organisoitumisen osalta, joten
asiaan voidaan palata myöhemmin.
Kaupunginhallitus päättää saattaa päätöksen aloitteen tekijälle ja
kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ote aloitteen tekijä, tiedoksi kaupunginvaltuusto, perusturvan toimiala
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§ 262
Hyvinvointipassi -selvitys
ROIDno-2019-2077
Valmistelija / lisätiedot:
Tuulikki Louet-Lehtoniemi
Liitteet

1 Hyvinvointipassi- selvitys
Valtuustosopimukseen vuosille 2017–2021 on kirjattu, että hyvinvointitoiminnassa
selvitetään hyvinvointisetelin / aktiivipassin käyttöönottoa. Selvitys käynnistetään
syksyllä 2018 ja pyritään siihen, että selvitys on valmis vuoden 2019 aikana ja että
setelin mahdolliset kustannukset voidaan huomioida vuoden 2020 talousarviossa.
Kaupunginvaltuutettu Sakke Rantala on kuvannut hyvinvointipassi -ajatusta
seuraavasti:
Rovaniemellä käynnistyy talouden ja toiminnan uudistamisohjelma, kun ennustetut tulot
eivät kata menoja. Suunnittelukauden alijäämä on hurjat 50 miljoonaa. Vaihtoehtojen
puntarointi edellyttää valtuutetuilta arvovalintojen lisäksi talousosaamista. Kuinka
nopeasti ”rakenteelliseen uudistukseen” sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin? Mihin
vaihtoehtoon verrattuna? Tunnistammeko riskit? Yksi riskeistä on se, että yhdessä paikassa
säästetty euro tuo toisaalla usean euron kulut. Tällaisilla riskeillä voi olla taipumus
kasaantua kuormittavaa vaihetta eläville. Kuinka voisimme varmistaa,että kaikki pysyvät
mukana?
Yksi mahdollisuus on hyvinvointipassin rohkea toimeenpano.
Nykyään valtuusto ja sen alaiset lautakunnat virkamieskoneistoineen päättävät
kuntalaisten puolesta, mitä hyvinvointipalveluja kuntalaiset tarvitsevat sekä miten ja missä
ne järjestetään ja miten ne rahoitetaan. Tulevaisuudessa hyvinvointipassia käyttämällä
kuntalaiset voisivat äänestää jaloillaan. Tällöin ähkääminen kuntoliikunnan, tavoitteellisen
urheilun,kuntoutuksen,kulttuurin tai tempausten välillä muuttuisi isolta osin
turhaksi. Käytännössä valtuusto linjaisi esimerkiksi, että vapaa-ajan lautakunnan alaisista
rahoista puolet ja perusturvalautakunnasta prosentti jaetaan hyvinvointipassin välityksellä
suoraan kuntalaisille. Tämä tarkoittaa noin 150 € per asukas vauvasta vaariin joka vuosi.
Hyvinvointipassilla voisi maksaa kohteissa, jotka lautakunta on hyväksynyt. Osaa
palveluntarjoajista – esimerkiksi kulttuuripalveluita – lautakunta voi rahoittaa myös
suoraan jäljelle jäävällä budjetilla. Osalle palveluista – esimerkiksi yksityiselle
hierontapalvelulle – lautakunta voi määrittää esimerkiksi 50%
omavastuuosuuden. Hyvinvointipassin rohkealla toimeenpanolla ei ole syytä tavoitella
säästöjä hyvinvointipalveluista. Sen sijaan nykyisten rahojen tasaisempi jakautuminen voi
myös torjua hyvinvoinnin polarisoitumista. Vähentäisikö se kustannuksia jossain
lakisääteisessä palvelussa?
Toiminnan uudistamisen näkökulmasta passijärjestelmä parantaisi toiminnan laatua, kun
palveluntarjoajat pääsevät kilpailemaan rehdisti asiakkaista. Tehokkuuden parantamiseen
tulisi aito kannuste,koska lipun hinta nousisi lähemmäksi todellisia kuluja, kun suora
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julkinen tuki vähenee. Maksuvälineenä olisi mobiilisovellus, kortti tai ”arvoseteli”.
Tarvittaessa maksua voi jatkaa omalla rahalla. On mahdollista,että osalla nykyisistä
aktiiviharrastajista kokonaiskulut nousevat. Toisaalta käyttäjiä on aiempaa enemmän ja
sama rahamäärä – tai jopa enemmän – systeemissä kuitenkin pyörii,mutta aiempaa
tehokkaammin.
Rovaniemen valtuusto on sopinut selvittävänsä ”hyvinvointisetelin/aktiivipassin
käyttöönottoa”. Toivoisin selvityksen laatijoille rohkeaa ja visionääristä otetta: mitä
voisimme tehdä rakenteellisesti toisin? Mahdollistaisiko digitalisaatio demokratian myös
vaalien välillä?
Kaupungin johtoryhmässä sovittiin 5.2.2019 em. liittyen,että perustetaan työryhmä
valmistelemaan selvitystä hyvinvointisetelin / aktiivipassin (jatkossa hyvinvointipassi)
toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista (passi,Kaiku-kortti ja avustukset).
Työryhmässä ovat edustettuna perusturvan, sivistyksen ja talousyksikön edustajat.
Samppa Määttä toimii selvitysryhmän koollekutsujana. Sovittiin,että asia tuodaan
myös TTU-listalle. Työryhmä kokoontui 15.3., jolloin sovittiin asian valmistelu
yhteisesti. Tavoitteena oli tuolloin, että alustava selvitys saadaan valmiiksi 18.4.
mennessä. Työntekijävaihdoksista ja poissaoloista johtuen selvityksen valmistuminen
on kuitenkin viivästynyt. Tätä selvitystä ovat olleet laatimassa: Merja Tervo, Matti Selin,
Pekka Hämäläinen, Samppa Määttä, Arto Sarala ja Tuulikki Louet-Lehtoniemi.
Selvitys esityksen liitteenä.
Vapaa-aikapalvelujen ja perusturvan palvelualueiden esitys:
Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanpalvelut ja perusturvapalvelut ovat päättäneet
Kaikukortin pilotoinnista, joka aloitetaan syksyllä 2019 ja kestää vuoden.
Hyvinvointipassin käyttöönottoa ei nähdä tehdyn selvityksen perusteella
tarkoituksenmukaisena toimintamuotona. Kaikukortista saatavia kokemuksia
arvioidaan pilotoinnin aikana. Lisäksi seurataan Tampereen aktiivipassi -mallin
kehittymistä.
Johtoryhmä totesi, että asiassa edetään vapaa-ajanpalvelujen ja perusturvapalvelujen
esityksen mukaisesti. Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanpalvelut ja
perusturvapalvelut ovat päättäneet Kaikukortin pilotoinnista, joka aloitetaan syksyllä
2019 ja kestää vuoden. Hyvinvointipassin käyttöönottoa ei nähdä tehdyn selvityksen
perusteella tarkoituksenmukaisena toimintamuotona. Kaikukortista saatavia
kokemuksia arvioidaan pilotoinnin aikana. Lisäksi seurataan Tampereen aktiivipassi -
mallin kehittymistä.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää vapaa-ajanpalvelujen ja perusturvapalvelujen esityksen
mukaisesti. Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanpalvelut ja perusturvapalvelut ovat
päättäneet Kaikukortin pilotoinnista, joka aloitetaan syksyllä 2019 ja kestää vuoden.
Hyvinvointipassin käyttöönottoa ei nähdä tehdyn selvityksen perusteella
tarkoituksenmukaisena toimintamuotona. Kaikukortista saatavia kokemuksia
arvioidaan pilotoinnin aikana. Lisäksi seurataan Tampereen aktiivipassi -mallin
kehittymistä.
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Tiedoksi valtuustoryhmät
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§ 263
Kaupunginvaltuuston 20.5.2019 ja 17.6.2019 päätösten täytäntöönpano
ROIDno-2017-500
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kaupunginvaltuuston 20.5.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja
tarkastettu sekä viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 28.5.2019. Päätökset ovat
saavuttaneet lainvoiman 5.7.2019 ja ne voidaan panna täytäntöön.
Kaupunginvaltuuston 17.6.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja
tarkastettu sekä viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 25.6.2019. Päätökset ovat
saavuttaneet lainvoiman 3.8.2019 ja ne voidaan panna täytäntöön.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston 20.5.2019 ja 17.6.2019
kokousten päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne
täytäntöön.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kirjaamo
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§ 264
Kaupunginjohtajan viran täyttäminen
ROIDno-2019-2493
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
vt. henkilöstöjohtaja
Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen on ilmoittanut alustavasti jäävänsä eläkkeelle
vuoden 2020 aikana. Koska kaupunginjohtajan valintaprosessi ajallisesti pitkä ja
monivaiheinen, on valinnan valmistelu perusteltua käynnistää syksyllä 2019. Työ
aloitetaan rekrytointikonsultin valinnalla.
Valintaprosessin toteuttamisen tueksi on pyydetty tarjoukset
henkilöarviointipalvelusta kaupungin pienhankintaohjeen mukaisesti kolmelta
tarjoajalta, jotka ovat MercuriUrval, MPS ja Pomona Consulting. Tarjousta on pyydetty
tavoiteprofiilin määrittelyssä avustamisesta ja henkilöarviointien toteuttamisesta,
mutta tarjoajille on varattu mahdollisuus myös tehdä oma ehdotuksensa
henkilöarviointien tarkoituksenmukaisesta toteuttamisesta. Saatujen tarjousten
sisältö on seuraava:
Tarjoaja

MercuriUrval

Palvelun sisältö
Vaihtoehto 1
Kokonaispalvelu:
Suorahaku ja avustaminen prosessin eri
vaiheissa
Vaihtoehto 2
Tavoiteprofiilin määrittely
Johtajuusarviointi
Muu konsultointi

MPS

Pomona
Consulting

Arviointikriteerien määrittely ja arvioinnit
Tehtävän vaatimusten määrittely sisältäen
valintaryhmän jäsenten henkilökohtaiset
haastattelut

Hinta (alv 0 %)

22 000 euroa

1800 euroa/päivä
1500 euroa
/arviointi
1800 euroa/päivä
1450 euroa
/arviointi
1800 euroa

1800 euroa
/arviointi
Esimerkkilaskelma hinnan muodostumisesta, mikäli prosessissa toteutaan
johtajuusarviointi kolmelle hakijalle:
Johtaja-arvioinnit

Tarjoaja

Hinta (alv 0 %)

MercuriUrval

6300 euroa

MPS

4350 euroa

Pomona Consulting 7200 euroa
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Koska valintaprosessi on kaupungin kannalta erittäin tärkeä ja hankinta on
ennakkoarvion mukaan hankintalain kynnysarvon ja kaupungin pienhankintaohjeen
suorahankintarajan alittava pienhankinta, kaupunginhallitus voi valita näkemyksensä
mukaan valintaprosessin tavoitteita parhaiten tukevan tarjouksen.
Asiaa voidaan käsitellä ilman esittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta, mikäli
kaupunginhallitus niin päättää.
Ehdotus
Esittelijä: Liisa Ansala
Kaupunginhallitus päättää, että
1. Asia käsitellään sen luonteen vuoksi puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja
2. Päättää kaupunginjohtajan valintaprosessin tueksi toteutettavan
henkilöarviointipalvelun hankinnasta.
Päätös
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan täydennetty esitys:
Kaupunginhallitus päättää, että
1. asia käsitellään sen luonteen vuoksi puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja
2. neuvottelut konsulttipalvelun hankinnasta aloitetaan Mercuri Urvalin kanssa ja
konsulttisopimuksen sisällöstä päätetään erikseen.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan
täydennetyn esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Mercuri Urval, MPS, Pomona Consulting
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§ 265
Kaupunginjohtajan tavoite- ja arviointikeskustelu
ROIDno-2018-3113
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 5 §:n 3. kohdan mukaisesti
kaupunginhallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että kaupunginjohtajan kanssa
käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelu kaupunginhallituksen linjauksen
mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Liisa Ansala
Kaupunginhallitus käy edellä olevan kohdan 3. mukaisen linjakeskustelun
kaupunginjohtajan kanssa käytävän tavoite- ja arviointikeskustelun pohjaksi ja sopii
keskustelun järjestämisajan. Keskusteluun osallistuvat
kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.
Päätös
Kaupunginhallitus kävi keskustelun tavoite- ja arviointikeskustelun sisällöstä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan
esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
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§ 266
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

lupainsinööri lupatunnukset 217, 234-235 / 2019 ajalla 10.6.-14.6.2019 (Iiris-luvat)
lupainsinööri lupatunnukset 2, 4-8, 10-11 / 2019 ajalla 24.6.-25.7.2019 (E-permit
luvat)
Elinvoimajohtaja
Hankintapäätös:
§ 5 Langattoman verkon toimittaminen Joulupukin Pajakylän alueelle, 30.07.2019
Hankintapäällikkö
§ 7 Sähkötarvikkeet ja valonlähteet - option käyttäminen, 24.06.2019
Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 52 Hirvaan väliaikaisen päiväkodin autopaikoitus osittain VL-alueelle, 03.07.2019
Kaupunginjohtaja
Delegointipäätös:
§ 69 Asiakirjojen allekirjoittaminen ja laskujen hyväksyminen kesälomien 2019 aikana,
26.06.2019
Hankintapäätös:
§ 71 Rovaniemen kaupungin toimielin- ja viranhaltijaorganisaation kehittämistyön
jatkaminen, 09.08.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 68 Virastomestarin vakanssin muuttaminen, 23.06.2019
§ 72 Hankinta-asiantuntijan tehtäväpalkan määräaikainen tarkistaminen, 09.08.2019
Vieraanvaraisuuspäätös:
§ 67 Vieraanvaraisuus ja edustaminen, 23.06.2019
Kaupunginlakimies
Vahingonkorvauspäätös:
§ 13 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) § 24.1 k)24
Vahingonkorvauspäätös henkilökuljetuksessa sattuneen henkilövahingon
korvaamisesta, 23.07.2019
§ 14 Vahingonkorvauspäätös työtehtävissä pilaantuneiden vaatteiden korvaamisesta,
23.07.2019
Kaupunginsihteeri
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Erityisasiantuntijan tehtävän hoitaminen 1.8. - 31.12.2019, 26.06.2019
Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 124 Asuntotontin 10-10250-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 20.06.2019
§ 125 Asuntotontin 17-5583-4 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 20.06.2019
§ 126 Asuntotontin 11-11304-2 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 09.08.2019
§ 127 Asuntotontin 11-11350-2 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 09.08.2019
§ 128 Asuntotontin 8-8222-5 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 09.08.2019

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
19.08.2019

15/2019

45 (57)

§ 129 Asuntotontin 17-5584-4 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 09.08.2019
§ 130 Asuntotontin 10-10154-7 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 09.08.2019
§ 131 Asuntotontin 10-10251-6 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 09.08.2019
§ 132 Asuntotontin 10-10250-6 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 09.08.2019
§ 133 Asuntotontin 10-10250-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 09.08.2019
§ 134 Asuinrakennuspaikan no 6 vuokraus Hirvaalla, 09.08.2019
Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 8 Hankintojen elinkaaripalvelu, puitejärjestelyyn liittyminen, KL-Kuntahankinnat /
Hansel, 01.07.2019
Toimialajohtaja Tekniset palvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 57 Määräalan myyminen kiinteistöstä 698-401-882-2 / Alakorkalontie 30, 19.06.2019
§ 60 Peltoalueen vuokraus Santeri Oikaraiselle Sinetässä, 25.06.2019
§ 63 Puistoalueen vuokraaminen Polar Rengas Oy:lle Teollisuusalueella, 26.06.2019
§ 64 Teollisuustontin 8-8147-3 myyminen Kiinteistö Oy Rovaniemen Sipolantie 2,
27.06.2019
§ 65 Rakentamisaikojen jatkaminen tontilla 16-3614-1 / Kutila Pertti, 28.06.2019
§ 66 Varauksen jatkaminen tontilla 9-9046-4 / BRP-Finland, 29.07.2019
Toimistoinsinööri
Asukaspäätös:
§ 37 Asukkaiden hyväksyminen asumisoikeuskohteeseen / Asuntosäätiön
Asumisoikeus Oy, 11.07.2019
§ 38 Asukkaiden hyväksyminen asumisoikeuskohteeseen / Asuntosäätiön
Asumisoikeus Oy, 18.07.2019
§ 39 Asukkaiden hyväksyminen asumisoikeuskohteeseen / Asuntosäätiön
Asumisoikeus Oy, 18.07.2019
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen kaupunginjohtaja, Liisa Ansala
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi
ja päättää, että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.
Kaupunginhallitus toteaa, että lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset
ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Muut edellä olevat
viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä 20.8.-2.9.2019 Rovaniemen
kaupungin hallintopalveluissa, Koskikatu 27, Kauppakeskus Revontuli, B-hissi, 2.
kerros.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta,
puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon
aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen
puheenjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 267
Ilmoitusasiat
Jääkäriprikaati, esikunta
Rovajärven ampuma-alueen taisteluharjoituksista ja ammunnoista
ilmoittaminen ajalle 1.7.2019 - 30.9.2019
Kuntaliitto
yleiskirje 8/2019, Tieliikennelaki uudistuu, kuntien varauduttava
toimeenpanoon https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2019/tieliikennelaki-
uudistuu-kuntien-varauduttava-toimeenpanoon
Lapin kauppakamari
HHJ-kurssi 2019/09 Rovaniemi, ti 17.9., ti 24.9., ti 8.10., (15.10. ryhmätyö) sekä
ma 21.10.2019
Lapin liitto
pelastuslautakunta 3/2019 20.6.2019 kokouspöytäkirja
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
yhtymävaltuuston kokouksen 13.6.2019 pöytäkirja
Rovaniemen kaupunki
pöytäkirjanote ympäristölautakunnan päätöksestä 26.6.2019 § 104
Ratkaisuvallan delegointi ympäristönsuojelu
pöytäkirjanote ympäristölautakunnan päätöksestä 26.6.2019 § 105
Ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille, rakennusvalvonta
purkamislupapäätös 2019-533
kutsu Työtä, koulutusta ja kohtaamisia -työpaja 28.8.2019
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan
osallistumaan Lapin kauppakamarin HHJ-kurssille sekä kaupunginhallituksen jäsenet
osallistumaan Työtä, koulutusta ja kohtaamisia -työpajaan 28.8.2019.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 268
LISÄPYKÄLÄ: Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä yksityistieasiassa
ROIDno-2018-3532
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Karjalainen, Ville Vitikka
ville.vitikka@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 25.2.2019 § 76 Alpo Isomäki
Kaupunginhallitus päätti 25.2.2019/76§, 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
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.
Alpo Isomäki on 8.3.2019 vaatinut päätöksen oikaisemista vastaamaan hallintolain 44
ja 45 §:issä säädettyä sisältö- ja perusteluvaatimusta. Isomäen mukaan päätöksestä ei
selviä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu ja mitkä päätöksen
perusteluna olevat avustuskriteerit ovat, koska kriteerit laaditaan vasta 1.2.2020 ja
30.5.2020.
Isomäen mukaan:
1.
2.
3.
4.

tiekunnan perustaminen ei ole ehdoton edellytys avustuksen saamiseksi;
tiekuntien perustamiseksi asetettu määräaika (30.5.2020) on liian lyhyt;
aluelautakuntien mielipidettä ei ole kuunneltu;
yksityistielakiin perustuvaa muutostarvetta ei ole, koska kaupunki voi
harkintansa mukaan avustaa yksityisteitä;
5. teknisen lautakunnan päätös 30.1.2019/5§ on perustuslain vastainen;
6. päätöstä ei ole perusteltu avustuskriteerien valmistelun osalta.
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Oikaisuvaatimuksen perustelut ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteenä 1 olevasta
oikaisuvaatimuksesta.
Kunnossapitopäällikkö:
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. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.2.2019 (76§) päättänyt, että teknisen
lautakunnan laatimat Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytännöt (TekLa 30.1.2019
§5) saatetaan voimaan toistaiseksi. Päätöksen liitteenä ovat yksityistiekäytännöt, jossa
on yksityisteiden avustuskriteerit (kunnossapito- ja rahallinen avustaminen).
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti yksityistielaissa tarkoitettujen tiekuntien
avustamisen kriteerit tuodaan tekniselle lautakunnalle uudelleen hyväksyttäväksi
1.2.2020 mennessä.
Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö vastaa ainoastaan yksityistielain
mukaisesta avustamisesta. Yksityistielain avustuksia koskevia säännöksiä ei sovelleta
sopimusteihin, eikä omiin teihin. Oma tie on yhden kiinteistön alueella oleva, vain
kiinteistön omistajan käytössä oleva tie. Sopimustieksi kutsutaan tietä, jonka
käyttämisestä on sovittu maanomistajien kesken. Uuden yksityistielain mukaisesti
kunta ei voi ottaa kiinteistöjen omia teitä ja sopimusteitä kunnossapitoon, eikä
maksaa ko. teille yksityistielain mukaista avustusta.
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.
Kaupunginlakimies:
Isomäki ei ole vaatinut päätöstä muutettavaksi tai kumottavaksi, vaan esittänyt
moitetta päätöksen perusteluiden osalta. Isomäki pitää päätöksen perusteluita
riittämättöminä tai olemattomina. Kaupunginhallituksen päätöksessä 25.2.2019/76§
on kuitenkin laajasti selostettu ne perustelut, joiden pohjalta päätökseen on tultu.
Päätös täyttää siten hallintolaissa säädetyn perusteluvelvollisuuden.
Yksityistielain 84 § on selvä ja ehdoton. Lain kohdan mukaan edellytyksenä
yksityistielakiin perustuvan avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä
koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta.
Tiekuntien perustamistoimenpiteet ovat käynnissä. Aluelautakuntia on kuultu.
Koska yksityisteiden avustaminen perustuu edellytysten täytyttyä kunnan harkintaan,
on kunnalla myös valta määrittää avustamisen kriteerit käytettävissä olevat
määrärahat huomioiden. Tämä valmistelutyö on käynnissä. Se, kuka avustusta
tienpitoon milläkin perusteella ja minkä määräisesti saa, päätetään vielä myöhemmin.
Tältä osin oikaisuvaatimus kohdistuu valmistelussa olevaan asiaan. Kuntalain 136 §:n
mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Isomäki voi hakea vielä erikseen muutosta
niihin päätöksiin, joilla tiekuntien avustamisen kriteerit tai kunnan yleiseen toimialaan
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kuuluvat omien teiden tai sopimusteiden avustamisen kriteerit tulevaisuudessa
hyväksytään. Perustuslain 6 § ja 9 § eivät anna aihetta arvioida asiaa toisin.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että oikaisuvaatimus jätetään kuntalain 136 §:n perusteella
tutkimatta siltä osin, kun oikaisuvaatimus kohdistuu valmistelussa oleviin
avustuskriteereihin.
Muilta osin oikaisuvaatimus hylätään edellä lausutuilla perusteilla.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Alpo Isomäki
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Hallintovalitus
§251
Hallintovalitus
VALITUSOSOITUSOHJE
Valitusoikeus
Hallintovalituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi
/hallintotuomioistuimet
Valitusaika ja sen alkaminen
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa kulua päätöksen
tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai
asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta.
Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi
ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin
päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai
viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän
jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se
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jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen
asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä
myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.
oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä
tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö-
tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä,
suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
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Kunnallisvalitus
§268
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen 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 johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan
jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon
laillisuusvirheet.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi
/hallintotuomioistuimet
Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen 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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta.
Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi
ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
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Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin
päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös
on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt
toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.
Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu
jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu
tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän
jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen
asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä
myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.
oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä
tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö-
tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä,
suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
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
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Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
19.08.2019

15/2019

55 (57)

Muutoksenhakukielto
§247, §248, §249, §256, §257, §258, §261, §262, §263, §265, §266, §267, §269
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
§250, §252, §253, §254, §255, §259, §260, §264
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 päätöksen
tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin
kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksioantoa 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 kaupunginhallitus
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.

