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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
31.3.2020 alkaen.
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§ 118
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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§ 119
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Henttunen ja Maarit Simoska.
Seuraavina vuorossa ovat Esko-Juhani Tennilä ja Päivi Alaoja.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 30.3.2020.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 120
Ajankohtaiset asiat
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja
valmistelussa olevista asioista.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.
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§ 121
Koronavirustilanteeseen varautuminen
ROIDno-2020-850
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Liitteet

1 Päätös koulukuljetusten osittaisesta keskeyttämisestä koronavirustilanteesta
johtuen - Ilmoitus ylivoimaisesta esteestä (JYSE 2014 Palvelut k) 14.4)
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Poikkeusolojen johtoryhmän 17.3.2020 esittämät toimenpiteet
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 Poikkeusolojen johtoryhmän kokoonpanon muuttaminen
4 Poikkeusolojen johtoryhmän 20.3.2020 esittämät toimenpiteet
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020 § 115, että kaupunginjohtajan nimeämä
häiriötilanteen / poikkeusolojen johtoryhmä toimii tartuntatautilain 58 §:n mukaisena
toimielimenä kunnes päivitetty häiriö- ja poikkeusolojen johtosääntö on saatu
valtuustossa hyväksyttyä tai toimielin on muuten asetettu.
Aluehallintovirastot määräävät oppilaitokset suljettavaksi ja kieltävät yli 10 hengen
yleisötilaisuudet (http://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot)
Kaupunginjohtajan tekemät päätökset
koulukuljetusten osittainen keskeyttäminen / 17.3.2020 § 28
poikkeusolojen johtoryhmän kokoonpanoa on tarkistettu / 17.3.2020 § 29
poikkeusolojen johtoryhmän esittämät toimenpiteet / 18.3.2020 § 30
poikkeusolojen johtoryhmän esittämät toimenpiteet / 20.3.2020 § 31
Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen, turvallisuuspäälllikkö Jani Brännare ja
hallintoylilääkäri Paula Reponen antavat tilannekatsauksen.
Toimialajohtajat ja henkilöstöjohtaja ovat paikalla vastaamassa kysymyksiin.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee annetut katsaukset tiedoksi.
Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtajan päätökset
koulukuljetusten osittainen keskeyttäminen / 17.3.2020 § 28
poikkeusolojen johtoryhmän kokoonpanon muuttaminen / 17.3.2020 § 29
poikkeusolojen johtoryhmän esittämät toimenpiteet / 18.3.2020 § 30
poikkeusolojen johtoryhmän esittämät toimenpiteet / 20.3.2020 § 31
Päätös
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Turvallisuuspäälllikkö Jani Brännare ja hallintopäällikkö Risto Varis antoivat
tilannekatsauksen.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Heikki Autto saapui tämän asian esittelyn aikana klo 12.55.
Tiedoksi
Poikkeusolojen johtoryhmä
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§ 122
Yhteistoimintamenettely koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa
ROIDno-2020-907
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Koronapandemiasta ja valmiuslain käyttöönotosta aiheutuneet rajoitukset ja
vaikutukset kaupungin henkilöstöön ovat kahtalaiset. Luonnollisesti sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluissa työvoiman tarve kasvaa, ja joidenkin palveluiden osalta
työ on saattanut estyä kokonaan tai vähentyä, tai se tulee vähenemään.
Toimintoja, joissa työnteko on kokonaan estynyt sekä toimintoja, joissa on tarjolla
korvaavaa työtä, kartoitetaan henkilöstöjohtajan esimiehille 18.3. jakamalla
lomakkeella. Samalla kootaan resurssipankkia muihin tehtäviin käytettävissä olevista
ja sote-koulutetuista työntekijöistä. Kartoitustyö on 19.3. vielä kesken ja tilanne voi
muuttua mm. varhaiskasvatuspalvelujen käytön ollessa vielä vakiintumatonta. 19.3.
tilanteessa suurin osa varhaiskasvatuspalvelujen yksiköistä oli avoinna ja suljettujen
yksiköiden työntekijöitä käytetään sijaisina muissa yksiköissä. Vapaa-ajanpalveluissa
toimintojen sulkeminen on vielä kesken eikä jäljelle jäävän työn määrä ole selvillä.
Koulupalveluissa koulunkäynninohjaajien työn organisointi on niin ikään kesken.
Yleisesti ottaen on ensisijaista suunnata käytettävissä olevat ja vapautuvat resurssit
pandemiatilanteen edellyttämällä tavalla, mutta samalla tulee arvioida ja varautua
mahdollisiin lomautuksiin.
Tilanteissa, joissa työnteko on estynyt työsuhteen osapuolista riippumattomista syistä,
sovelletaan työntekijöiden osalta pääsääntöisesti työsopimuslain 2 luvun 12 §:
ää. Työsopimuslain 2 luvun 12 § 2 momentin mukaan jos työntekijä on estynyt
tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen
luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta
riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta,
enintään kuitenkin 14 päivältä. KT Kuntatyönantajien ohjeen perusteella samaa
menettelyä voidaan soveltaa myös viranhaltijoihin henkilöstön tasapuoliseen
kohteluun perustuen. Työnantajalla on velvoite tarjota työnteosta estyneille ja
lomautusuhan alaiselle henkilöstölle muuta työtä, jos soveltuvaa työtä olisi tarjolla.
Kuntien yhteistoimintalain 15 §:n mukaan jos kunnan viraston, laitoksen tai muun
toimintayksikön toiminnan vaarantuminen tai muut erittäin painavat syyt, joita ei ole
voinut ennakolta tietää, ovat yhteistoimintamenettelyn esteenä, voidaan
yhteistoimintalain 4 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdassa (mm. lomauttaminen) sekä 7 §:
ssä (mm. neuvotteluesitys) tarkoitetussa asiassa tehdä päätös ilman edeltävää
yhteistoimintamenettelyä. Edellä tarkoitettu asia tulee käsitellä
yhteistoimintamenettelyssä viivytyksettä sen jälkeen, kun perusteita poikkeamiselle
säännönmukaisesta menettelystä ei enää ole. Samalla työnantajan on selvitettävä
poikkeuksellisen menettelyn syy.
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Hallintosäännön 66 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää henkilöstön lomauttamisen
periaatteista ja henkilöstön lomautuksesta. Viranhaltijan ja työntekijän
lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi päättää hallinnon toimialan henkilöstön
osalta kaupunginjohtaja, ja muun toimialan henkilöstön osalta toimialajohtaja.
Tilanteessa noudatettavaa yhteistoimintamenettelyä on käsitelty
kaupungin yhteistoimintaelimessä eli yhteistyötoimikunnassa 18.3.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi, että
osassa kaupungin organisaatiota työnteko estyy koronapandemian vuoksi
ja työnantaja järjestää työnteosta estyneille ensisijaisesti mahdollisuuksien
mukaan korvaavaa työtä ja hyväksyä, että
kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat voivat tarvittaessa käynnistää
yhteistoimintalain 4, 7 ja 15 §:ien mukaiset mahdollisiin lomautuksiin ja
työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaiset mahdolliseen työnteon
estymiseen liittyvät menettelyt.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Antti Lassila, Jukka Kujala, Risto Varis, Tarja Hollander-Tyni, Antti Määttä
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§ 123
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 5 Vastine hankintaoikaisuun koskien hankintapäätöstä "Kodinkoneet ja viihde-
eletroniikka", 09.03.2020
Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 33 Maa-alueen myyminen / Innovoimala Oy Patokoski, 12.03.2020
Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Talouspäällikön tehtävän vaativuuden muutos, 09.03.2020
§ 21 Vs. hallintopäällikön tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen muutos, 10.03.2020
§ 22 Verkostokoordinaattorin vakanssin siirtäminen, 12.03.2020
§ 25 Väliaikaiset tehtäväjärjestelyt tilapalvelukeskuksessa, 16.03.2020
§ 26 Irtisanoutuminen siivoojan toimesta , 17.03.2020
§ 27 Irtisanoutuminen keittiömestarin tehtävästä, 17.03.2020
Muu päätös:
§ 28 Päätös koulukuljetusten osittaisesta keskeyttämisestä koronavirustilanteesta
johtuen - Ilmoitus ylivoimaisesta esteestä (JYSE 2014 Palvelut k) 14.4), 17.03.2020
§ 30 Poikkeusolojen johtoryhmän 17.3.2020 esittämät toimenpiteet, 18.03.2020
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 23 Pandemiatyöryhmän nimeäminen, 12.03.2020
§ 29 Poikkeusolojen johtoryhmän kokoonpanon muuttaminen, 17.03.2020
Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 14 Asuinrakennuspaikan no 2 vuokraus Hirvaalla, 11.03.2020
§ 15 Asuinrakennuspaikan no 2 vuokraus Songassa, 11.03.2020
§ 16 Asuntotontin 10-10261-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 11.03.2020
§ 17 Asuntotontin 10-10257-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 11.03.2020
§ 18 Asuinrakennusten tontin 3-3063-1 vuokraus / myynti Etelärinteellä, 11.03.2020
§ 19 Asuntotontin 17-5584-4 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 11.03.2020
§ 20 Asuntotontin 10-10261-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 11.03.2020
§ 21 Asuinpientalotontin 10-10230-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 11.03.2020
§ 22 Asuntotontin 10-10258-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 11.03.2020
§ 23 Asuntotontin 10-10255-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 11.03.2020
§ 24 Asuntotontin 8-8226-4 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 11.03.2020
§ 25 Asuntotontin 10-10262-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 11.03.2020
§ 26 Asuntotontin 17-5583-3 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 11.03.2020
§ 28 Asuntotontin 11-11327-4 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 17.03.2020
§ 29 Asuntotontin 11-11353-2 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 17.03.2020
§ 30 Asuntotontin 10-10255-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 17.03.2020
§ 31 Asuntotontin 10-10253-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 17.03.2020
§ 32 Asuntotontin 10-10257-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 17.03.2020
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Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 19 Eläinlääkärin avustajan tehtävänkuva ja palkan määrittäminen, 17.03.2020
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 13 Teollisuustonttia 8-8155-1 koskeva myynti/vuokrauspäätöksen täydentäminen ja
varausajan jatkaminen, 12.03.2020
§ 15 Tontin 698-10-228-2 varaaminen Talvitie 30, 16.03.2020
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen kaupunginjohtaja, Maria-Riitta Mällinen
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedoksi
ja päättää, että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.
Kaupunginhallitus toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ja lautakuntien pöytäkirjat
ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
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 esityksen mukaisesti.
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§ 124
Ilmoitusasiat
Kela
tiedote 13.3.2020 Kela on varautunut koronavirusepidemiaan – etuuksien
käsittelyn ja maksujen turvaaminen ensisijaista
tiedote 16.3.2020 Kela selvittää monia etuuksiin liittyviä asioita. Koronaviruksen
aiheuttama poikkeuksellinen tilanne tarkoittaa sitä, että kuntoutuspalveluihin,
tartuntatautipäivärahaan ja työttömyysetuuteen liittyviin uusiin kysymyksiin
etsitään vastauksia.
tiedote 18.3.2020 Toimeentulotuen maksusitoumuksien toimittaminen
koronatilanteessa. Jos toimeentulotuen asiakas on korona-epidemian vuoksi
karanteenissa tai sairastunut ja tarvitsee kiireellisesti maksusitoumuksen
elintarvikkeisiin, toinen henkilö voi hakea maksusitoumuksen Kelan
palvelupisteestä hänen puolestaan.
tiedote 18.3.2020 Kela sulkee palvelupisteitä toistaiseksi Osassa Kelan
palvelupisteistä henkilökunta siirtyy etätyöhön hoitamaan puhelinpalvelua,
minkä takia osa palvelupisteistä suljetaan toistaiseksi. Asiakkaita ohjeistetaan
hoitamaan Kela-asiansa verkossa ja puhelimitse.
Rovaniemen kaupunki
nuorisovaltuuston kokouspöytäkirja 1/2020 11.3.2020
rakennusvalvonta, rakennuksen purkamislupapäätös 12.3.2020 2020-103 19 §
rakennusvalvonta, rakennuksen purkamislupapäätös 20.3.2020 2020-111 25 §
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 125
LISÄPYKÄLÄ: Hallintosäännön muuttaminen ja häiriötilanteiden ja poikkeusolojen
johtosäännön hyväksyminen
ROIDno-2017-22
Valmistelija / lisätiedot:
Ville Vitikka
ville.vitikka@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Rovaniemen kaupungin häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö 20.3.2020
Kaupunginlakimies 19.3.2020:
Kuntalain 90 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset muun
ohella päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyen toimivallan siirtämisestä,
toimielinten kokoontumisesta, toimielinten päätöksentekotavoista ja esittelystä.
Kuntalain 91 §:n mukaan valtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa
kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.
Edellä lausutuista seuraa, että valtuusto voi kuntalain rajoissa järjestää kunnan
hallinnon haluamallaan tavalla.
Tartuntatautilain (21.12.2016/1227) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä
tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia
haittoja.
Maan hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen
olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus linjasi 16. maaliskuuta
lisätoimenpiteistä, joiden tarkoituksena on hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä
sekä suojella riskiryhmiä. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti.
Hallituksen linjaamat toimenpiteet saatetaan voimaan valmiuslain, tartuntatautilain
sekä muun lainsäädännön mukaisesti.
Rovaniemen kaupungin luottamushenkilöjohdossa on käyty keskustelua toimielinten
kokoontumisesta vallitsevassa tilanteessa ja päädytty siihen, että yleisvaaralliseksi
luokitellun tartuntataudin ja koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi
toimielinten kokoontumiskäytäntöjä on syytä rajoittaa ja päätöksentekoa keskittää
tartuntatautilain tarkoituksen vaatimalla tavalla riskiryhmien suojelemiseksi. Tässä
tarkoituksessa on nyt valmisteltu muutos Rovaniemen kaupungin hallintosääntöön,
joka mahdollistaa hallintosäännöllä siirretyn toimivallan keskittämisen maan
hallituksen toteamissa häiriö- ja poikkeusoloissa kaupunginhallitukselle valtuuston
erillisellä päätöksellä. Muutos toteutetaan lisäämällä hallintosääntöön uusi luku, jolla
samalla mahdollistetaan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön
käyttöönotto häiriö- ja poikkeusoloissa.
Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntöä (”johtosääntö”) sovellettaisiin
häiriötilanteissa ja valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin
valmistautumisessa. Johtosäännön 4 §:n mukaan voimassa olevaa hallintosääntöä
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noudatettaisiin myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, ellei 5 §:stä tai valmiuslaista
muuta johtuisi.
Johtosäännön 5 §:n mukaan erityistoimivallan käyttöön ottamisesta päättäisi
kaupunginhallitus tai kiireellisessä tapauksessa kaupunginjohtaja häiriötilanteiden
aikaisessa kaupungin johtoryhmässä. Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta
päättäisi kaupunginhallitus.
Kaupunginjohtaja tai määräämänsä tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen
aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden aikaisessa kaupungin
johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan
esittelystä. Kaupunginjohtajan sijaisena häiriötilanteiden aikaisessa kaupungin
johtoryhmässä toimii hänen sijaisekseen määrätty viranhaltija.
Häiriötilanteilla tarkoitetaan tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät kaupungin
johtamisessa tai palvelutuotannossa normaalioloista poikkeavia toimenpiteitä,
tehtäviä ja toimivaltuuksia.
Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020.
Todennäköistä on, että tilanne kehittyy laajemmaksi epidemiaksi myös Suomessa.
Koronavirukseen liittyvissä varotoimissa noudatetaan yhtenäistä linjaa koko
Suomessa. Varotoimet linjaa Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL). Myös hallitus
antaa jatkuvasti suosituksia, joita Rovaniemellä sovelletaan.
Kaupunginhallitus on käsitellessään koronavirustilanteeseen varautumista
kokouksessaan 16.3.2020 päättänyt, että kaupunginjohtajan nimeämä
häiriötilanteiden johtoryhmä toimii tartuntatautilain 58 §:n mukaisena toimielimenä
kunnes päivitetty häiriö- ja poikkeusolojen johtosääntö on saatu valtuustossa
hyväksyttyä tai toimielin on muuten asetettu. Lisäksi kaupunginhallitus on
valtuuttanut häiriötilanteen johtoryhmän tekemään tarvittavat päätökset ja
toimenpiteet valtioneuvoston linjausten toimeenpanemiseksi. Tilanteen johtamisessa
on edetty tähän asti tämän johtamisjärjestelmän mukaisesti. Tilanteen muuttuessa
tunti tunnilta voi tulla tarve tehdä kiireellisiä päätöksiä, joissa esimerkiksi ei ehditä
odottamaan hallintosäännön mukaisen toimielimen kokoontumista.
Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön hyväksyminen merkitsisi sitä, että
häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kaupunginjohtaja voi käyttää
normaaliolojen hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa
peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia
koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten
resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta
häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä. Tällaisessa asiassa
kaupunginjohtaja tekee välttämättömän kiireellisen päätöksen, kunnes
hallintosäännön mukaisella toimielimellä on mahdollisuus käsitellä asia.
Häiriötilanteeseen liittymättömät päätökset tehdään edelleen hallintosäännön ja
delegointipäätösten mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että hallintosääntöä muutetaan
lisäämällä hallintosääntöön:
***
”Luku nro 18 - Päätösvallasta häiriö- ja poikkeusoloissa”
seuraavalla pykäläjaolla:
183 §

Päätöksentekomenettelystä poikkeusoloissa

Valtuusto voi erillisellä päätöksellä valtioneuvoston julistamissa häiriö- ja
poikkeusoloissa:
1. rajoittaa tässä hallintosäännössä asetettujen toimielinten päätöksenteko- ja
hallintomenettelyä, toimivaltaa, kokoontumista ja päätöksentekoa sekä;
2. keskeyttää tässä hallintosäännössä asetettujen toimielinten päätöksenteko- ja
hallintomenettelyn, toimivallan, kokoontumisen ja päätöksenteon
siirtämällä toimielinten päätösvaltaa osittain tai kokonaisuudessaan päätöksessä
yksilöityjen toimielinten osalta kaupunginhallitukselle. Valtuuston päätöksessä on
mainittava, missä laajuudessa rajoitus- ja keskeytystoimet astuvat voimaan, ja minkä
ajanjakson rajoitus- ja keskeytystoimet ovat voimassa.
Mikäli päätöksentekomenettelyä rajoitetaan tai se keskeytyy tartuntatautilain
(21.12.2016/1227) tarkoituksen turvaamiseksi, valtuusto voi päättää, että
päätöksenteko palautuu normaaliin hallintosäännön mukaiseen päiväjärjestykseen,
kun rajoitus- tai keskeytystoimen kohteena oleva toimielin saavuttaa hallintosäännön
136 §:ssä säädetyn sähköisen päätöksentekokyvyn.

184 §

Kaupunginhallituksen päätösvallan rajoitus

Mikäli valtuusto tekee 183 §:n mukaisen päätöksen, voidaan kaupunginhallituksessa
tehdä päätös ainoastaan välttämättömissä, kiireellistä päätöksentekoa vaativissa
asioissa.

185 §

Esittelystä

Esittelystä kaupunginhallitukselle 183 §:n perusteella siirrettyyn toimivaltaan liittyvissä
asioissa vastaa sen toimielimen esittelijä, joka vastaa esittelystä rajoitus- tai
keskeytystoimen kohteena olevalle toimielimelle.

186 §

Soveltamisalarajoitus

Hallintosäännön 183 §:ää ei sovelleta keskusvaalilautakuntaan, tarkastuslautakuntaan
tai ympäristölautakuntaan.

187 § Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö
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Rovaniemen kaupungissa on häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö, jota
sovelletaan häiriötilanteissa ja valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin
valmistautumisessa.
Johtosäännön käyttöönottamisesta päättää kaupunginhallitus.
Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö on tämän hallintosäännön liitteenä
nro. 2.
***
Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä
olevan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 126
LISÄPYKÄLÄ: Toimielinten päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n
perusteella
ROIDno-2020-850
Valmistelija / lisätiedot:
Ville Vitikka
ville.vitikka@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Kaupunginlakimies 19.3.2020:
Hallintosäännön 183 §:n mukaan valtuusto voi erillisellä päätöksellä valtioneuvoston
julistamissa häiriö- ja poikkeusoloissa:
1. rajoittaa tässä hallintosäännössä asetettujen toimielinten päätöksenteko- ja
hallintomenettelyä, toimivaltaa, kokoontumista ja päätöksentekoa sekä;
2. keskeyttää tässä hallintosäännössä asetettujen toimielinten päätöksenteko- ja
hallintomenettelyn, toimivallan, kokoontumisen ja päätöksenteon
siirtämällä toimielinten päätösvaltaa osittain tai kokonaisuudessaan päätöksessä
yksilöityjen toimielinten osalta kaupunginhallitukselle. Valtuuston päätöksessä on
mainittava, missä laajuudessa rajoitus- ja keskeytystoimet astuvat voimaan, ja minkä
ajanjakson rajoitus- ja keskeytystoimet ovat voimassa.
Mikäli päätöksentekomenettelyä rajoitetaan tai se keskeytyy tartuntatautilain
(21.12.2016/1227) tarkoituksen turvaamiseksi, valtuusto voi päättää, että
päätöksenteko palautuu normaaliin hallintosäännön mukaiseen päiväjärjestykseen,
kun rajoitus- tai keskeytystoimen kohteena oleva toimielin saavuttaa hallintosäännön
136 §:ssä säädetyn sähköisen päätöksentekokyvyn.
Maan hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen
olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus on linjannut 16.3.2020
toimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen
toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja
talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti.
Keskiviikkona 18.3.2020 voimaan tulleen julkisia kokoontumisia koskeva linjauksen
(nro 5) mukaan:
”Koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi toimielinten
kokoontumiskäytäntöjä on syytä rajoittaa ja päätöksentekoa keskittää
tartuntatautilain tarkoituksen vaatimalla tavalla riskiryhmien suojelemiseksi.”
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että koronavirustartuntojen leviämisen
hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi valtuusto tekee hallintosäännön 183 §:n
mukaisen päätöksen toimielinten päätöksenteko- ja hallintomenettelyn, toimivallan,

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
23.03.2020

6/2020

19 (22)

kokoontumisen ja päätöksenteon keskeyttämisestä ja siirtää päätösvallan
kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen toimivaltaan 24.3.2020 alkaen siihen
saakka, kunnes valtioineuvoston määrittelemä poikkeusoloaika päättyy.
Keskeytys ei koske seuraavia toimielimiä: tarkastuslautakunta, ympäristölautakunta,
keskusvaalilautakunta ja yksilöasioiden jaosto.
Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmän työskentely jatkuu normaalisti tähän
mennessä asetettujen rajoitusten mukaisena.
Päätös
Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että koronavirustartuntojen leviämisen
hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi valtuusto tekee hallintosäännön 183 §:n
mukaisen päätöksen toimielinten päätöksenteko- ja hallintomenettelyn, toimivallan,
kokoontumisen ja päätöksenteon keskeyttämisestä ja siirtää päätösvallan
kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen toimivaltaan 24.3.2020 alkaen siihen
saakka, kunnes toimielin on saavuttanut sähköisen päätöksentekokyvyn tai
kaupunginhallitus toteaa poikkeusolot päättyneeksi.
Keskeytys ei koske seuraavia toimielimiä: tarkastuslautakunta, ympäristölautakunta,
keskusvaalilautakunta ja yksilöasioiden jaosto.
Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmän työskentely jatkuu normaalisti tähän
mennessä asetettujen rajoitusten mukaisena.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että toimialalautakuntien puheenjohtajat ja
varapuheenjohtajat voivat olla kaupunginhallituksen kokouksessa läsnä oman
toimialansa asioiden esittelyn aikana.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun esityksen
mukaisesti.

Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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Muutoksenhakukielto
§122, §125, §126
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
§121
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
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

