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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
20.01.2020

20.01.2020

Sanna Karhu

Kalervo Björkbacka

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
21.1.2020 alkaen.

hallintosihteeri Marja Marjetta
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§1
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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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Alaoja ja Anja Joensuu.
Seuraavina vuorossa ovat Kalervo Björkbacka ja Sanna Karhu.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 20.1.2020.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Kalervo Björkbackan ja Sanna
Karhun.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 20.1.2020.
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§3
Pöytäkirjan tarkastus, pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjanotteen allekirjoittaminen
ROIDno-2020-43
Valmistelija / lisätiedot:
Samppa Määttä
Pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 159 §:ssä.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Asiakirjan allekirjoittamisesta määrätään hallintosäännön 165 §:ssä. Valtuuston ja
kaupunginhallituksen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa kaupunginjohtaja tai
määräämänsä. Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu
toimielimen määräämä henkilö. Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja
jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä
henkilö.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että
kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kaupunginhallituksen
valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa,
kaupunginhallituksen pöytäkirjanpitäjäksi määrätään kaupunginsihteeri , 1.
varapöytäkirjanpitäjäksi hallintopäällikkö (asiahallinta- ja tietopalvelut) ja 2.
varapöytäkirjanpitäjäksi kaupunginlakimeis
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston pöytäkirjanotteen / asiakirjasta
annettavan otteen tai jäljennöksen allekirjoittaa / oikeaksi todistaa
pöytäkirjanpitäjän lisäksi hallintosihteeri Marja Marjetta, hallintosihteeri Nea
Mustonen, asiahallinnan asiantuntija Tuula Raitio, asiahallinnan asiantuntija
Tarja Ritatörmä, asiahallinnan asiantuntija Tarja Valkonen, asiahallinnan
asiantuntija Pirita Kallo tai asiahallinnan suunnitteilija Merja Keskiruokanen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kirjaamo, ao. henkilöt
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§4
Ajankohtaiset asiat
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja
valmistelussa olevista asioista.
Päätös
Rikoskomisario Reko Silvenius esitteli kaupunginhallitukselle ajankohtaisia asioita.
Kaupunginhallitus merkitsi esittelyn tiedoksi ja päätti, että asiaan palataan
kaupunginhallituksen iltakoulussa viimeistään kuuden kuukauden kulutta.
Kaupunginhallitus merkitsi kaupunginjohtajan katsauksen tiedoksi.
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Tekninen lautakunta, § 151,20.11.2018
Tekninen lautakunta, § 171,10.12.2019
Kaupunginhallitus, § 5, 13.01.2020
§5
Asemakaavan muutos ja tonttijako 8. kaupunginosan virkistysalue, Pounikkotie
ROIDno-2018-2161
Tekninen lautakunta, 20.11.2018, § 151
Valmistelijat / lisätiedot:
Ella Joona
Liitteet

1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnos
2 Asemakaavaote
Tekninen toimiala esittää asemakaavan muutosta virkistysalueelle, joka sijaitsee 8.
kaupunginosassa Pounikkotiellä. Asemakaavatyössä tutkitaan pientalotonttien (2-3
kpl) lisäämistä suunnittelualueelle. Kaavamuutoksen tarkoitus olisi muuttaa
asemakaavan virkistysalue vastaamaan yleiskaavaa, jossa suunnittelualue on osoitettu
kaavoitettavaksi pientaloasumiselle. Pientaloasuminen tiivistää jo olemassa olevaa
yhdyskuntarakennetta ja samalla lisää tonttitarjontaa kaupungin keskustan
läheisyyteen.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Ella Joona
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 050 567 4096
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Tekninen toimiala päättää käynnistää asemakaavamuutoksen 8. kaupunginosan
virkistysalueella. Alueen asemakaavoitus saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen
kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavamuutoksen hyväksyy
kaupunginvaltuusto.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta, 10.12.2019, § 171
Valmistelijat / lisätiedot:
Ella Joona
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1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2 Voimassa oleva asemakaava ja -muutos
3 Asemakaavamerkinnät ja määräykset
4 Kaavaselostus
5 Vuorovaikutuslomake
Kaavoitus kaavasuunnittelija EJ 3.12.2019
8. kaupunginosan virkistysalueen asemakaavan muutos on saatettu vireille pitämällä
osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 17.- 30.1.2019. Kuulutus vireilletulosta
julkaistiin 16.1.2019 Lapin Kansassa sekä ilmoitettiin kirjeellä osallisille. Asemakaavan
muutokseen on ollut mahdollista tutustua kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa
sekä kaupungin internet-sivuilla kaavatorilla. Mielipiteitä kuulemisen aikana saapui
kaksi ja yksi kuulemisen jälkeen. Mielipiteet käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen
jälkeen.
Asemakaavan muutoksesta laadittiin voimassa oleva asemakaavan lisäksi 13.2.2019
päivätty vaihtoehto. Asemakaavan muutoksessa virkistysalueelle muodostui kolmen
pientalotontin (AO) asuinkortteli 8257 kerrosluvulla Iu ¾ ja rakennusoikeudella 240 k-m
2

/tontti. Muutoksessa on huomioitu vireilletulon jälkeen alueen asukkaalta tullut
ehdotus kolmen Karinrakanpolun tontin laajentamisesta virkistysalueelle, jolloin
kaavamuutos kohdistui myös asuinkortteliin 8163. Asemakaavamuutoksen
valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 18.3.- 5.4.2019, jossa voimassa oleva
asemakaava ja asemakaavan muutosvaihtoehto pidettiin yleisesti nähtävillä
palvelupiste Osviitassa ja kaupungin internet-sivuilla. Kuulutus nähtävilläpidosta
ilmoitettiin 15.3.2019 Lapin Kansassa sekä kirjeellä osallisille. Valmisteluvaiheen
kuulemisen aikana saapui yksi mielipide. Mielipiteisiin on laadittu
vuorovaikutuslomake, joka on esityksen liitteenä.
Yhdyskuntatekniikasta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella on katsottu,
että hulevesien hallinnan vuoksi suunniteltujen tonttien sekä Karinrakanpolun
tonttien väliin on jätettävä vähintään 10 metrin levyinen puistokaistale. Näin ollen
Karinrakanpolun tonttien laajennusta ei voi suorittaa nähtävillä olleen vaihtoehdon
mukaisesti. Napapiirin energia ja vesi Oy:llä ei ole mahdollisuutta tarjota
hulevesijärjestelmää Pounikkotielle, joten katualuetta laajentamalla jää riittävä
tilavaraus avo-ojalle. Kaavoitus esittää, että 13.2.2019 päivätty ja 2.12.2019 korjattu
asemakaavan muutos hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi. Tuolloin muutoksella
muodostuu kolmen pientalotontin (AO) asuinkortteli 8257. Pientalojen kerrosluku on
Iu ¾ ja rakennusoikeus 240 k-m²/tontti. Kaavaehdotusvaiheessa laaditaan myös sitova
tonttijako, joka asetetaan kaavan yhteydessä julkisesti nähtäville.
Lisätietoja
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Ella Joona
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 050 567 4096
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Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy 8.
kaupunginosan virkistysaluetta koskevan asemakaavan muutoksen 13.2.2019
päivätyn ja 2.12.2019 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavan muutos ja
tonttijako asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti
nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 5
Valmistelija / lisätiedot:
Ella Joona
Liitteet

1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2 Voimassa oleva asemakaava ja -muutos
3 Asemakaavamerkinnät ja määräykset
4 Kaavaselostus
5 Vuorovaikutuslomake
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että se
hyväksyy 8. kaupunginosan virkistysaluetta koskevan asemakaavan muutoksen
13.2.2019 päivätyn ja 2.12.2019 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavan
muutos ja tonttijako asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti
nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaavoitus
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Tekninen lautakunta, § 30,26.02.2019
Tekninen lautakunta, § 174,10.12.2019
Kaupunginhallitus, § 6, 13.01.2020
§6
Marrasjärven ranta-asemakaavan muuttaminen kortteli 6 ja sitä ympäröivälle MT-alueelle
ROIDno-2019-213
Tekninen lautakunta, 26.02.2019, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
Liitteet

1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnos
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 12.2.2019:
Marrasjärvellä tilan 698-405-17-22 Lahtela maanomistajat ovat esittäneet, että
kaupunki käynnistäisi ranta-asemakaavan muutoksen omistamalleen maalle.
Muutoksen tavoitteena olisi, että voimassa olevassa ranta-asemakaavassa aikoinaan
maatilan talouskeskukseksi sekä maatalousalueeksi kaavoitettu alue voitaisiin
muuttaa loma-asumiskäyttöön. Alueella ei ole ollut aikoihin toimintaa ja sen
rakennukset ovat osittain huonossa kunnossa ja osa sortuneita. Suunnittelualue
rajoittuu tilan molemmilta sivuilta loma-asuntoja käsittäviin korttelialueisiin.
Muutettavalla alueella on voimassa Rovaniemen maalaiskunnanvaltuuston 23.1.1989
hyväksymä ranta-asemakaava.
Maanomistajat ovat tilanneet kaavan laatimisen konsulttityönä Seitap Oy:ltä ja
valtuuttaneet maanmittausteknikko Tapani Honkasen sopimaan käytännön
kaavoitusmenettelyistä kaupungin kaavoituksen kanssa. Kaavan laatijalla on
maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavan laatijan pätevyys. Konsultti on
toimittanut kaupungille alustavan osallistumis- ja arviointisuunitelman. Ranta-
asemakaavan pohjakartta laaditaan kaavoitusmittausohjeiston mukaisesti ja sen
hyväksyy kaupungingeodeetti.
Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että Marrasjärven tilan Lahtela RN:o 698-
405-17-22 ranta-alueen kaavan muutttamista ryhdytään tutkimaan.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
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Tekninen lautakunta päätää, että tilan 698-405-17-22 Lahtela ranta-asemakaavan
muutosta ryhdyttään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen
kuulemista varten yleisesti nähtäville. Ranta-asemakaavan muutoksesta peritään
vuoden 2016 hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti 4000 € sekä kuulutuskustannuksena
250 €/kaavakuulutus. Ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta, 10.12.2019, § 174
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
Liitteet

1 Osallistumis- ja arviointisuunitelma
2 Voimassa oleva ranta-asemakaava
3 Ranta-asemakaavan muutos
4 Ranta-asemakaavamerkinnät ja -määräykset
5 Vastine mielipiteeseen Marrasjärvi
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 2.12.2019:
Marrasjärven tilan 698-405-17-22 Lahtela ranta-asemakaavan muutos on saatettu
vireille sekä asetettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavapäätös nähtäville
18.4.-2.5.2019. Vireilletulo ilmoitettiin 17.4.2019 Lapin Kansassa sekä kirjeillä
lähialueen maanomistajille. Ranta-asemakaavan muutokseen on voinut tutustua
nähtävilläolon aikana palvelupiste Osviitassa, kaupungin kaavoituksessa sekä
kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Kuulemisen aikana saapui yksi kirjattu
mielipide. Mielipiteeseen laaditaan vastine ja se käsitellään valmisteluvaiheen
kuulemisen jälkeen.
Konsultti on laatinut tilan alueelle 9.10.2019 päivätyn ranta-asemakaavan
muutosluonnoksen. Kaavaluonnos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten
yleisesti 17.10.-30.10.2019. Nähtävilläpidosta ilmoitettiin 16.10.2019 Lapin Kansassa
sekä kirjeillä lähialueen maanomistajille. Ranta-asemakaavan muutokseen on voinut
tutustua nähtävilläolon aikana palvelupiste Osviitassa, kaupungin kaavoituksessa sekä
kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Mielipiteitä kuulemisen aikana ei saapunut.
Ranta-asemakaavan luonnokseen on lisätty teknisenä korjauksena valmisteluvaiheen
kuulemisen jälkeen kerroslukua osoittava merkintä. Ranta-asemakaavan
luonnoksessa alueelle on muodostettu yksi loma-asuntojen korttelialue RA, jolle
sijoittuu kaksi rakennuspaikkaa. Toinen rakennuspaikka käsittää maatilan olevia
rakennuksia ja toinen kaavassa oleva on uusi rakentamaton rakennuspaikka.
Muu korttelialueen ympärillä oleva alue säilyy käyttötarkoitukseltaan edelleen
voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisena maatalousalueena MT.
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Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Tekninen lautakunta päätää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alueelle
laaditun ranta-asemakaavan muutoksen 28.11.2019 päivätyn kaavakartan mukaisesti.
Ranta-asemakaavan muutos saatetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti
nähtäville. Ranta-asemakaavan muutoksesta hakijoilta peritään vuoden 2016
hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti 4000 € sekä kuulutuskustannukset 250 €
/kaavakuulutus. Ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 6
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Hätönen
Liitteet

1 Osallistumis- ja arviointisuunitelma
2 Voimassa oleva ranta-asemakaava
3 Ranta-asemakaavan muutos
4 Ranta-asemakaavamerkinnät ja -määräykset
5 Vastine mielipiteeseen Marrasjärvi
Ehdotus
Esittelijä: Maria-Riitta Mällinen
Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että se
hyväksyy alueelle laaditun ranta-asemakaavan muutoksen 28.11.2019 päivätyn
kaavakartan mukaisesti. Ranta-asemakaavan muutos saatetaan ehdotusvaiheen
kuulemista varten julkisesti nähtäville. Ranta-asemakaavan muutoksesta hakijoilta
peritään vuoden 2016 hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti 4000 € sekä
kuulutuskustannukset 250 €/kaavakuulutus. Ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyy
kaupunginvaltuusto.
Päätös
Esko Lotvonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 1 kohta).
Esittelijänä toimi puheenjohtaja Maria-Riitta Mällinen.
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§7
Rovaniemen kasvuohjelman raportointi vuodelta 2019
ROIDno-2018-711
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
Liitteet

1 Kasvuohjelman raportti luonnos kh.pdf
2 Kasvuohjelman raportointi, PP-esitys.pdf
Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 31.10.2018
(§ 410). Kasvuohjelmaan on kirjattu, että ohjelman etenemisestä, seurannasta ja
päivittämisestä vastaa strateginen hallinto/elinvoimayksikkö. Kasvuohjelman
toteutuksesta raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle. Rovaniemen kaupungin
konsernijaosto hyväksyi 12.12.2019 ( §64) pidetyssä kokouksessaan kasvuohjelman
raportin vuodelta 2019 esitettäväksi kaupunginhallitukselle.
Rovaniemen kasvuohjelma 2019-2020 ja kasvuohjelman raportti vuodelta 2019
ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Rovaniemen kasvuohjelman raportoinnin
vuodelta 2019.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa erityisasiantuntija Sanna Mäensivua.
Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että asia palautetaan
uudelleen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti palauttaa asian
uudelleen valmisteltavaksi.
Tiedoksi
Kansainvälisten asioiden päällikkö
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Perusturvalautakunta, § 196,11.12.2019
Kaupunginhallitus, § 8, 13.01.2020
§8
Vastaus kuntalaisaloitteeseen vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen
omavastuiden muuttamisesta
ROIDno-2019-2095
Perusturvalautakunta, 11.12.2019, § 196
Valmistelijat / lisätiedot:
Maija Tervo, Seija Säkkinen, Jari Airaksinen, Tarja Holländer-Tyni, Miikka Ruokamo,
Hannu Kumpula
maija.tervo@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.
fi
vt. palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö, hallintopäällikkö
Rovaniemen Kehitysvammaisten Tuki ry on 12.6.2019 tehnyt aloitteen Rovaniemen
kaupungille vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen omavastuuosuuden
muuttamisesta.
"Rovaniemen kaupunki on uudistanut linja-autoliikenteen lipputaksat ja hinnat
1.8.2018 kaupungin siirryttyä uuteen Linkkari-paikallisliikennejärjestelmään, jossa
tuotteet ovat muuttuneet verrattuna vuoden 2013 tilanteeseen. Tätä ei ole huomioitu
vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen maksuissa. Vammaiset eivät ole
tällä hetkellä yhdenvertaisia muihin kuntalaisiin nähden. Myöskään 10.6.2016
ratifioidun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen vaatimuksia
yhdenvertaisuudesta ei ole huomioitu.
Esitämme, että:
1) vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen omavastuuosuudet päivitetään
pikaisesti vastaamaan yhdenvertaista kohtelua niin, että omavastuun hinnoittelu
vastaa joukkoliikenteen hinnoittelua niin, että vammaisillakin henkilöillä on oikeus
kaikkiin alennuksiin.
2) jos maksukertymän mahdollista pienenemistä ei ole huomioitu perusturvan vuoden
2019 budjetissa, siihen varataan lisämääräraha eikä sitä oteta vammaispalvelujen
sisältä.
3) vuoden 2020 budjetissa huomioidaan lisämäärärahan tarve jo lähtökohtaisesti
määrärahoja lisäämällä.
Perustelut
Aikuisilla ero kertalipun ja arvolipulla maksetun kertamaksun välillä on A-vyöhykkeellä
70 centtiä ja AB-vyöhykkeellä 1,10 euroa. Näin aikuisella, joka käyttää kuukaudessa 9
edestakaista matkaa A-vyöhykkeellä, eroksi tulee 12,60 euroa kuukaudessa ja 151,20
euroa vuodessa. AB-vyöhykkeellä ero on vielä suurempi eli 19,80 e/kk ja 237,76 euroa
vuodessa.
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Kuljetuspalveluista voidaan periä asiakkaalta enintään paikkakunnalla käytettävissä
olevan julkisen liikenteen maksua vastaava tai muu siihen verrattavissa oleva
kohtuullinen maksu. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakaslain mukainen
asiakkaan edun ensisijaisuuden periaate sekä perustuslain säännökset ja maassamme
noudatettava perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan periaate puoltaisivat sitä,
että omavastuun määräytymisen perusteena käytetään edullisinta mahdollista
lipunhintaa, jonka vastaavassa tilanteessa oleva vammaton henkilö vastaavasta
matkasta maksaa. Tällöin jos esimerkiksi arvo- tai kausilipulla matkan hinta on
alhaisempi kuin kertalipulla maksettuna, kertalipun hinnan ei tulisi olla omavastuun
määräytymisen perusteena.
THL:n vammaispalvelujen käsikirjan mukaan "Kuljetuspalvelujen asiakasmaksun
omavastuun tarkoituksena on, että kuljetuspalvelun käyttäjät olisivat taloudellisesti
samassa tilanteessa kuin julkiseen liikenteen käyttäjät". Nykyisessä hinnoittelussa ei
myöskään huomioida YK:n vammaissopimuksen 20 artiklaa, jonka mukaan hinnan
tulee olla kohtuullinen. Mielestämme kohtuullisena hintana ei voida pitää edellä
kuvattua hinnoittelua muihin kuntalaisiin nähden. Yhdenvertaisuuslain 5 § mukaan
viranomaisen velvollisuus on edistää yhdenvertaisuutta. Viranomaisen on arvioitava
yhdenvertaisuuden toteutumista toimissaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin
yhdenvertaisuuden toteuttamisen edistämiseksi.
Esitämme myös, että perusturvalautakunta
-tiedottaa vammaispalvelumatkojen käyttäjille mahdollisuudesta hakea alennusta
omavastuusta
-tiedottaa mahdollisuudesta hakea palautusta jo suoritetuista korkeammista ei-
kohtuullisista maksuista ennen kuin muutos saadaan käytännössä toteutumaan muun
muassa ohjelmistopäivitysten takia. "
Perusturvalautakunnan vastaus kuntalaisaloitteeseen
Kunta järjestää kuljetuspalveluja vaikeavammaisille henkilöille vammaisuuden
perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987
Vammaispalvelulaki) 8.2 §:n nojalla. Vastaavan asetuksen 6 §:n mukaan kunnan on
järjestettävä kuljetuspalveluja asetuksen 5 §:ssä tarkoitetulle henkilölle siten, että
hänellä on mahdollisuus suorittaa välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien
matkojen lisäksi vähintään kahdeksantoista yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään
kuuluvaa matkaa kuukaudessa.
Vammaispalvelulain nojalla järjestettävistä kuljetuspalveluista perittävästä
asiakasmaksusta säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun
asetuksen (912/1992) 6 §:ssä, jonka mukaan vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 §:n 2 momentissa
tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan periä
enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava
maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu.
Rovaniemen perusturvalautakunta on 27.8.2013 § 92 päättänyt Vammaispalvelu- ja
sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden soveltamisohjeesta 1.11.2013 alkaen.
Ohjeen mukaan kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuus on julkisen liikenteen
maksun mukainen.
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Julkisen liikenteen maksut
Rovaniemen kaupungin järjestämässä joukkoliikenteessä on päätetty ottaa käyttöön
kolme taksavyöhykettä. Sisin A-vyöhyke on sama kuin entinen taajamalippualue. B-
vyöhykkeen ulkoreuna yltää keskustasta reilun 25 kilometrin etäisyydelle sisältäen
mm. Muurolan, Sinetän ja Vikajärven. Tämän ulkopuolelle jäävä alue kaupungin rajalle
asti on ulointa C-vyöhykettä. Kyseinen päätös koskee joukkoliikennelain 869/2009 ja
sen 1.7.2018 kumonneen liikennepalvelulain (Laki liikenteen palveluista 320/2017)
perusteella hankittua joukkoliikennettä, se ei koske SHL ja VPL perusteella järjestettyjä
kuljetuspalveluja.
Tällä hetkellä joukkoliikenteen vyöhykepohjainen hinnoittelu on käytössä vain
kaupungin järjestämässä paikallisliikenteessä, jota on vyöhykkeellä A sekä B, jolla
liikennöi ainoastaan yksi linja Muurolan ja keskustan välillä. Kaupungin järjestämässä
paikallisliikenteessä on käytössä vyöhykehinnoitteluun perustuva valtakunnallinen
lippu- ja maksujärjestelmä Waltti. Vyöhykepohjainen hinnoittelu Waltti-kortteineen ei
ole toistaiseksi käytössä kaupungin järjestämässä palvelu- asiointi- ja
työmatkaliikenteessä, ELY -keskuksen järjestämässä liikenteessä eikä
markkinaehtoisessa liikenteessä. Paikallisliikenteen lisäksi Waltti-liikennettä on
tarkoitus laajentaa kattamaan myös muuta kaupungin järjestämää joukkoliikennettä
uusien kilpailutusten yhteydessä. Uusissa tarjouspyynnöissä vaaditaan
liikennöitsijöiltä Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän edellyttämät laitteet ja
taustajärjestelmät. Myös ELY-keskuksen järjestämän liikenteen ja markkinaehtoisen
liikenteen liittyminen osaksi kaupungin Waltti-liikennettä on pitkän tähtäimen
tavoitteena.
Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan 20.2.2018 § 24 päättämät
joukkoliikenteen 4.6.2018 voimaan tulleet lippujen hinnat perustuvat vyöhykkeisiin ja
ovat tällä hetkellä liikennöitävillä vyöhykkeillä A, B sekä AB seuraavat:

Lipputyyppi
Kertalippu
Kertamatka
arvolipulla

Lapsi (0–16
v)

Nuori (17–24 v) ja 25
v
Aikuinen
täyttänyt opiskelija

A,B
1,80

AB
2,80

A,B
3,50

AB
5,50

A,B AB
A,B
3,50 5,50 3,50

AB
5,50

1,40

2,20

1,96

3,08

2,80 4,40 1,96

3,08

Kausilippu, 30 päivää 28,00 35,00 33,00

42,00

Vuorokausilippu

13,80

4,50

7,00

8,80

Yli 65-
vuotias*

55,0 70,0
55,00
0
0
13,8
8,80
8,80
0

Kelan opiskelijalippu 33,00 33,00 33,00
33,00
Matkapalvelukeskuksen omavastuuhinnat ja käytäntö
Matkapalvelukeskuksen tämänhetkinen käytäntö omavastuumaksujen
määrittämisessä vastaa Rovaniemen kaupungin palvelu-, asiointi- ja
työmatkaliikenteen hinnaston mukaisia hintoja, jotka ovat kilometripohjaisia.
KERTALIPPU Hinta määräytyy matkan enimmäispituuden mukaan
seuraavasti:

70,00
13,80
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Matkan
Aikuise Nuoret 17-24-
Lapset alle 17-
pituus
t
vuotiaat
vuotiaat
0
- 6 km 3,3
€ 3,3
€
1,7
€
6,01 - 9 km 3,6
€ 3,6
€
1,8
€
9,01 - 12 km 3,9
€ 3,9
€
2
€
12,01 - 16 km 4,7
€ 4,7
€
2,4
€
16,01 - 20 km 5,5
€ 5,5
€
2,8
€
20,01 - 25 km 6,1
€ 6,1
€
3,1
€
25,01 - 30 km 6,8
€ 6,8
€
3,4
€
30,01 - 35 km 7,4
€ 7,4
€
3,7
€
35,01 - 40 km 8,2
€ 8,2
€
4,1
€
40,01 - 45 km 9,3
€ 9,3
€
4,7
€
45,01 - 50 km 10,1 € 10,1
€
5,1
€
50,01 - 60 km 11,8 € 11,8
€
5,9
€
60,01 - 70 km 13,7 € 13,7
€
6,9
€
70,01 - 80 km 15,5 € 15,5
€
7,8
€
80,01 - 90 km 17,3 € 17,3
€
8,7
€
90,01 - 100 km 18,7 € 18,7
€
9,4
€
100 - 110 km 20,4 € 20,4
€
10,2
€
110 - 120 km 22
€ 22
€
11
€
120 - 130 km 23,5 € 23,5
€
11,8
€
130 - 140 km 25,2 € 25,2
€
12,6
€
140 - 150 km 26,3 € 26,3
€
13,2
€
Matkapalvelukeskuksen kuljetuksen omavastuumaksuosuus määritellään
viranomaisen päätöksenteon yhteydessä. Omavastuumaksua perittäessä
huomioidaan asiakkaan ikä oheisen taulukon mukaisesti.
Matkapalvelukeskuksen alhaisin nuorten ja aikuisten omavastuumaksu on 3,30 euroa
ja kaupungin järjestämän joukkoliikenteen (paikallisliikenteen) nuoren ja aikuisen
alhaisin kertalippu vyöhykkeellä A,B on 3,50 euroa. Alhaisin arvolippu maksaa heille
vyöhykkeillä A ja B puolestaan 2,80 euroa. Matkapalvelukeskuksen omavastuuhinnan
ero kaupungin järjestämän joukkoliikenteen arvolippuun on 50 senttiä, ei 70 senttiä
kuten aloitteessa mainitaan. Arvolippu on erillinen lipputuote, joka edellyttää Waltti-
matkakortin hankintaa ja sille etukäteen ladattavaa rahaa. Arvolippua ei voi rinnastaa
kertalippuun.
Kilometriperusteisen ja aloitteessa esitetyn vyöhykkeisiin perustuvan laskennallisen
omavastuun kustannuksia on tarkasteltu ajanjaksolla 1.8.2018 -31.5.2019. Laskelmissa
ilmeni, että 460 kuljetuspalveluiden asiakkaan kilometriperusteinen
omavastuukertymä jäi alle laskennallisen vyöhykepohjaisen omavastuun ts. he
hyötyivät nykyisestä kilometriperusteisesta maksusta. Keskimääräinen hyöty oli
kuukaudessa 3,24 euroa.
Laskelmien mukaan pienempi osa eli 206 asiakasta hyötyisi vyöhykepohjaisesta
omavastuun maksusta. Keskimääräinen hyöty heillä olisi 3,18 euroa kuukaudessa.
Laskelmien valossa omavastuukertymän muuttaminen joukkoliikenteen
vyöhykehintaperusteiseksi maksuksi olisi suuremmalle osalla kuljetuspalveluiden
asiakkaista epäedullinen. Nykyisen kilometriperusteisen omavastuumaksun hyöty
perustuu moniportaiseen hitaasti korottuvaan kilometrimaksuun kun taas
vyöhykehintoja on olemassa kolme: A ja B ja C / AB ja BC / ABC, joista tällä hetkellä
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käytössä vain A, B ja AB. Koko kaupungin alueella muussa liikenteessä kuin kaupungin
järjestämässä paikallisliikenteessä, myös vyöhykkeillä A ja B, hinnat ovat palvelu-,
asiointi- ja työmatkaliikenteen hinnaston mukaiset ja osin yksityisen palveluntuottajan
määrittelemän hinnaston mukaiset.
Kuljetuspalveluiden asiakkailla on oikeus käyttää kuljetuspalveluja kaikilla Rovaniemen
kaupungin vyöhykkeillä ja sen lisäksi yli yhden kuntarajan. Joukkoliikenteen
vyöhykehintainen hinnoitteluperuste ei kattaisi matkoja, jotka ylittävät kuntarajan.
Kustannuksia vertailtaessa havaittiin, että jos kuljetuspalveluissa siirryttäisiin
joukkoliikenteen vyöhykehintoihin ja aikuinen asiakas tilaisi lyhyen kyydin, joka olisi
vyöhykkeellä AB, eli ylittäisi vyöhykerajan, olisi hänen omavastuunsa 5,50 (arvolipulla
4,40) euroa kun taas kilometriperusteisen omavastuun kustannus on kilometreistä
riippuen joko 3,30 euroa, 3,90 euroa tai 4,70 euroa ja vasta 16,1 - 20 km matkalla 5,50
euroa.
Rovaniemen alueella ELY-keskuksen hankkimassa liikenteessä ja markkinaehtoisessa
liikenteessä on lähes poikkeuksetta käytössä täsmälleen sama kilometripohjainen
hinnasto kuin kaupungin palvelu-, asiointi- ja työmatkaliikenteessä. Aloitteeseen
vastaamisen valmistelussa löydetyt poikkeukset koskivat yksittäisiä markkinaehtoisen
liikenteen linjoja, joissa hinnat poikkesivat em. hinnastosta ylöspäin. Yhtään
edullisempaan suuntaan poikkeavaa hintaa ei löytynyt. Vertailun perusteella arvioiden
Rovaniemellä on käytössä ”paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen
maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu”.
Taksiliikenne käyttää maksuperusteenaan kilometripohjaista hinnoittelua.
Aloitteeseen vastaamisen valmistelussa todettiin, että nykyinen kilpailutus ja
palvelusopimukset perustuvat kiilometripohjaiselle hinnoitteluperusteelle.
Palvelusopimukset palveluntuottajien kanssa on solmittu samoin kilometripohjaiseen
hinnoitteluun perustuen. Kahden eri hinnoitteluperustan käyttäminen edellyttäisi
Matkapalvelukeskuksen sopimusten muuttamista tai mahdollisesti jopa uutta
kilpailutusta. Tätä ei ryhdytty aloitteeseen vastaamisen valmistelussa tarkemmin
selvittämään. Myöskään ei tarkemmin selvitetty miten tietyn taksioikeuden omaavan
asiakkaan tai Matkapalvelukeskuksen ns. ylivuotoautojen kohdalla meneteltäisiin.
Todetaan kuitenkin, että hinnoittelumuutos olisi monimutkainen ja mitä ilmeisemmin
sekaannusta aiheuttava - jos muutos yleensä olisi toteutettavissa.
Maksun ylittäessä kuukausikohtaisen omavastuuosuuden /
Kuljetuspalveluiden soveltamisohjeet
Kuljetuspalveluiden omavastuun maksut perustuvat yksilökohtaiseen
matkustustarpeeseen, joka voi asiakkaalla vaihdella. Kuljetuspalvelun omavastuun
kertymistä tai ylittymistä on etukäteen vaikea arvioida.
Rovaniemen kaupungin vammais- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden
soveltamisohjeen mukaisesti, mikäli vammaispalvelulain mukaisten opiskelu-, työ- ja
asiointimatkojen yhteenlasketut kuukausittaiset omavastuuosuudet ylittävät
säännöllisesti kaupungin alueella kuukausikohtaisen taajama- tai seutulipun tai
eläkeläislipun hinnan, saa ylimenevän osuuden vammaispalvelusta palautuksena.
Palautus maksetaan hakemuksesta, johon on liitetty maksutositteet.
Kuljetuspalveluiden soveltamisohjeissa on jo huomioitu, ettei maksu kuukaudessa
ylitä taajama-, seutulipun tai eläkeläislipun hintaa (nykyiset paikallisliikenteen
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kuukausiliput). Etukäteen ei voida tietää kuinka paljon asiakas kuukaudessa käyttää
kuljetusmatkoja eikä sitä, ylittääkö maksettu omavastuuosuus kuukausilippujen
hinnat. Myös kuukausilipulla matkustavan asiakkaan todellinen kertamatkan
kustannus voi vaihdella sen mukaan kuinka paljon matkoja käytetään ja/tai jääkö osa
etukäteen maksetuista matkoista jostain syystä käyttämättä.
Jos kuljetuspalveluasiakkaan omavastuuosuus ylittää ohjeessa mainitut maksut tulee
hänen ottaa yhteyttä kuljetuspäätöksen tehneeseen viranomaiseen
kuljetuspalveluohjeen mukaisesti. Myös muut asiakkaan oikeusturvakeinot ovat
käytössä (oikaisuvaatimus, valitus, kantelu).
Kuljetuspalveluohjeiden soveltamisohjeiden päivitys
Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden soveltamisohje
on päivityksessä, siinä yhteydessä myös omavastuuta koskevat ohjeet päivitetään.
Kuljetuspalvelun soveltamisohjeita päivitettäessä tullaan maksuttomuuden ja
omavastuuosuuden maksamisen käytännöt tarkistamaan. Kuljetuspalveluiden
soveltamisohjeet koskevat sekä vammaispalvelulain että sosiaalihuoltolain mukaisía
kuljetuspalveluja. Tekninen lautakunta päättää hankkimiensa liikennepalvelulain (Laki
liikenteen palveluista 320/2017) mukaisten joukkoliikennepalvelujen taksoista.
Maksuttomat matkat
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden asiakkailla on
mahdollisuus eräisiin maksuttomiin palveluihin.
Perusturvalautakunta on päättänyt kuljetuspalveluiden soveltamisohjeista
päättäessään (Petultk 27.8.2013 § 92), että vammaispalvelulain mukaisten
kuljetuspalveluiden asiakkaiden palvelulinjoilla matkustaminen on maksutonta.
Lautakunta on päättänyt myöhemmin (Petultk 14.3.2018 § 42), että maksuttomuus
koskee myös sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluiden asiakkaita. Tällöin
asiakkailla kuluu vain matka kuljetuspalvelumatkoista. Muut palvelulinjoilla
matkustavat maksavat normaalin julkisen liikenteen maksun.
Lisäksi on huomioitavaa, että tekninen lautakunta on 25.4.2018 § 54 päättänyt
Rovaniemen kaupungin järjestämän joukkoliikenteessä maksuttomasti
matkustamiseen oikeutetuista henkilöistä seuraavasti:

Enintään kaksi alle 7-vuotiasta lasta yhdessä aikuisen maksavan asiakkaan
kanssa. Lapsiryhmään kuuluvista lapsista tulee maksaa normaali
lastenlippu. Mahdollisen yksin matkustavan alle 7-vuotiaan lapsen tulee
maksaa normaali lastenlippu.
Lastenvaunuissa tai -rattaissa alle 7-vuotiasta (Tekninen lautakunta
22.10.2019 § 128) lasta kuljettava henkilö ilman aikarajoitusta. Vaunuissa
kuljetettavan lapsen lisäksi vaunuja työntävän henkilön kanssa voi
maksutta matkustaa toinen alle 7-vuotias lapsi.
Suomen 1939–1945 sotien sotaveteraanit ja -invalidit kalenterivuodeksi
kerrallaan. Oikeus edellyttää henkilöllisyyden todistamista sekä tarvittavien
veteraani- tai sotainvaliditodistusten esittämistä
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Pyörätuolimatkustaja ja yksi hänen mukanaan matkustava saattaja tai
avustaja. Saattajan tai avustajan tulee avustaa pyörätuolimatkustajaa koko
matkan ajan.
Waltti-lipulla matkustavan avustajaoikeuden saaneen henkilön saattaja.
Asiakas maksaa kuitenkin itse matkastaan normaalin käyttäjäryhmänsä
mukaisen lipun hinnan.
Ja edelleen on huomioitavaa, että tekninen lautakunta päätti kokouksessaan
22.10.2019 § 127, että Rovaniemen kaupungin järjestämään paikallisliikenteeseen,
Linkkariin, myönnetään maksuton matkustusoikeus henkilöille, joilla on
vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain perusteella Rovaniemen kaupungin tekemä
myönteinen kuljetuspäätös. Kyseessä on kokeilu ajalla 1.1.-31.12.2010. Lisäksi
tekninen lautakunta päätti että rollaattoria käyttävä henkilö on oikeutettu
maksuttomaan matkustamiseen Rovaniemen kaupungin järjestämässä
joukkoliikenteessä arkisin klo 9-14 ja klo 17 jälkeen sekä viikonloppuisin (Tekninen
lautakunta 22.10.2019 § 128).
Oikeuskatsaus vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden
omavastuuseen
Eduskunnan oikeusasiamies on antanut ratkaisun 5.3.2019 (EOAK/1739/2018)
vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen omavastuusta. Ratkaisun mukaan:
"Kuten edellä on todettu, asiakasmaksuasetuksen 6 §:n mukaan vammaispalvelulain
mukaisista kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä
olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva
kohtuullinen maksu.
Kunnalla on oikeus päättää asiakasmaksulain ja -asetuksen asettamissa rajoissa
kuljetuspalveluista perittävästä asiakasmaksusta (omavastuuosuudesta).
Asiakasmaksuasetuksen 6 §:n säännös on väljä ja antaa mahdollisuuden
soveltajalleen harkintavallan käyttöön. Oikeuskäytännöstä ei ole löydettävissä kaikkiin
tilanteisiin selkeää ohjetta siitä, miten kuljetuspalveluista perittävä asiakasmaksu tulisi
määrätä.
Oikeuskäytännössä on lähtökohtaisesti katsottu, että kuljetuspalveluiden
omavastuuna on voitu periä julkisen liikenteen kertalipun hinta (matkasta riippuen
paikallis- tai seutulippu). Esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden (KHO 7.10.2003 T
2390) ratkaisussa oli kysymys kunnan vahvistamasta kuljetuspalveluista perittävästä
maksusta (kunnallisvalitusasia). Hallinto-oikeus katsoi, että kunnan kuljetuspalveluista
voitiin periä enintään linja-autoliikenteen henkilötaksaa vastaava kertalipun maksu.
Kun valtuuston päätöksellä vahvistamat taksat ylittivät joissain tapauksissa kunnassa
käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaavan maksun, kunnanvaltuuston
päätös oli lainvastainen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi asiasta tehdyn valituksen.
Vammaispalveluasetuksen 4 §:ssä on säädetty jokapäiväiseen elämään liittyvistä
kuljetuksista. Säännöksen 2 momentin mukaan jokapäiväiseen elämään liittyviä
kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai
lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. Asiakasmaksua määriteltäessä on siis huomioitava
se, että oikeus kuljetuspalveluun on laajempi, kuin pelkästään asuinkunnan alueella
tapahtuvat kuljetukset. Oikeuskirjallisuudessa (Räty, Vammaispalvelut 2017 s. 552) on
todettu, että ”asiakasmaksu voitaneen määritellä käytettävissä olevan julkisen
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joukkoliikenteen keskimääräishinnan perusteella ainakin niissä tilanteissa, joissa
vaikeavammainen henkilö käyttää kuljetuspalveluja sekä asuinkunnassa että
lähikuntiin ulottuvina. Tilanne voi olla toinen, jos vaikeavammainen henkilö osoittaa,
että hänen käyttämänsä matkat tehdään vain asuinkunnan alueella.
Kuljetuspalvelumaksu tulisi tällöin määrätä yksinomaan sen käytettävissä olevan
taksan mukaisesti, mikä paikkakunnalla on käytettävissä.”
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on 14.12.2017 (Dnro 3150/2/15 / RoiDno 2017-
4497) antanut päätöksen omana aloitteenaan otetussa asiassa kuljetuspalveluiden
asiakasmaksun perintäkäytännöistä. Ratkaisun mukaan: "Kuljetuspalveluista voidaan
periä vammaispalvelulain 14 §:n mukaan maksu siten, kuin sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakaspalvelusta annetussa laissa (asiakasmaksulaki) säädetään.
Asiakasmaksulain 4 §:stä ilmenee, että kuljetuspalveluista voidaan periä maksu, jonka
suuruus määräytyy asiakasmaksuasetuksen 6 §:n mukaisella tavalla.
Asiakasmaksulaissa on erikseen säädetty sosiaalipalveluista perittävän maksun
alentamisesta tai sen poistamisesta.
Kuljetuspalveluista maksettava omavastuuosuus, oikeammin siis vaikeavammaiselle
palvelun käyttäjälle määrätty asiakasmaksu, määräytyy asiakasmaksuasetuksen 6 §:n
sekä myös henkilön taloudellisten olosuhteiden perusteella. Asiakasmaksuasetuksen
6 §:n mukaan vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan
periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua
vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu.
Määrättävä maksu (omavastuuosuus) määräytyy säännöksen mukaisesti julkisen
joukkoliikenteen taksan mukaan ja mikäli kunnan alueella ei ole järjestetty esimerkiksi
linja-autoliikennettä tai muuta julkista liikennettä, voi maksu olla julkisen liikenteen
taksaa vastaava tai muu siihen verrattavissa oleva maksu, jota on pidettävä
kohtuullisena.
Asiakasmaksua määrättäessä on huomioitava se, että oikeus kuljetuspalveluihin on
laajempi kuin pelkästään asuinkunnan alueella tapahtuvat kuljetukset siten kuin
vammaispalveluasetuksen 4 §:stä ilmenee. Kuljetusalueella saattaa olla merkitystä
esimerkiksi silloin, kun kuljetuspalvelun tariffit on jaettu esimerkiksi vyöhykkeisiin tai
muihin julkisen liikenteen käytöstä aiheutuviin maksuihin, joiden suuruus
kuljetusalueella eroaa toisistaan.
Asiakasmaksuasetuksen 6 §:n säännös on sanamuodoltaan väljä ja antaa
soveltajalleen harkintavaltaa. Asetuksen sanamuodosta ei ilmene, onko
kuljetuspalvelumaksun (omavastuuosuuden) määräämisessä huomioitu esimerkiksi
yksittäislipun hinta vai voidaanko maksun perusteena käyttää esimerkiksi
kuukausittaisen sarjalipun hintaa.
Oikeuskäytännöstäkään ei ole löydettävissä selkeää ohjetta siitä, miten
kuljetuspalveluista perittävän asiakasmaksu tulisi määrätä. Korostan kuitenkin, että
kunnalla on velvollisuus määritellä palveluista perittävät maksut siten, että maksut
eivät estä palveluiden käyttöä.
Määrättävän asiakasmaksun tulee olla palvelun käyttäjän kohdalla
asiakasmaksuasetuksen 6 §:n tarkoittamin tavoin kohtuullinen.
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Mikäli kunta perii asiakasmaksun esimerkiksi kuukausimaksuina, on sen huolehdittava
siitä, että maksu ei muodostu kuljetuspalvelun käyttäjälle kohtuuttomaksi. Mikäli
kuljetuspalveluasiakas käyttää kuljetuspalveluja vähän tai kuukausittaisia matkoja jää
käyttämättä, tulee päätöksentekijän (kunnan) arvioida, miten maksu peritään näissä
tilanteissa ja tuleeko asiakkaalle esimerkiksi palauttaa käyttämättömistä matkoista
hänen jo suorittamiaan asiakasmaksueriä.
Saamistani selvityksistä ilmenee, että ainakin osassa lausunnon antaneista kunnista
voi vaikeavammainen henkilö maksaa kuukausimaksun sijasta valintansa mukaan
asiakasmaksun pelkästään käyttämistään palveluista. Tällaisella menettelyllä
edistetään mielestäni vammaisen henkilön oikeuksien toteutumista.
Minulla ei ole huomautettavaa asiakasmaksun määräytymisestä ja sen perusteista.
Totean tältä osin, että kuljetuspalvelujen käyttäjällä on oikeus saattaa asiakasmaksua
koskeva asia viimekädessä hallinto-oikeuden tutkittavaksi."
Oikeuskirjallisuudessa (Tapio Räty: Vammaispalvelut, Vammaispalvelujen
soveltumiskäytäntö 2017. Kynnys ry. sivut 552 - 553) on todettu että:
"Asiakasmaksuasetuksen 6 §:n säännös on sanamuodoltaan väljä ja antaa
soveltajalleen harkintavaltaa. Asetuksen sanamuodosta ei ilmene se, onko
kuljetuspalvelumaksun omavastuuosuutena käytettävä yksittäisen lipun hintaa vai
sarjalipun yksittäisen matkan hintaa tai esimerkiksi 30 vuorokauden sarjalipun hintaa.
AOK 29.12.2006, Dnro 187/1/06. Tapauksessa kuljetupalvelujen omavastuuosuutena
perittiin kertalipun mukainen hinta. AOK katsoi, että kaupungin menettely
kuljetuspalveluista perittävien asiakasmaksujen suhteen oli lain mukainen.
Oulun LO 7.10.1999 nro 368/l. LO katsoi että kohtuullisena kuljetuspalvelusta
perittävänä maksuna oli pidettävä julkisen joukkoliikenteen alennuslipun - seutulipun
- mukaan määräytyvää maksua.
Turun HAO 16.5.2003 Nro 03/0343/2. HAO katsoi, että jos kunnan alueella ei ole
järjestetty linja-autoliikennettä tai muuta julkista liikennettä, maksu voi olla julkisen
liikenteen taksaa vastaava tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu.
Tapauksessa sosiaalilautakunnan päätöksen mukaisia maksuja ei ollut määritelty
julkisten kulkuneuvojen käyttämistä vastaavien maksujen mukaan, vaan
prosenttiosuutena taksimatkan kustannuksista. HAO katsoi, että kun maksut eivät
olleet määrältään kaikilta osin vastaavan pituisen julkisen liikenteen taksaa vastaavia,
vaan olivat ylittäneet sen mukaisen maksun, päätös oli lain vastainen.
Hämeenlinnan HAO 27.1.2003 27.1.2003 Nro 03/0044/3. HAO hylkäsi
kuljetuspalvelumaksusta tehdyn valituksen ja totesi päätöksessään, että kunta olisi
voinut päättää, että vaikeavammaiselta henkilöltä peritään hänen käyttämistään
kuljetuspalveluista kilometriperusteiseen linja-autotaksaan perustuvat
omavastuuosuudet.
AOK 26.3.2007 Dnro 584/1/06. AOK viittasi ratkaisussaan Länsi-Suomen
lääninhallituksen lausuntoon ja totesi, että kyseessä olevan kunnan alueella oli vaikea
määritellä yhtenäistä omavastuuosuutta. Lääninhallituksen mukaan, jos
omavastuuosuutena käytettiin 4 euroa keskustan alueella tehtäviin matkoihin, se ei
ollut julkiseen liikenteeseen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. Lääninhallituksen
käsityksen mukaan vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden
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omavastuuosuudet voitaisiin kyseisen kaupungin alueella määritellä maksuluokkina
matkan pituuden mukaan.
EOA 10.3.2005 Dnro 676/4/03. EOA totesi ratkaisussaan, että hallinto-oikeudet voivat
päätyä yksittäisissä ratkaisuissa erilaiseen lopputulemaan ilman, että ne olisivat
ylittäneet lain suomaa harkintavaltaa tai menetelleet laillisuusvalvonnan
näkökulmasta arvioituna lain vastaisesti.
EOA viittasi ratkaisussaan esimerkiksi Oulun lääninoikeuden 7.10.1999 antamaan
päätökseen siitä, että kuljetuspalvelusta kuukausittain perittävän maksun määrä oli
laskettava käyttäen laskentaperusteena seutulipun hintaa sen voimassaoloalueella.
Vastaavasti Kuopion hallinto-oikeus antoi 17.12.2002 päätöksen, jonka mukaan
kuljetuspalveluiden omavastuuosuus tuli julkisen liikenteen puuttuessa laskea
kuntalipun hinnan mukaan ja Rovaniemen hallinto-oikeus puolestaan 12.10.2002
katsoi, että omavastuuosuus oli laskettava bussin vuosilipun hintaan perustuvaksi
omavastuuosuudeksi. Helsingin hallinto-oikeus katsoi 2004 marraskuussa
antamassaan ratkaisussa, että kuljetuspalveluista perittävä omavastuuosuuden
suuruus määräytyi sen mukaisesti, kun omavastuuosuus vastasi käytössä olevaa
julkisen liikenteen maksua asuinkunnan alueella tapahtuvien ja lähikuntiin ulottuvien
kuljetusten osalta.
Oikeuskäytännöstä ei siten ole löydettävissä selkeää ohjetta siitä, miten
kuljetuspalveluista perittävä asiakasmaksu tulisi määrätä. Perustuslain 19 §:n säännös
julkiselle vallalle kuuluvasta velvoitteesta turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja
terveyspalvelut, merkitsee kunnille kuitenkin velvollisuutta määritellä palveluista
perittävät maksut siten, että ne eivät siirrä palveluja niitä tarvitsevien
tavoittamattomiin."
Määrärahan ja lisämäärärahan varaaminen
Määrärahojen tarve tulee aina lähtökohtaisesti osoittaa nimetyn tarpeen
täyttämiseen. Tämä koskee myös mahdollista lisämäärärahaa.
Toimielimen talousarvio on toimintakatteen osalta sitova. Palvelualuekohtaiset
määrärahat osoitetaan käyttösuunnitelmissa. Myös mahdolliset lisämäärärahat tulee
osoittaa muutetun talousarvion mukaisissa käyttösuunnitelmissa.
Perusturvan toimialan talousarvioissa on varauduttu vammaispalvelulain ja
sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen järjestämiseen asiakkaille. Talousarviossa v.
2019 nämä summat ovat vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten osalta
1 000
000 ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten osalta 428 974 euroa.
Yhteenvetona
Rovaniemen kaupungin kuljetuspalveluiden omavastuuosuudet ovat
vammaispalvelulain nojalla järjestettävistä kuljetuspalveluista perittävästä
asiakasmaksusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen
(91271992) 6 §:n mukaiset. Omavastuu on paikkakunnalla käytettävissä olevan
julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva
kohtuullinen maksu. Rovaniemellä yleisimmin käytössä oleva julkisen liikenteen taksa
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on täsmälleen sama kilometripohjainen taksa, jota VPL:n mukaisissa kuljetuksissa
käytetään, poikkeuksena kaupungin järjestämä paikallisliikenne ja yksittäiset
kalliimmat markkinaehtoiseen liikenteen linjat.
Osaltaan kohtuulliset kuljetuspalvelut turvataan kuljetuspalveluiden
soveltamisohjeella. Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut on ohjeistanut vammais-
ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden soveltamisohjeessaan menettelyn,
silloin kun opiskelu-, työ- ja asiointimatkojen yhteenlaskettu kuukausittainen
omavastuuosuus ylittää kaupungin alueella kuukausikohtaisen taajama- tai seutulipun
tai eläkeläislipun hinnan (nykyiset paikallisliikenteen kuukausiliput). Asiakas saa
ylimenevän osuuden vammaispalvelusta palautuksena.
Aloitteen pohjalta tehdyissä laskelmissa ilmeni, että 460 kuljetuspalveluiden
asiakkaan kilometriperusteinen omavastuukertymä jäi alle laskennallisen
vyöhykepohjaisen omavastuun ts. he hyötyivät nykyisestä kilometriperusteisesta
maksusta. Keskimääräinen hyöty oli kuukaudessa 3,24 euroa. Laskelmien mukaan
pienempi osa eli 206 asiakasta hyötyisi vyöhykepohjaisesta omavastuun maksusta.
Keskimääräinen hyöty olisi 3,18 euroa kuukaudessa. Laskelmien valossa
omavastuukertymän muuttaminen joukkoliikenteen vyöhykehintaperusteiseksi
maksuksi olisi suuremmalle osalla kuljetuspalveluiden asiakkaista epäedullinen.
Oikeuskäytännöstä ei siten ole löydettävissä selkeää ohjetta siitä, miten
kuljetuspalveluista perittävä asiakasmaksu tulisi määrätä. Perustuslain 19 §:n säännös
julkiselle vallalle kuuluvasta velvoitteesta turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja
terveyspalvelut, merkitsee kunnille kuitenkin velvollisuutta määritellä palveluista
perittävät maksut siten, että ne eivät siirrä palveluja niitä tarvitsevien
tavoittamattomiin. Omavastuuosuudesta tehdyn selvityksen mukaan
kuljetuspalveluiden maksut eivät ole siirtäneet palveluita niitä tarvitsevien
tavoittamattomiin.
Taksiliikenne käyttää maksuperusteenaan kilometripohjaista hinnoittelua.
Aloitteeseen vastaamisen valmistelussa ei lähdetty tarkemmin selvittämään olisiko
kahden hinnoitteluperustan käyttäminen mahdollista Matkapalvelukeskuksen
sopimustakseissa tai Matkapalvelukeskuksen matkojenvälitysohjelmistossa.
Myöskään ei tarkemmin selvitetty miten tietyn taksioikeuden omaavan asiakkaan tai
Matkapalvelukeskuksen ns. ylivuotoautojen kohdalla meneteltäisiin. Todetaan
kuitenkin, että toiminta- ja järjestelmämuutos olisi monimutkainen ja mitä
ilmeisemmin sekaannusta aiheuttava - jos muutos yleensä olisi toteutettavissa.
Perusturvan toimialan talousarvioissa on varauduttu vammaispalvelulain ja
sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen järjestämiseen asiakkaille. Talousarviossa v.
2019 nämä summat ovat vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten osalta
1 000
000 ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten osalta 428 974 euroa.
Valmistelijoiden esitys on, että nykyinen Matkapalvelukeskuksen kilometriperusteisen
omavastuun maksamisen käytäntö säilytetään vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain
mukaisissa matkoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, hallintoylilääkäri
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Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan kuntalaisaloitteeseen annetun vastauksen ja
esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Lisäksi perusturvalautakunta
esittää kaupunginhallitukselle, että nykyinen Matkapalvelukeskuksen
kilometriperusteisen omavastuun käytäntö säilytetään Matkapalvelukeskuksen
vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisissa matkoissa.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 8
Valmistelija / lisätiedot:
Maija Tervo, Jari Airaksinen, Tarja Holländer-Tyni, Miikka Ruokamo, Hannu Kumpula,
Seija Säkkinen
miikka.ruokamo@rovaniemi.fi
hallintolakimies
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee perusturvalautakunnan 11.12.2019 § 196 annetun
vastauksen tiedoksi ja toteaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuasioista päättäminen kuuluu perusturvalautakunnan toimivaltaan.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Perusturvalautakunta
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§9
Kotihoidon palvelusopimuksen päättyminen
ROIDno-2019-3633
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander, Miikka Ruokamo, Antti Määttä, Jari Airaksinen
miikka.ruokamo@rovaniemi.fi, antti.maatta@rovaniemi.fi
hallintolakimies, henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Sopimus_liikkeenluovutuksesta
Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki (621/1999) § 6 mom.
2 Liite: Coronarian_Rovaniemen_kotihoidon_palvelusopimuksen_irtisanominen (1).pdf
Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki (621/1999) § 6 mom.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan 11.12.2019 §195 esityksen ja
päättää, että siirtosopimus hyväksytään, ja että kaupunginjohtaja valtuutetaan
tekemään tarvittavat muutokset lopulliseen siirtosopimukseen.
Päätös
Maria-Riitta Mällinen poistui esteelisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 1 kohta). Varajäsen Terhi Heikkilä saapui klo 13.55.
Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi varapuheenjohtaja Juhani Juuruspolvi.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:
Kaupunginhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan 11.12.2019 esityksen siten, että
henkilöstön siirto hyväksytään periaatteellisesti. Kaupunginjohtaja valtuutetaan
käymään lopulliset sopimusneuvottelut, tekemään tarvittavat muutokset lopulliseen
siirtosopimukseen ja hyväksymään sopimusvaraisen henkilöstön siirron, jos
neuvotteluosapuolet pääsevät sopimukseen.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen
mukaisesti.
Esteellisyys
Maria-Riitta Mällinen
Tiedoksi
Humana Hoiva Oy
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Nuorisovaltuusto, § 37,12.12.2019
Kaupunginhallitus, § 10, 13.01.2020
§ 10
Nuorisovaltuuston toimintasäännön päivittäminen
ROIDno-2017-480
Nuorisovaltuusto, 12.12.2019, § 37
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Luiro
anne.luiro@rovaniemi.fi
suunnittelija
Liitteet

1 Toimintasääntö 1.1.2020
Uusi hallintosääntö aiheuttaa pieniä muutoksia nuorisovaltuuston toimintasääntöön,
jotka ovat merkattuina punaisella liitteessä. Nuorisovaltuuston käsittelyn jälkeen
toimintasäännön vahvistaa Rovaniemen kaupunginhallitus.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Tervo, palvelualuepäällikkö
Nuorisovaltuusto hyväksyy kaupungin hallintosäännön mukaisesti uudistetun
Rovaniemen kaupungin nuorisovaltuuston toimintasäännön ja esittää sen
kaupunginhallitukselle vahvistettavaksi.
Päätös
Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 10
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Luiro
Liitteet

1 Toimintasääntö 1.1.2020
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy nuorisovaltuuston päivitetyn toimintasäännön.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Nuorisovaltuusto
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§ 12
Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän ja valtuuston sihteerin määrääminen
ROIDno-2017-2365
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Hallintosäännön 94 §:n mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja
valtuuston sihteerinä toimii valtuuston määräämä viranhaltija.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto määrää valtuuston
kokousten pöytäkirjanpitäjäksi ja valtuuston sihteeriksi kaupunginsihteerin ja hänen
1. varahenkilöksi hallintopäällikön (asiahallinta- ja tietopalvelut) ja 2. varahenkilöksi
kaupunginlakimiehen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 13
Toimielinten toimikauden muuttaminen orgnisaatiouudistuksesta johtuen
ROIDno-2019-2062
Valmistelija / lisätiedot:
Ville Vitikka, Kaisa Laitinen
ville.vitikka@rovaniemi.fi, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies, kaupunginsihteeri
Kaupunginvaltuusto päätti Rovaniemen kaupungin
organisaatiouudistuksesta 11.11.2019 § 100 sekä hyväksyi kaupungille uuden
hallintosäännön kokouksessaan 9.12.2019 § 110. Hallintosääntö on astunut voimaan
1.1.2020 alkaen.
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja
tarkastuslautakunta, joiden lisäksi valtuusto voi asettaa mm. kunnanhallituksen
alaisena toimivia lautakuntia ja jaostoja mm. kunnanhallitukseen ja
lautakuntiin. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston
toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston
toimikautta lyhyempi, tai ellei toisin ole kuntalaissa säädetty. Käytännössä tämä
tarkoittaa, että valtuusto voi vapaasti päättää toimielinten toimikauden pituudesta.
Kuntalain 34 §:ssä säädetään luottamushenkilöiden erottamisesta kesken
toimikauden. Yksittäistä luottamushenkilöä ei voida erottaa kuin rikoksen
perusteella. Toimielin kokonaisuudessaan (tai erikseen sen puheenjohtajisto) voidaan
erottaa vain epäluottamuksen perusteella. Erottamattomuuden vastapainona
luottamustoimi on määräaikainen. Luottamushenkilö valitaan tehtäväänsä edellä
mainitulla tavalla asianomaisen toimielimen toimikaudeksi.
Kuntalain 70 §:ssä säädetään suostumuksesta luottamustoimeen ottamisesta sekä
erosta luottamustoimesta. Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on
suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla
muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen
toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron
valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Kuntalain 79 §:ssä säädetään luottamustoimen hoitamisesta. Luottamushenkilö pysyy
toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes
toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen
on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto:
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päättää, että organisaatiouudistuksen myötä lakkaavien toimielinten eli teknisen
lautakunnan, koulutuslautakunnan, vapaa-ajan lautakunnan, liikelaitoksen
johtokunnan sekä aluelautakuntien toimikaudet päättyvät 20.1.2020;
toteaa, että 1.1.2020 voimaan astuneen hallintosäännön mukaan uusia
toimielimiä ovat elinvoimalautakunta ja sivistyslautakunta, joiden
toimikaudet alkavat 20.1.2020, ja joihin valtuuston tulee erikseen valita jäsenet ja
varajäsenet. Elinvoimalautakunnan ja sivistyslautakunnan jäseniä ja varajäseniä
valittaessa on kuntalaissa säädettyjen vaatimusten lisäksi otettava huomioon
tasa-arvolain säännökset;
toteaa, että kaupunginhallituksen, keskusvaalilautakunnan,
tarkastuslautakunnan, ympäristölautakunnan ja
perusturvalautakunnan toimikaudet jatkuvat keskeytyksettä nykyisellä
kokoonpanolla.
päättää, että uuden organisaation mukaiset määrärahamuutokset tehdään
seuraavasti:
Aluelautakuntien määrärahat siirretään sivistyslautakunnalle lukuun
ottamatta alueellisten palveluiden (hallintopalvelut) ja käyttösuunnitelmien
(kehittämis- ja perustoiminta) määrärahoja, jotka siirretään
elinvoimalautakunnalle.
Teknisen lautakunnan määrärahat siirtyvät kokonaisuudessaan
elinvoimalautakunnalle.
Vapaa-ajan lautakunnan määrärahat siirtyvät kokonaisuudessaan
sivistyslautakunnalle.
Kaupunginhallituksen työllisyyden, elinkeinojen ja kansainvälisen
toiminnan sekä elinkeinojen kehittämisen määrärahat siirtyvät
elinvoimalautakunnalle.
Muutettu talousarvio 2020 käsitellään kaupunginhallituksessa viimeistään
25.5. ja kaupunginvaltuustossa viimeistään 15.6.
Päätös
Sanna Karhu esitti Juhani Juuruspolven ja Kalervo Björkbackan kannattamana, että
kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että organisaatiouudistuksen
ollessa kokonaisuudistus, valtuusto
päättää, että kaikkien nykyisten toimielinten toimikausi päättyy 20.1.2020,
valitsee kaikki toimielimet uudelleen,
päättää, että uusien toimielinten toimikausi on 20.1.2020 - 31.5.2021, sekä
päättää, että uuden organisaation mukaiset määrärahamuutokset tehdään
seuraavasti:
Aluelautakuntien määrärahat siirretään sivistyslautakunnalle lukuun
ottamatta alueellisten palveluiden (hallintopalvelut) ja käyttösuunnitelmien
(kehittämis- ja perustoiminta) määrärahoja, jotka siirretään
elinvoimalautakunnalle.
Teknisen lautakunnan määrärahat siirtyvät kokonaisuudessaan
elinvoimalautakunnalle.
Vapaa-ajan lautakunnan määrärahat siirtyvät sivistyslautakunnalle sekä
lapsi- ja nuorisoasian jaostolle toimivaltajaon mukaisesti.
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Kaupunginhallituksen työllisyyden, elinkeinojen ja kansainvälisen
toiminnan sekä elinkeinojen kehittämisen määrärahat siirtyvät
elinvoimalautakunnalle.
Muutettu talousarvio 2020 käsitellään kaupunginhallituksessa viimeistään
25.5. ja kaupunginvaltuustossa viimeistään 15.6.2020
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Sanna Karhun esityksen mukaisesti.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallituksen 13.1.2020 työjärjestystä
muutetaan niin, että kaupunginhallituksen esityslistalle lisätään valtuuston
vaalilautakunnan, keskusvaalilautakunnan, valtuuston puheenjohtajien,
kaupunginhallituksen, tarkastuslautakunnan, ympäristölautakunnan ja
perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 14
Elinvoimalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
ROIDno-2020-13
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on 9.12.2019 § 110 hyväksynyt uuden
hallintosäännön, joka on tullut valtuuston päätöksen mukaisesti voimaan 1.1.2020.
Elinvoimalautakunnan ja elinvoimalautakunnan jaostojen tehtävistä määrätään
hallintosäännön 34 - 36 §§:ssä. Elinvoimalautakunta vastaa:
1. maankäytön suunnittelu- ja kaupunkisuunnittelupalveluista;
2. yhdyskunta- ja kunnallisteknisistä palveluista;
3. paikkatieto- ja tonttipalveluista;
4. elinkeino- ja yrityspalveluista;
5. kansainvälisistä palveluista;
6. maaseudun ja kylien kehittämispalveluista;
7. työllisyyspalveluista;
8. toimialaansa liittyvistä hankkeista.
Elinvoimalautakunnalle ja sen jaostoille siirtyvät 2017 hyväksytyn hallintosäännön
mukaisen teknisen lautakunnan tehtävät sekä osin aluelautakunnille kuuluneet
tehtävät.
Jäsenten ja varajäsenten määrä
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 16 §:n mukaan elinvoimalautakunnassa on
yksitoista (11) jäsentä ja 11 varajäsentä. Vähintään puolet lautakunnan jäsenistä ja
varajäsenistä on valittava valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto
valitsee lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden
varapuheenjohtajan, joiden on oltava valtuutettuja. 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
Elinvoimalautakunnassa on:
1. jätehuoltojaosto, jossa on 5 jäsentä. Jaoston jäsenet, puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valitsee elinvoimalautakunta, joka päättää myös jaoston
toimikaudesta. Jaoston puheenjohtajan on oltava elinvoimalautakunnan
varsinainen jäsen. Muilta osin jaostoon voidaan valita muitakin kuin
elinovoimalautakunnan jäseniä tai varajäseniä. Jokaisella jaoston jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee elinvoimalautakunta;
2. kylien kehittämisjaosto, johon tulee valita kolmetoista (13) jäsentä siten, että
elinvoimalautakunta valitsee keskuudestaan kehittämisjaoston puheenjohtajan.
Elinvoimalautakunta valitsee loput kaksitoista (12) kylien edustajajäsentä siten,
että jokaiselta kaupungin viideltä eri päätiesuuntien kyläalueilta valitaan
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korkeintaan kolme (3) edustajaa ja kullekin jäsenelle henkilökohtaiset
varajäsenet. Tiesuuntakohtaisessa jäsenmäärässä huomioidaan päätiesuunnan
asukasmäärä. Kylien edustajajäsenillä tulee olla vakituinen asuinpaikka
Rovaniemen kyläalueilla. Esitykset elinvoimalautakunnalle kylien
edustajajäseniksi tekevät Rovaniemen kylien alueiden tiesuuntakohtaiset
kokoukset ja varapuheenjohtajan nimeävät jaoston kylien edustajat
keskuudestaan. Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua puhe- ja läsnäolo-
oikeudella kylien kehittämisjaoston kokoukseen. Rovaniemen kylien alueista
liitetään kuvat kartasta, josta selviää, mitkä kylät kuuluvat mihinkin alueeseen.
Toimikausi
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
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:
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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
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 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. valitsee elinvoimalautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 yksitoista
(11) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen,
2. nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 15
Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
ROIDno-2020-14
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on 9.12.2019 § 110 hyväksynyt uuden
hallintosäännön, joka on tullut valtuuston päätöksen mukaisesti voimaan 1.1.2020.
Sivistyslautakunnan tehtävistä määrätään hallintosäännön 40 §:ssä.
Hallintosäännön 19 §:n mukaan sivistyslautakunnalla ja perusturvalautakunnalla on
yhteinen lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, jossa on 7 jäsentä. Jaoston jäsenet,
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee kaupunginhallitus, joka päättää myös
jaoston toimikaudesta. Jaoston puheenjohtaja on valittava perusturvalautakunnan
varsinaisten jäsenten joukosta, ja varapuheenjohtaja sivistyslautakunnan varsinaisten
jäsenten joukosta. Jaoston jäsenet on valittava perusturvalautakunnan ja
sivistyslautakunnan jäsenten joukosta. Jokaisella jaoston jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee kaupunginhallitus. Lapsiperhe- ja
nuorisojaoston tehtävistä määrätään 41 §:ssä. Nuorisovaltuuston edustaja voi
osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston
kokoukseen.
Sivistyslautakunta vastaa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

varhaiskasvatuspalveluista;
esiopetuspalveluista;
perusopetuspalveluista;
lukiopalveluista;
taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön palveluista;
oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluista;
sivistyspalveluihin kuuluvista nuorten palveluista;
liikuntapalveluista;
kulttuuripalveluista;
kirjastopalveluista;
museopalveluista;
muista sivistys- ja vapaa-ajan palveluista, jotka on erikseen päätetty tai laissa
säädetty kunnan järjestämisvastuulle.
Vuonna 2017 hyväksytyn hallintosäännön mukaisen koulutuslautakunnan sekä vapaa-
ajan lautakunnan tehtävät siirtyvät sivistyslautakunnalle.
Jäsenten ja varajäsenten määrä
Sivistyslautakunnassa on 11 jäsentä ja 11 varajäsentä. Vähintään puolet lautakunnan
jäsenistä ja varajäsenistä on valittava valtuutettujen ja varavaltuutettujen
keskuudesta. Valtuusto valitsee lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja
yhden varapuheenjohtajan, joiden on oltava valtuutettuja. Puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen voi olla muukin kuin valtuutettu.
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Toimikausi
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
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
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
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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 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. valitsee sivistyslautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 yksitoista (11)
jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen,
2. nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 16
Toimialojen jakaantuminen palvelualueisiin
ROIDno-2019-2062
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Hallintosäännön 24 §:n mukaan säännön 23 §:ssä määritellyt toimialat voivat
palveluiden tuottamiseksi jakaantua tarkoitustaan vastaaviin palvelualueisiin, jotka
voivat edelleen jakaantua tarkoitustaan vastaaviin yksiköihin. Toimialan
palvelualuejaosta päättää toimialaa johtava lautakunta, joka päättää
yksityiskohtaisemmin palvelualuetasoista, palvelualueiden määrästä, jaosta ja
nimityksistä. Palvelualueen yksikköjaosta ja palveluiden yksityiskohtaisemmasta
organisoitumisesta päättää toimialajohtaja.
Hallintosäännön 23 §:ssä määritelty hallinto- ja tukipalvelut - toimintayksikkö voi
edelleen jakaantua tarkoitustaan vastaaviin yksiköihin. Yksikköjaosta ja palveluiden
yksityiskohtaisemmasta organisoitumisesta päättää kaupunginjohtaja.
Hallintosäännön 27 §:n mukaan säänön 24 §:n mukaisesti muodostuville
palvelualueille on määrättävä palvelualuepäällikkö, joka toimialajohtajan johdon ja
valvonnan alaisuudessa johtaa ja kehittää palvelualueensa toimintaa.
Palvelualuepäällikön valitsee lautakunta. Palvelualuepäällikkö toimii palvelualueella
työnantajan edustajana. Palvelualuepäällikkö määrää yksikön esimiehen sijaisen, joka
hoitaa yksikön esimiehen tehtäviä tämän ollessa poissa tai esteellinen.
Hallintosäännön 24 §:n mukaisesti muodostuville palvelualueen yksiköille on
määrättävä esimies, joka johtaa yksikkönsä toimintaa sekä vastaa yksikön toiminnan
kehittämisestä. Toimialan palvelualueella olevan yksikön esimiehen valitsee
toimialajohtaja tai määräämänsä. Hallinto- ja tukipalveluissa yksikön esimiehen
valitsee kaupunginjohtaja. Yksikön esimies toimii työnantajan edustajana johdossaan
olevassa yksikössä.
Kaupunginvaltuusto päätti 9.12.2019 § 110, että organisaatiouudistuksen seuraavassa
vaiheessa kaupunginhallitus tekee toimielinten osalta hallintosäännön § 24 mukaisen
jaon palvelualueisiin lautakuntien esityksestä vuoden 2020 aikana.
Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginvaltuuston 20.1.2020
kokouksessa. Häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi kaupunginhallituksen on syytä
tehdä toimialojen palvelualuejaosta ja palvelualuepäälliköistä ensimmäinen päätös
mahdollisimman pian.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että palvelualueet 1.1.2020 muodostetaan soveltuvin osin
noudattaen vuonna 2019 voimassa ollutta toimialojen palvelualuejakoa ja vahvistaa,
että toimialojen palvelualueet ja palvelualueiden päälliköt ovat seuraavat:
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Elinvoimapalvelut toimiala:
Tekniset palvelut (palvelualuepäällikkö Olli Peuraniemi)
Ympäristönvalvonta (palvelualuepäällikkö Erkki Lehtoniemi)
Elinvoimapalvelut (palvelualuepäällikkö Jukka Kujala)
Sivistys- ja hyvinvointipalvelut toimiala:
Varhaiskasvatuspalvelut (palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa)
Koulutuspalvelut (palvelualuepäällikkö Kai Väistö)
Vapaa-ajan palvelut (palvelualuepäällikkö Merja Tervo)
Lapsiperheiden palvelut (palvelualuepäällikkö Mirja Kangas)
Aikuisten ja työikäisten palvelut, (palvelualuepäällikön virka on avoimena)
Ikäihmisten palvelut (palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander)
Terveydenhuollon palvelut (palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela)
Tämä päätös on voimassa 1.1.2020 alkaen kunnes kaupunginhallitus päättää
palvelualuejaosta lautakuntien esityksestä vuoden 2020 aikana.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Toimialajohtajat, ao. henkilöt
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§ 17
Toimielinten esittelijöiden nimeäminen
ROIDno-2020-33
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kaupunginhallituksen esittelijästä määrätään hallintosäännön 2 §:ssä:
Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa,
taloudenhoitoa ja muuta toimintaa ja toimii kaupunginhallituksen esittelijänä ja vastaa
asioiden valmistelusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginjohtajan ollessa
poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty.
Hallintosäännön 151 §:n mukaan muilta osin esittelijöistä ja varaesittelijöistä päättää
kaupunginhallitus.
Esittelijän on oltava virkasuhteessa.
Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.
Hallintosäännön 152 §:n mukaan asiat päätetään toimielimen kokouksessa
viranhaltijan esittelystä. Vaalilaissa säädetyissä vaalitoimielimissä asiat päätetään
kuitenkin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on
velvollinen tekemään toimielimelle päätösehdotuksen.
Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun
aikana muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on
pohjaehdotus.
Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin
toisin päätä.
Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan
selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että
puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää nimetä esittelijät ja varaesittelijät seuraavasti:

Toimielin

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Esko
Kaupunginhallituksen nimitysjaosto
Lotvonen
Kaupunginhallituksen hyvinvoinnin ja Kaupunginjohtaja Esko
terveyden edistämisen jaosto
Lotvonen

Varaesittelijä
Henkilöstöjohtaja
Antti Määttä
Henkilöstöjohtaja
Antti Määttä
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Kaupunginhallituksen tilajaosto
Elinvoimalautakunta
Jätehuoltojaosto
Kylien kehittämisjaosto
Ympäristölautakunta
Sivistyslautakunta
Perusturvalautakunta

Toimialajohtaja Jukka
Kujala
Kaupungininsinööri Olli
Peuraniemi
Alueellisten palvelujen
johtaja Heli Välikangas
Ympäristöpäällikkö Erkki
Lehtoniemi
Toimialajohtaja Antti
Lassila
Toimialajohtaja Antti
Lassila

Kaupungininsinööri
Olli Peuraniemi
Suunnittelupäällikkö
Aku Raappana
Sijaiseksi määrätty
Rakennustarkastaja
Pentti Ylitalo

Perusturvalautakunnan
yksilöasioiden jaosto:
Lasten ja perheiden palvelut
Aikuisten ja työikäisten palvelut
Ikäihmisten palvelut
Terveydenhuollon palvelut
Palvelualueiden yhteiset asiat

Palvelualuepäällikkö
Mirja Kangas
Palvelualuepäällikkö
Maija Tervo (vt.)
Palvelualuepäällikkö
Johtanna Lohtander
Palvelualuepäällikkö
Kaisa Kuusela
Palvelualuepäällikkö
Johanna Lohtander

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ao. toimielimet ja ao. henkilöt
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Kaupunginhallitus, § 502,16.12.2019
Kaupunginhallitus, § 511,16.12.2019
Kaupunginhallitus, § 505,16.12.2019
Kaupunginhallitus, § 18, 13.01.2020
§ 18
Tilapalvelupäällikön virkaan ja Pekka Latvalan virkasuhteeseen liittyvät toimenpiteet
ROIDno-2019-2062
Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 502
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 hyväksyä organisaatiouudistuksen
toteuttamisen 1.1.2020 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on muun muassa
johtamisjärjestelmän ja organisaation virtaviivaistaminen sekä selkeiden
johtamiskokonaisuuksien muodostaminen. Organisaatiouudistus- ja talouden
tasapainottamissuunnitelmia on käsitelty 5.8.-16.9.2019 käydyissä kuntien
yhteistoimintalain 7 §:n mukaisissa yhteistoimintaneuvotteluissa.
Organisaatiouudistussuunnitelmaan liittyy tilaliikelaitoksen uudelleenorganisoiminen
tilapalvelukeskukseksi. Tässä yhteydessä tilaliikelaitoksen johtajan virkaan sisältyvät
tehtävät muuttuvat niin olennaisesti, että virka tulee lakkauttaa.
Hallintosäännön 41 §:n mukaan “Valtuusto päättää kaupunginjohtajan viran
perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kaupunginhallitus päättää muiden
kaupunginhallituksen alaisten virkojen sekä toimialajohtajan viran perustamisesta ja
lakkauttamisesta, ellei tässä hallintosäännössä toisin määrätä. Lautakunnan /
johtokunnan alaisen toimialan osalta viran perustamisesta ja lakkauttamisesta
päättää lautakunta.”
Lain kunnallisesta viranhaltijasta 43 §:n 2 ja 3 momenttien mukaan “Jos työnantaja on
työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaan
velvollinen neuvottelemaan taloudellisella tai tuotannollisella perusteella tapahtuvan
irtisanomisen perusteesta työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa, työnantajalla
ei ole 1 momentissa tarkoitettua vastaavaa velvollisuutta. (13.4.2007/450)
Edellä todetun perusteella kaupunginhallitus on toimivaltainen päättämään
tilaliikelaitoksen johtajan viran lakkauttamisesta. Työnantajalla ei ole viran
lakkauttamisen osalta velvollisuutta viranhaltijan kuulemiseen, koska tilaliikelaitoksen
uudelleenorganisointia ja kolmen henkilötyövuoden vähentämistä johto-, hallinto-,
esimies- ja tukipalvelutehtävistä on käsitelty yhteistoimintaneuvotteluissa.
Tilaliikelaitoksen johtajan virkasuhteen irtisanomisen sekä työnantajan asiaan
liittyvien velvoitteiden täyttämisen osalta tehdään erillinen päätös.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää lakkauttaa tilaliikelaitoksen johtajan viran (vakanssi
44900001) 1.1.2020 alkaen perustuen kaupunginvaltuuston 11.11.2019 hyväksymiin
vuoden 2020 talousarvioon ja organisaatiouudistukseen. Päätös pannaan täytäntöön
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Päätös
Maarit Simoska poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 5 kohta).
Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 511
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n mukaan “virkasuhde voidaan irtisanoa, kun
viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä,
työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi taikka
muista niihin verrattavista syistä. Irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa
voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen
virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti
poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin.”
Päätös virkasuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta on annettava kirjallisesti
tiedoksi viranhaltijalle henkilökohtaisesti. Jollei tämä ole mahdollista, päätös
virkasuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta saadaan antaa tiedoksi lähettämällä
päätös kirjeitse.
Pekka Latvala on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Latvala on toiminut työurallaan
tilaliikelaitoksen johtajan tehtävän lisäksi teknisenä johtajana, kunnaninsinöörinä,
toimitusjohtajana, kehityspäällikkönä ja projektipäällikkönä.
Rovaniemen kaupungin avoinna olevista tehtävistä Latvalalle voidaan tarjota liitteenä
olevassa perustelumuistiossa esitetyillä perusteilla toistaiseksi voimassa olevaa
tilapalvelukeskuksen tilapalvelupäällikön virkaa. Koska Pekka Latvalan virkasuhde
kaupunkiin on alkanut 27.2.2012, hänen irtisanomisaikansa on neljä kuukautta.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa, että Pekka Latvalan nykyinen virka tilaliikelaitoksen
johtajana lakkaa 31.12.2019 lukien viran lakkauttamisen perusteella. Koska Latvalalle
tarjolla olevat tehtävät vähentyvät olennaisesti ja pysyvästi toiminnan ja tehtävien
uudelleenorganisoinnista johtuen viranhaltijalain 37 §:n tarkoittamalla tavalla,
Rovaniemen kaupunki on selvittänyt irtisanomisen vaihtoehtona muun avoimen viran
tarjoamismahdollisuudet. Viranhaltijalain 37 §:ssä säädetyn mukaisesti
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Latvalalle voidaan tarjota liitteenä olevassa perustelumuistiossa esitetyillä perusteilla
toistaiseksi voimassa olevaa tilapalvelupäällikön virkaa 1.1.2020 alkaen. Latvalan tulee
ilmoittaa viran vastaanottamisesta kirjallisesti viimeistään 20.12.2019. Päätös pannaan
täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.
Maarit Simoska poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Halintolaki 28 § 5 kohta).
Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:
Kaupunginhallitus päättää irtisanoa Pekka Latvalan virkasuhteen tilaliikelaitoksen
johtajan viran lakkauttamisen perusteella ja koska viranhaltijalle tarjolla olevat
tehtävät vähentyvät olennaisesti ja pysyvästi toiminnan ja tehtävien
uudelleenorganisoinnista johtuen lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n mukaisesti.
Viranhoitovelvoite tilaliikelaitoksen johtajan virkaan päättyy viran lakatessa 1.1.2020
alkaen. Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginjohtaja selvittää edellytykset siirtää
Pekka Latvala lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n perusteella toiseen virka- tai
työsuhteeseen tai kouluttaa hänet uusiin tehtäviin irtisanomisen vaihtoehtona ja
päättää tarvittaessa asiasta toimivaltansa puitteissa. Kaupunginhallituksen päätös
pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen
mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 505
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 organisaatiouudistuksesta, johon perusten
tilaliikelaitos organisoitaisiin kaupunginhallituksen alaisuuteen tilapalvelukeskuksen
muodossa. Tilapalvelukeskuksen toiminnan, talouden ja henkilöstön johtamisen
järjestämiseksi on tarpeen perustaa tilapalvelukeskuksen johtajan virka 1.1.2020
alkaen.
Tilapalvelukeskuksen johtajan keskeisimpinä tehtävinä olisi
Tilapalvelukeskuksen toiminnan, henkilöstön ja palvelutuotannon johtaminen.
Suorien alaisten lähiesimiehenä toimiminen.
Tehtävän vaativuuden perusteella määritelty tehtäväkohtainen palkka virkaan on
6897,30 euroa kuukaudessa.
Viran kelpoisuusehdoksi on valmistelussa määritelty ylempi korkeakoulututkinto,
käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.
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Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää perustaa tilapalvelukeskuksen johtajan viran 1.1.2020
alkaen. Viran tehtäväkohtainen palkka on 6897,30 euroa/kk ja kelpoisuusehto ylempi
korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä
suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Päätös pannaan täytäntöön
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.
Anja Joensuu esitti Harri Rapon ja Kalervo Björkbackan kannattamana, että
kaupunginhallitus päättää perustaa tilapalvelupäällikön viran 1.1.2020 alkaen ja
muutoin kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Joensuun esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 18
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Tehtäväkuvaus_tilapalvelupäällikkö_14.1.2020
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.12.2019 § 505 perustaa
tilapalvelupäällikön viran. Virka on avoimena, koska Martti Anttila ei ottanut sitä
vastaan.
Tilaliikelaitoksen johtajan viran lakkauttamisen perusteella irtisanottu Pekka Latvala
on ilmoittanut kaupunginjohtajan ja henkilöstöjohtajan kanssa käymässään
keskustelussa olevansa halukas ottamaan tilapalvelupäällikön viran vastaan siten
muutettuna, että tehtävänkuva ja tehtäväkohtainen palkka vastaisivat soveltuvin osin
tilaliikelaitoksen johtajan lakkautettua virkaa liitteenä olevan tehtävänkuvauksen
mukaisesti. Kaupunginhallituksen tilapalvelupäällikön virkaan 16.12.2019
päättämä tehtäväkohtainen palkka on 6897,30 euroa ja tilaliikelaitoksen johtajan
tehtäväkohtainen palkka oli 4908,60 euroa.
Lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n mukaan “Irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei
viranhaltijaa voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen
virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti
poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin.” Avoimista viroista
tilapalvelupäällikön viran voidaan katsoa olevan lähimpänä Pekka Latvalan aiempaa
virkasuhdetta.
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Kaupunginjohtaja on määrännyt viranhaltijapäätöksellään 2.1.2020 § 2 Pekka Latvalan
tilapalvelupäällikön avoimen viran hoitajaksi edellä todettua vastaavilla ehdoilla
(tehtäväkohtainen palkka 4908,60 euroa) siihen saakka, että kaupunginhallitus on
päättänyt viran täyttämisestä, kuitenkin enintään 29.2.2020 saakka.
Kaupunginjohtaja on ottanut kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ympäristöpäällikön
11.12.2019 § 26 tekemän päätöksen valvontainsinöörin määräaikaisen viran
täyttämisestä sen varmistamiseksi, että kaupunki voi toteuttaa lain kunnallisesta
viranhaltijasta 37 §:n mukaisen uudelleensijoittamisvelvollisuutensa. Koska Latvala
esitetään sijoitettavaksi tilapalvelupäällikön virkaan, ympäristöpäällikön päätös
11.12.2019 § 26 voidaan pysyttää voimassa.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1) muuttaa viran tehtävänkuvausta liitteenä olevan tehtävänkuvauksen mukaisesti ja
päättää viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi 4908,60 euroa,
2) siirtää Pekka Latvalan lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n
perusteella suostumuksensa mukaisesti toistaiseksi voimassa olevaan
tilapalvelupäällikön virkaan 14.1.2020 alkaen ja
3) pysyttää voimassa ympäristöpäällikön 11.12.2019 § 26 tekemän päätöksen
valvontainsinöörin määräaikaisen viran täyttämisestä.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Pekka Latvala
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Kaupunginhallitus, § 510,16.12.2019
Kaupunginhallitus, § 19, 13.01.2020
§ 19
Martti Anttilan virkasuhteeseen liittyvät toimenpiteet
ROIDno-2019-2062
Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 510
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n mukaan “virkasuhde voidaan irtisanoa, kun
viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä,
työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi taikka
muista niihin verrattavista syistä. Irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa
voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen
virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti
poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin.”
Päätös virkasuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta on annettava kirjallisesti
tiedoksi viranhaltijalle henkilökohtaisesti. Jollei tämä ole mahdollista, päätös
virkasuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta saadaan antaa tiedoksi lähettämällä
päätös kirjeitse.
Martti Anttila on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri. Hän on työskennellyt
työurallaan toimialajohtajana, apulaiskaupunginjohtajana, teknisenä johtajana, vs.
kaupunginjohtajana ja apulaiskaupunginsihteerinä.
Anttilan virkasuhde on alkanut 1.1.2005, joten hänen irtisanomisaikansa on kuusi
kuukautta. Irtisanomisen vaihtoehtona Anttilalle voidaan tarjota liitteenä olevassa
perustelumuistiossa esitetyillä perusteilla toistaiseksi voimassa olevaa
tilapalvelukeskuksen johtajan virkaa 1.1.2020 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa, että Martti Anttilan nykyinen virka teknisten ja
ympäristöpalvelujen toimialan toimialajohtajana lakkaa 31.12.2019 lukien viran
lakkauttamisen perusteella. Koska Anttilalle tarjolla olevat tehtävät vähentyvät
olennaisesti ja pysyvästi toiminnan ja tehtävien uudelleenorganisoinnista johtuen
viranhaltijalain 37 §:n tarkoittamalla tavalla, Rovaniemen kaupunki on selvittänyt
irtisanomisen vaihtoehtona muun avoimen viran tarjoamismahdollisuudet.
Viranhaltijalain 37 §:ssä säädetyn mukaisesti Anttilalle voidaan tarjota liitteenä
olevassa perustelumuistiossa esitetyillä perusteilla toistaiseksi voimassa
olevaa tilapalvelukeskuksen johtajan virkaa 1.1.2020 alkaen. Anttilan tulee ilmoittaa
viran vastaanottamisesta kirjallisesti viimeistään 20.12.2019. Päätös pannaan
täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
13.01.2020

1/2020

52 (79)

Päätös
Kaisu Huhtalo poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki
28 § 7 kohta).
Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:
Kaupunginhallitus toteaa, että Martti Anttilan nykyinen virka teknisten ja
ympäristöpalvelujen toimialan toimialajohtajana lakkaa 31.12.2019 lukien viran
lakkauttamisen perusteella. Koska Anttilalle tarjolla olevat tehtävät vähentyvät
olennaisesti ja pysyvästi toiminnan ja tehtävien uudelleenorganisoinnista johtuen
viranhaltijalain 37 §:n tarkoittamalla tavalla, Rovaniemen kaupunki on selvittänyt
irtisanomisen vaihtoehtona muun avoimen viran tarjoamismahdollisuudet.
Viranhaltijalain 37 §:ssä säädetyn mukaisesti Anttilalle voidaan tarjota liitteenä
olevassa perustelumuistiossa esitetyillä perusteilla toistaiseksi voimassa olevaa
tilapalvelupäällikön virkaa 1.1.2020 alkaen. Anttilan tulee ilmoittaa viran
vastaanottamisesta kirjallisesti viimeistään 20.12.2019. Päätös pannaan täytäntöön
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen
mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 19
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Kaupunginhallitus päätti 16.12.2019 § 510 tarjota Martti Anttilalle lain kunnallisesta
viranhaltijasta 37 §:n mukaisesti tilapalvelupäällikön virkaa. Anttila on ilmoittanut, että
hän ei ota virkaa vastaan, ja että hän jää eläkkeelle 1.7.2020 alkaen. Kaupunginjohtaja,
henkilöstöjohtaja ja Martti Anttila ovat keskustelleet mahdollisuudesta, että Anttila
jäisi 25.2.2020 alkaen vuosilomalle, ja perehdyttäisi tätä ennen elinvoimapalvelujen
toimialan toimialajohtaja Jukka Kujalaa teknisiä ja ympäristöpalveluita sekä
maankäyttöä koskeviin tehtäviinsä.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi, että Martti Anttilan virkasuhde kaupunkiin
päättyy hänen jäädessään eläkkeelle 1.7.2020.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.
Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että lisäksi Martti Anttila
laatii suunnitelman tilapalveluiden ja kiinteistöhuollon tulevaisuuteen liittyen TTU-
ohjelman mukaisesti.
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Lisäksi
kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Martti Anttila
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§ 20
Kaupunginvaltuuston 21.10.2019 ja 11.11.2019 päätösten täytäntöönpano
ROIDno-2017-500
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kaupunginvaltuuston 21.10.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja
tarkastettu sekä viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 29.10.2019. Päätökset ovat
saavuttaneet lainvoiman 5.12.2019 ja ne voidaan panna täytäntöön.
Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja
tarkastettu sekä viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 19.11.2019. Päätökset ovat
saavuttaneet lainvoiman 27.12.2019 ja ne voidaan panna täytäntöön.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston 21.10.2019 ja 11.11.2019
kokousten päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne
täytäntöön.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kirjaamo
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§ 21
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Elinvoimajohtaja
Avustuspäätös:
§ 12 Rovaniemen Päiväkeskus ry, kuntalisäpäätös 2/2019, 11.12.2019
§ 13 Suomen Punaisen Ristin Kontti-ketju, kuntalisäpäätös 3/2019, 11.12.2019
Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Ruokapalvelutyöt - option käyttäminen, 03.01.2020
§ 12 Työ- ja suojavaatteet - option käyttäminen, 11.12.2019
Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 84 Tontin 13-307-4 os. Mäenpäänpolku 12 puhdistaminen, 19.12.2019
Kaupunginjohtaja
Avustuspäätös:
§ 92 Avustusanomus vähävaraisten jouluruokailuun, 11.12.2019
Delegointipäätös:
§ 1 Asiakirjojen allekirjoittaminen 1.1.2020, 02.01.2020
§ 98 Hallinto- ja tukipalvelut -toimintayksikön jakaminen yksiköihin sekä toimivallan
siirtäminen esimiehille, 31.12.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Tilapalvelupäällikön avoimen viran hoitaminen, 02.01.2020
§ 90 Talouspäällikön viran (vakanssi 54870001) täyttäminen, 11.12.2019
§ 91 Erityisasiantuntijan tehtävien hoitaminen 1.1.-29.2.2020, 11.12.2019
§ 93 Vastaavan palveluneuvojan vakanssin (72864008) muuttaminen, 13.12.2019
§ 94 Logistiikkatyöntekijän vakanssin (07240003) täyttäminen, 17.12.2019
§ 95 Asiakaspalveluvastaavan vakanssin (72864008) täyttäminen, 17.12.2019
§ 96 Osaamo-hankkeen projektipäällikön tehtäväkohtainen palkka, 17.12.2019
§ 99 Riitta Erolan siirtäminen hallintolakimiehen virkaan, 31.12.2019
Vieraanvaraisuuspäätös:
§ 97 Vieraanvaraisuus ja edustaminen, 18.12.2019
Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 194 Asuntotontin 17-5582-4 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 16.12.2019
§ 195 Asuntotontin 17-5581-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 16.12.2019
§ 196 Asuntotontin 10-10261-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 16.12.2019
§ 197 Asuntotontin 10-10261-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 16.12.2019
§ 198 Asuntotontin 10-10257-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 16.12.2019
§ 199 Asuntotontiin 10-10253-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 16.12.2019
§ 200 Asuntotontin 10-10258-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 16.12.2019
§ 201 Asuntotontin 10-10255-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 16.12.2019
§ 202 Asuinrakennusten tonttia 3-3063-2 koskevan varausajan jatkaminen
Etelärinteellä, 19.12.2019
§ 203 Asuntotonttia 11-11342-7 koskevan rakentamisen aloittamisajankohdan
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siirtäminen Pöykkölässä, 19.12.2019
§ 204 Asuntotonttia 11-11347-4 koskevan varausajan jatkaminen Pöykkölässä,
19.12.2019
§ 205 Asuntotonttia 10-10156-6 koskevan rakentamisen aloittamisajankohdan
siirtäminen, 19.12.2019
§ 206 Rakentamisvelvoitteen mukaisten määräaikojen siirtäminen asuntotontilla 11-
11331-3 Pöykkölässä, 30.12.2019
§ 207 Rakentamisvelvoitteen mukaisten määräaikojen siirtäminen Sinetän
asuinrakennuspaikalla no 10, 31.12.2019
§ 208 Asuntotontin 17-5581-2 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 31.12.2019
Toimialajohtaja Tekniset palvelut
§ 94 Teollisuustontista 9-9049-4 n. 6000 m2 suuruisen määräalan luovuttaminen (os.
Ahjotie 49), 18.12.2019
§ 95 Teollisuustontin 6-6071-3 myynti (os. Uppopuuntie 7), 20.12.2019
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen kaupunginjohtaja, Maria-Riitta Mällinen
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,
että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.
Kaupunginhallitus toteaa, että viranhaltijoiden päätökset 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 ja hallituksen
puheenjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 22
Ilmoitusasiat
Eduro-säätiö
kutsu tilaisuuteen 28.1.2020 Onko tuetun työllistymisen osuuskunta ratkaisu
osatyökykyisten työllistymiseen?
Jääkäriprikaati, Sodankylä

Kela

JPR:n asiak nro MP26011/27.11.2019, Rovajärven ampuma- ja harjoitusalueen
taistelu- sekä ampumaharjoituksista ilmoittaminen ajalle 1.1.2020 - 31.3.2020

Tiedote 16.12.2019 Opintotuki lakkautetaan 3 000 korkeakouluopiskelijalta.
Korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä seurataan Kelassa vuosittain.
Tänä syksynä seuranta tehtiin noin 130 000 korkeakouluopiskelijalle, jotka saivat
opintotukea lukuvuonna 2018–2019.
Tiedote 17.12.2019 Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen määrä suurenee 1.1.2020
alkaen. Kela tarkistaa eläkkeiden euromäärän ilman erillistä hakemusta.
Tiedote 18.12.2019 Kelan puhelinpalvelu venäjäksi, somaliksi ja arabiaksi päättyy
toistaiseksi. Kela lopettaa joulun jälkeen toistaiseksi valtakunnallisen
puhelinpalvelun, joka on palvellut asiakkaita venäjäksi, somaliksi ja arabiaksi.
Tiedote 20.12.2019 Opiskelijalapsiperheille lisää opintorahaa. Opintotukeen
tulee pieniä parannuksia vuoden 2020 alusta alkaen. Opintorahan
huoltajakorotus suurenee, kaikki ulkomailla opiskelevat saavat samansuuruisen
asumislisän ja opintotuen saajan omien tulojen tulorajat suurenevat. Lisäksi
opintotuen vapaaehtoisten palautusten määräaika tulee lyhenemään huhtikuun
loppuun.
Tiedote 7.1.2020 Elatustuki voidaan lakkauttaa, jos elatusapuvelkaa ei ole jäljellä
Jos elatusapuvelka on ollut nollilla pitkän aikaa, Kela voi väistyä roolistaan
maksunvälittäjänä. Tammikuun alussa Kela tutkii elatustuen lakkauttamisen
edellytykset noin 1 600 asiakkaan osalta. Jos tuki lakkautetaan, elatusvelvollinen
siirtyy maksamaan normaalisti elatusapua suoraan lähivanhemmalle.
KT Kuntatyönantajat
Yleiskirje 14/2019 31.12.2019 Vuoden 2019 yleiskirjeluettelo
Yleiskirje 1/2020 7.1.2020 Ruokailukustannusten korvauksen määrä
Lapin ELY-keskus
ELY-keskuksen lausunto maantien sulkemisesta Arctic Lapland Rallyn johdosta
16. - 18.01.2020. Lausunnon otsikossa on virheellisesti 54. ralli. Se ei kuitenkaan
vaikuta lausunnon sisältöön.
Rovaniemen kaupunki
vammaisneuvoston kokouspöytäkirja 8/2019 28.11.2019
vanhusneuvoston kokouspöytäkirja 9/2019 4.12.2019
nuorisovaltuuston kokouspöytäkirja /2019 12.12.2019
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen 16.12.2019 päätöksistä
kokouksen tarkastettu pöytäkirja. Kokouspöytäkirja julkiselta osaltaan on
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luettavissa osoitteessa: https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko
/Yhtymahallitus/Kokoukset-2019/16122019
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen 18.12.2019 päätöksistä
kokouksen tarkastettu pöytäkirja. Kokouspöytäkirja liitteineen on luettavissa
osoitteessa: https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymakokous
/Kokoukset-2019/18122019
Tervolan kunta
maaseutulautakunnan kokouspöytäkirja 2/2019 8.10.2019
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
jäsenet osallistumaan Eduron järjestämään tilaisuuteen 28.1.2020.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 23
LISÄPYKÄLÄ: Hallintosäännön muuttaminen
ROIDno-2017-22
Valmistelija / lisätiedot:
Ville Vitikka
ville.vitikka@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Hallintosääntö voimaan 1.1.2020 kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.12.2019 § 110
Kaupunginvaltuusto 9.12.2019 § 110 hyväksyi Rovaniemen kaupungin hallintosäännön
1.1.2020. Samassa yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti, että
palkkiosääntö valmistellaan uudelleen tammikuuhun 2020 mennessä,
helmikuuhun mennessä valmistellaan edustuksellinen yhteistoiminta
hallintosääntöön,
palveluverkot kohdasta tehdään esitys kaupunginvaltuustolle helmikuun 2020
aikana.
Edellisten lisäksi valtuustoryhmien puheenjohtajat esittävät, että lapsi- ja
nuorisoasioiden osalta hallintosääntöä muutetaan siten, että jaoston jäseneksi ja
jäsenen henkilökohtaiseksi varajäseneksi voitaisiin valita muukin, kuin
sivistyslautakunnan tai perusturvalautakunnan jäsen.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöön
hyväksytään seuraavat muutokset:
1. lisätään hallintosäännön kohtiin 9 § Kaupungin johtoryhmä ja 10 § toimialojen
johtoryhmät teksti: "Kaupungin johtoryhmään / toimialojen
johtoryhmiin nimetään henkilöstön edustaja."
2. hallintosäännö § 19 Lapsi- ja nuorisoasioiden jaosto, muutetaan muotoon:
"Sivistyslautakunnalla ja perusturvalautakunnalla on yhteinen lapsiperhe- ja
nuorisoasioiden jaosto, jossa on 7 jäsentä. Jaoston jäsenet, puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valitsee kaupunginhallitus, joka päättää myös jaoston
toimikaudesta. Jaoston puheenjohtaja on valittava perusturvalautakunnan
varsinaisten jäsenten joukosta, ja varapuheenjohtaja sivistyslautakunnan
varsinaisten jäsenten joukosta. Jokaisella jaoston jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Varajäsenet valitsee kaupunginhallitus. Lapsiperhe- ja nuorisojaoston
tehtävistä määrätään 41 §:ssä. Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua puhe- ja
läsnäolo-oikeudella lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston kokoukseen."
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 24
LISÄPYKÄLÄ: Lapin liiton valtuuston toimikauden jatkuminen
ROIDno-2017-1911
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Lapin liiton hallitus on lähettänyt kunnille seuraavan kirjeen 12.11.2019:
"Lapin kuntien edustajainkokous, joka oli kutsuttu koolle ma 25.11.2019 klo 13.00
perutaan ja 23.8.2017 valitun maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu kuluvan
kuntavaalikauden loppuun asti.
Maakuntavaltuuston jäsenet valitaan kuntalain (410/2015) 15 §:ssä määritellylle
toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021. Kuntien edustajainkokous on valinnut
kokouksessaan 23.8.2017 §:ssä 7 nykyisen maakuntavaltuuston. Päätös on kuitenkin
niin muotoiltu, että sillä objektiivisesti arvioiden on rajattu maakuntavaltuuston
toimikausi vuosiin 2017-2019. Tilanne on aiheutunut olettamuksesta, jonka mukaan
kuntayhtymän valtuuston toimikausi olisi tuolloin luonnosvaiheessa olleiden
maakuntalakimuutosten voimaantulon myötä päättynyt vuoden 2019 lopussa.
Maakuntavaltuuston jäsenet valitaan Kuntalain (410/2015) 15 §:ssä määritellylle
toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021. Kuntalain 79 §: n säännökset huomioon ottaen
maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu, kunnes uusi valtuusto on valittu, mikä
perussopimuksen mukaisesti tapahtuisi seuraavalla kuntavaalikaudella. Siten
toimikausi muuttuisi siitä mitä edustajainkokouksessa on päätökseksi kirjattu. Tästä
syystä edustajainkokouksen päätös on maakuntavaltuuston toimikauden määrittelyn
osalta perussopimuksen vastainen.
Maakuntahallitus käsittelee asian kokouksessaan 9.12.2019 ja kuntaliiton lausunnon
mukaisesti esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoja merkitsemään tiedoksi, että
kuntien edustajainkokouksessa 23.8.2017 §:ssä 7 tehty päätös on perussopimuksen
vastainen maakuntavaltuustolle määritellyn toimikauden osalta. Lisäksi
maakuntahallitus esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille, että nämä hyväksyvät
maakuntavaltuuston toimikauden jatkumisen perussopimuksen mukaisesti
kuntavaalikauden loppuun. Lapin liiton perussopimuksen 3. luvun 14 §:n mukaan
valtuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta
vastaavaksi ajaksi. Mikäli valtuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa
tai hänellä muusta syystä on peruste erota kesken toimikauden, päättää jäsenen
edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee
edustaa samaa ryhmää kuin jäsenen, jolle ero on myönnetty. Pyydän, että kuittaatte
sähköpostin saaduksi vastaamalla tähän viestiin. Lapin liiton hallituksen
puheenjohtaja Markus Lohen puolesta. Raimo Holster, Hallintojohtaja"
Maakuntahallitus on 9.12.2019 § 108 päättänyt yllä olevan esityksen mukaisesti.
Ehdotus
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Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee asian
tiedoksi ja hyväksyy maakuntavaltuuston toimikauden jatkumisen perussopimuksen
mukaisesti kuntavaalikauden loppuun.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 25
Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
ROIDno-2020-8
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole
päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Hallintosäännön 6 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien
tomikausi on kaksi (2) vuotta.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Vaali voi
olla myös yksimielinen tai tapahtua enemmistövaalitapaa taikka suhteellista
vaalitapaa noudattaen.
Ellei kaikista valittavista päästä yksimielisyyteen, on puheenjohtaja valittava
enemmistövaalitapaa käyttäen kuntalain 105 §:n 1 ja 4 momentin määräämässä
järjestyksessä ja toisaalta hallintosäännön määräyksiä noudattaen. Jokainen vaaliin
oikeutettu valtuutettu voi tällöin äänestää puheenjohtajien lukumäärää vastaavaa
määrää ehdokkaita. Vaali on vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin.
Puheenjohtajaksi tulee eniten ääniä saanut, 1. varapuheenjohtajaksi seuraavaksi
eniten ääniä saanut ja 2. varapuheenjohtajaksi tämän jälkeen eniten ääniä saanut
ehdokas jne.
Jos puheenjohtajia valittaessa kuntalain 105 §:n 2 momentissa edellytetty määrä
jäsenistä vaatii suhteellista vaalitapaa, on se toimitettava suljetuin lipuin kuntalain 105
§:n 2 ja 3 momentin ja toisaalta hallintosäännön määräyksiä noudattaen. Ennen
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalia on päätettävä varapuheenjohtajien
lukumäärästä, joka päätös on pantava heti täytäntöön.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
päättää valtuuston varapuheenjohtajien määrästä ja toteaa, että tämä päätös
pannaan täytäntöön heti,
suorittaa toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 valtuuston puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajien vaalin.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 26
Valtuuston vaalilautakunnan valinta
ROIDno-2020-4
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Hallintosäännön 124 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi (5)
jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista
lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii
valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.
Tasa-arvolain mukaan viisijäseniseen lautakuntaan tulee valita sekä varsinaisiksi että
varajäseniksi vähintään kaksi (2) naista ja miestä.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto valitsee keskuudestaan hallintosäännön 124 §:n tarkoittamaan
vaalilautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 viisi (5) jäsentä ja kullekin
heistä henkilökohtaisen varajäsenen,
valtuusto nimeää valituista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi, ja että
vaalilautakuntaan valitut ryhtyvät hoitamaan tointaan välittömästi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 27
Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
ROIDno-2020-11
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Vaalilain (714/1998) 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan
toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen
määrä varajäseniä, joita on oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita
asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle
toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen
ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä
vaaleissa.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa noudattaen
kuntalain 20 §:ssä säädettyä menettelyä. Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet
mahdollisuuksien mukaan edustaisivat edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä
äänestäjäryhmiä, on kustakin äänestäjäryhmästä valittava yksi edustaja, kunnes viisi
huomioon otettavaa äänestäjäryhmää on saanut edustuksensa. Vaikka säännös ei sitä
edellytä, käytännössä on usein valittu viisi eniten ääniä valtuustoon edellisissä
kunnallisvaaleissa saanutta äänestäjäryhmää. Niin kauan, kuin yksikin huomioon
otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, ei keskusvaalilautakunta saa valita
muusta ryhmästä kahta edustajaa. Tämä on lainkohdassa tarkoitetun sanonnan
“mahdollisuuksien mukaan” merkitys.
Vuoden 2017 kunnallisvaaleissa seuraavat äänestäjäryhmät ovat asettaneet
ehdokkaita;
1. Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p.
2. Kansallinen Kokoomus r.p.
3. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.
4. Perussuomalaiset r.p.
5. Suomen Kommunistinen Puolue r.p.
6. Vihreä liitto r.p.
7. Vasemmistoliitto r.p.
8. Suomen Keskusta r.p.
9. Piraattipuolue r.p.
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Kunnan keskusvaalilautakunnan on ilmoitettava yhteystietonsa
Väestörekisterikeskukselle sen määräämällä tavalla.
Tasa-arvolain mukainen vaatimus täyttyy, kun keskusvaalilautakunnan varsinaisista ja
varajäsenistä naisia ja miehiä on vähintään kaksi (2).
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. vahvistaa toimikaudelle 20.1.2020–31.5.2021 keskusvaalilautakunnan
varajäsenten lukumääräksi viisi (5),
2. valitsee keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 viisi (5)
varsinaista jäsentä ja viisi (5) varajäsentä asetettuna siihen järjestykseen, jossa
he tulevat jäsenten sijaan,
3. nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, ja
4. päättää, että keskusvaalilautakunta ryhtyy hoitamaan tointaan välittömästi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 28
Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
ROIDno-2020-9
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on 9.12.2019 § 110 hyväksynyt uuden
hallintosäännön, joka on tullut valtuuston päätöksen mukaisesti voimaan 1.1.2020.
Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen tehtävistä määrätään hallintosäännön 29-32 §§:
ssä. Kaupunginhallituksen tehtäviin on lisätty tila- ja ruoka- ja puhtauspalvelut.
Elinkeinojen kehittäminen, työllisyys- ja kansainväliset asiat ovat siirtyneet
elinvoimalautakunnalle. Kaupunginhallituksen alaisuuteen on perustettu kolme (3)
uutta jaostoa.
Kaupunginhallituksessa on:
1. nimitysjaosto, jossa on 5 jäsentä. Jaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan
ja varsinaisten jäsenten on oltava kaupunginhallituksen jäseniä. Jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus päättää jaoston
toimikaudesta. Nimitysjaoston tehtävistä määrätään 30 §:ssä;
2. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto (HYTE-jaosto), jossa on 11 jäsentä.
Jaoston puheenjohtaja on valittava kaupunginhallituksen jäsenten joukosta.
Muilta osin jaoston jäsenet ja varapuheenjohtajan valitsee kaupunginhallitus,
joka päättää myös jaoston toimikaudesta. Jokaisella jaoston jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee kaupunginhallitus.
Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella jaoston
kokoukseen. HYTE-jaoston tehtävistä määrätään 31 §:ssä;
3. tilajaosto, jossa on 7 jäsentä. Jaoston jäsenet, puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valitsee kaupunginhallitus, joka päättää myös jaoston
toimikaudesta. Jaoston puheenjohtaja on valittava kaupunginhallituksen
jäsenten joukosta. Lisäksi jaostoon valitaan 1 elinvoimalautakunnan, 1
sivistyslautakunnan ja 1 perusturvalautakunnan varsinainen jäsen, sekä kolme
(3) muuta jäsentä kaupunginhallituksen harkinnan mukaan. Jokaisella jaoston
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee kaupunginhallitus.
Tilajaoston tehtävistä määrätään 32 §:ssä.
Jäsenten ja varajäsenten määrä
Rovaniemen kaupungin voimassa olevan hallintosäännön 11 §:n mukaan
kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä. Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
valitsee valtuusto valtuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen
puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Kaupunginhallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi.
Hallintosäännön 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi toimia
päätoimisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä, jos kaupunginvaltuusto niin
päättää. Päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön oikeudesta saada virka- tai
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työvapaata työstään päätoimisen tai osa-aikaisen luottamustoimen ajaksi säädetään
kuntalain 80 §:ssä.
Kuntalain 80 §:n mukaan valtuusto päättää päätoimiselle ja osa-aikaiselle
luottamushenkilölle maksettavasta kuukausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella ja
osa-aikaisella luottamushenkilöllä on oikeus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja
perhevapaata sekä työterveyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella
viranhaltijalla. Mitä tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään työnantajasta ja
työntekijästä, sovelletaan vastaavasti kuntaan sekä päätoimiseen ja osa-aikaiseen
luottamushenkilöön.
Hallintosäännön 179 §:n mukaan valtuusto päättää päätoimisena tai osa-aikaisena
luottamushenkilönä toimivalle kaupunginhallituksen puheenjohtajalle maksettavasta
kuukausipalkasta ja korvauksista.
Toimikausi
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunginhallituksen
toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Kelpoisuus hallitukseen
Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 73 §:ssä seuraavasti:
Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei
kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö,
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten
vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta,
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen
yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen
kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön
neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan
määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.
Tasa-arvolain vaatimus
Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan:
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”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 kaupunginhallituksen jäsenistä ja
varajäsenistä vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä tai naisia. Yksitoistajäsenisen
toimielimen jäseniksi on valittava vähintään viisi (5) miestä ja naista sekä varajäseniksi
vähintään viisi (5) miestä ja naista.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto
1. valitsee toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 kaupunginhallitukseen jäsenet ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää valituista jäsenistä
puheenjohtajan, I- ja II varapuheenjohtajan,
2. päättää, että kaupunginhallitus sopii puheenjohtajaksi valitun kanssa toimiiko
hän osa-aikaisena tai kokoaikaisena luottamushenkilönä,
3. päättää, että kaupunginhallitus hyväksyy osa-aikaisen tai kokoaikaisen
puheenjohtajan tehtävänkuvan ja toimii puheenjohtajan esimiehenä,
4. päättää, että kokoaikaisena toimivan puheenjohtajan palkka on puolet
kaupunginjohtajan palkasta ja vastaavasti osa-aikaisen puheenjohtajan palkka
on suhteutettu kokoaikaisen palkkaan. Kokoaikaisena tai osa-aikaisena
luottamushenkilönä toimivalle puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota.
Kokouspalkkio maksetaan hallintosäännön mukaisesti.
5. valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän kohdalta kokouksessa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 29
Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
ROIDno-2020-10
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kuntalain 121 §:n mukaan lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee
olla valtuutettuja.
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
kunnanhallituksen jäsen
pormestari ja apulaispormestari
henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai
apulaispormestarin hallintolain esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitettu läheinen
henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen
Jäsenten ja varajäsenten määrä
Hallintosäännön 13 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä.
Tarkastuslautakunnan jäsenet valitsee valtuusto valtuutettujen ja varavaltuutettujen
keskuudesta. Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
joiden on oltava valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Varajäsen voi olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Tarkastuslautakunnan
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei voi olla muun lautakunnan tai
kaupunginhallituksen jäsen.
Tasa-arvolain vaatimus
Tarkastuslautakunnan 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. Seitsemänjäsenisen lautakunnan
jäseniksi on valittava vähintään kolme (3) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään
kolme (3) miestä ja naista.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee
tarkastuslautakuntaan valtuuston toimikauden 20.1.2020 –31.5.2021 hallinnon ja
talouden tarkastusta varten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä viisi muuta
jäsentä sekä kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 30
Ympäristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
ROIDno-2020-12
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 37 §:n mukaan ympäristölautakunnan
tehtävänä on rakennusvalvonta-, ympäristöterveydenhuolto- ja
ympäristönsuojelupalvelujen järjestäminen. Ympäristölautakunta antaa lausunnot
vaikutuksiltaan merkittävien yleis- ja asemakaavojen sekä yleis- ja
asemakaavamuutosten hyväksymisen sosiaalisista ja terveydellisistä vaikutuksista
ympäristöterveydenhuoltoa koskevilta osilta.
Jäsenten ja varajäsenten määrä
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 15 §:n mukaan ympäristölautakunnassa on 9
jäsentä ja 9 varajäsentä. Vähintään puolet lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on
valittava valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee
lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan, joiden
on oltava valtuutettuja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan henkilökohtainen
varajäsen voi olla muukin kuin valtuutettu.
Mikäli Rovaniemen kaupunki on sopinut viranomaistehtävien hoitamisesta toisen
kunnan tai kuntayhtymän kanssa, on ao. kunnalla tai kuntayhtymällä lisäksi oikeus
nimetä jäsen (ja tälle henkilökohtainen varajäsen) siihen Rovaniemen kaupungin
toimielimeen, joka vastaa sopimuksen kohteena olevan viranomaistehtävän
hoitamisesta. Lautakunnassa po. kunnan edustajat osallistuvat yhteistyösopimuksen
mukaisten tai kuntien yhteisten asioiden käsittelyyn. Sopimuskuntien edustajien
oikeus päättyy, kun sopimus lakkaa olemasta voimassa.
Toimikausi
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
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
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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
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. Yhdeksänjäsenisen lautakunnan
jäseniksi on valittava vähintään neljä (4) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään
neljä (4) miestä ja naista.
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Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. valitsee ympäristölautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 yhdeksän
(9) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen,
2. nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 31
Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
ROIDno-2020-15
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 38 §:n mukaan perusturvalautakunta vastaa
sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Lautakunnan
alaisuudessa toimii sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimiala. Lautakunta johtaa ja
kehittää perusturvapalveluiden tuottamista kaupunkistrategiassa ja
toteuttamisohjelmissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta seuraa ja arvioi
palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua
palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Yleisistä tehtävistä ja toimivallasta on
voimassa, mitä 33 §:ssä määrätään. Perusturvalautakunnan omistajaohjaustehtävistä
on säädetty 4 §:ssä.
Perusturvalautakunta vastaa:
1.
2.
3.
4.
5.

lapsiperheiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista;
aikuisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista;
ikäihmisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista;
erikoissairaanhoidon palveluista;
muista terveydenhuollonpalveluista, jotka on erikseen päätetty tai laissa
säädetty kunnan järjestämisvastuulle.
Perusturvalautakunnalla on yksilöasioiden jaosto, jossa on 5 jäsentä.
Sivistyslautakunnalla ja perusturvalautakunnalla on yhteinen lapsiperhe- ja
nuorisoasioiden jaosto, jossa on 7 jäsentä.
Jäsenten ja varajäsenten määrä
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan perusturvalautakunnassa on
11 jäsentä ja 11 varajäsentä. Vähintään puolet lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä
on valittava valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee
lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan, joiden
on oltava valtuutettuja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan henkilökohtainen
varajäsen voi olla muukin kuin valtuutettu.
Toimikausi
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Vaalikelpoisuus
Yleinen vaalikelpoisuus
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
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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
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.
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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 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. valitsee perusturvalautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 yksitoista
(11) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen,
2. nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Susanna Junttila saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 16.45.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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Muutoksenhakukielto
§3, §5, §6, §7, §8, §12, §13, §14, §15, §19, §20, §23, §24, §25, §26, §27, §28, §29, §30, §31
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
§9, §10, §11, §16, §17, §18
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.

