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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
12.5.2020 alkaen.

hallintosihteeri Marja Marjetta

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
04.05.2020

11/2020

4 (34)

§ 197
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja
hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja kävi läpi osallistujat. Todettiin, että varsinaisista jäsenistä poissa olivat
Liisa Ansala ja Päivi Alaoja sekä valtuuston varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä.
Varajäsenistä läsnä olivat Kaisu Huhtalo ja Sanna Luoma. Todettiin, että osallistujien
näkö- ja kuuloyhteys toimii.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 198
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Henttunen ja Esko-Juhani
Tennilä. Seuraavina vuorossa ovat Kalervo Björkbacka ja Sanna Karhu.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 11.5.2020.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 199
Koronavirustilanteeseen ja tulvaan varautuminen
ROIDno-2020-850
Kaupunginvaltuuston 23.3.2020 § 35 hyväksymän häiriötilanteiden ja poikkeusolojen
johtosäännön 7 §:n mukaan häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kaupungin
toimintaa johtaa kaupunginjohtaja ja kaupunginjohtajan johtama häiriötilanteiden
aikainen kaupungin johtoryhmä. Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kaupunginjohtaja
ja johtoryhmä vastaavat häiriötilanteen ja poikkeusolojen edellyttämistä
toimenpiteistä ja ohjaavat voimavaroja eri toimialueille häiriötilanteen ja
poikkeusolojen vaatimusten mukaisesti. Kiireelliset kaupunginjohtajan
erityistoimivallalla toteutetut toimenpiteet ja määräykset on saatettava ensi tilassa
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Tällöin kaupunginhallitus päättää, jäävätkö
toimenpiteet voimaan vai kumotaanko ne osittain tai kokonaan tai ovatko ne
voimassa säädetyn vai sitä lyhyemmän ajan.
Kaupunginjohtaja, turvallisuuspäällikkö ja hallintoylilääkäri sekä toimialajohtajat
antavat kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle selonteon
koronavirustilanteesta ja varautumisesta 4.5.2020 klo 12.
Poikkeusolojen johtoryhmä kokoontuu torstaina 30.4.2020. Tämän asiakohdan tekstiä
ja päätösesitystä täydennetään, mikäli se on poikkeusolojen johtoryhmän päätöksistä
johtuen tarpeellista.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä katsauksen tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginjohtaja Esko Lotvosta, toimialajohtaja Antti
Lassilaa sekä toimialajohtaja Jukka Kujalaa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Riikka Heikkilä saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 12.55.

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
04.05.2020

11/2020

7 (34)

§ 200
Ajankohtaiset asiat
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja
valmistelussa olevista asioista.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 201
Talouden kuukausikatsaus 1.1-31.3.2020
ROIDno-2020-914
Valmistelija / lisätiedot:
Janne Juotasniemi
janne.juotasniemi@rovaniemi.fi
controller
Liitteet

1 Talouden kuukausikatsaus 1.1-31.3.2020
Kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 492 hyväksymien Vuoden 2020 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:
"Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi
talouskatsauksen ja vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion
osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi. Toiminta- ja
talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta
ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa
toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut. Jokaisen
talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten
tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin."
Vuoden 2020 talousarviossa toimintakatteen sallittu kasvu talousarviovuodelle on 3,2
M€ eli 0,9 % (Vuonna 2019 koko vuoden toimintakatteen kasvu oli 15,5 M€ eli 4,3 %).
Toimintakatteen kasvu kuluvan vuoden maaliskuussa oli 3,7 milj.euroa eli 4,0 %.
Tavoitteen mukainen sallittu toimintakatteen kasvu maaliskuun tilanteen mukaan on
korkeintaan 0,8 M€.
Kaupungin kuluvan vuoden talousarvio on laadittu -5,5 milj. euroa alijäämäiseksi.
Kaupungin talous- ja kehittämisyksikössä on laadittu koko vuotta koskeva ennuste.
Toimintakatetta koskevan ennusteen laatiminen perustuu laskentaan, jossa on
hyödynnetty aikaisempien vuosien toteumatietoja, kuluvan vuoden toteumaa ja
kuluvalle vuodelle tiedossa olevia muuttujia.
Edellä kuvattua menettely- ja laskentatapaa noudattaen maaliskuun katsauksessa
ennustettu toimintakateen ylitys koko vuodelle suhteeessa arvioituun on 7,8 milj.
euroa. Toimintakatteesta laadittujen laskennallisten ennusteiden vaihteluväli koko
vuodelle poikkeaman osalta maaliskuun tilanteessa oli 6,8-14,9 miljoonaa euroa.
Ennustettu toimintakatteen vuosikasvu kuluvalle vuodelle on 11,0 milj.euroa eli 2,9
% (poikkeama 7,8 milj.euroa).
Koronaviruksesta johtuen verotulojen ennakoidaan jäävän arvioidusta. Kuntaliiton
maaliskuussa tekemän ennusteen mukaan Rovaniemen verotulot toteutuvat 17 milj.
euroa arvioitua pienempänä.
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Valtion tukitoimien kuntakohtaiset vaikutukset eivät ole vielä selvillä ja tämän hetkisen
tiedon mukaan valtion tukipaketti ei kokonaisuudessaan kompensoi epidemiasta
johtuvia menetyksiä kunnille.
Mikäli nettomenot ja verotulot toteutuvat ennusteiden mukaisesti ja valtion tukitoimet
jäävät puoleen menetyksistä on tilikauden alijäämäksi muodostumassa -17,2 milj.
euroa ja asetettu tulostavoite jää saavuttamatta.
Talouskatsaukseen sisältyvä ennuste on laadittu talous- ja kehittämisyksikön toimesta
ja perustuu edellä kuvattuun laskentaan ja menettelytapoihin.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee talouden kuukausikatsuksen tiedoksi. Kaupunginhallitus
edellyttää koko kaupunkiorganisaatiolta, että voimavarat on toistaiseksi kohdistettava
niihin toimintoihin, joilla estetään koronavirusepidemian laajentuminen.
Määrärahojen käytöstä muihin harkinnanvaraisiin tarpeisiin tulee pidättäytyä. Lisäksi
kaupunginhallituksen päätöstä 7.10.2019 § 323 tulee edelleen noudattaa
sekä toiminnan ja talouden uudistamisohjelmassa olevia talouden
tasapainotustoimenpiteitä on toteutettava. Toteutetuista talouden tasapainottamisen
toimenpiteistä tulee raportoida kaupunginvaltuustolle kesäkuun lopun tilanteesta
tehtävässä osavuosikatsauksessa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Tiedoksi toimialat ja hallinnon johtoryhmä
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§ 202
Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen uutta organisaatiota vastaavaksi
ROIDno-2019-1199
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Päkkilä
jussi.pakkila@rovaniemi.fi
kaupunginkamreeri
Liitteet

1 Talousarvio 2020 ja taloussunnitelma 2021-2022
2 Organisaatiomuutoksen vaikutukset talousarvioon
3 Talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohjeet
Kaupungin valtuusto on päättänyt kokouksessaan 11.11.2019 kaupungin uudesta
organisaatiosta ja kokouksessaan 20.1.2020 § 3 kaupungin valtuusto päätti, että uutta
organisaatiota vastaava muutettu talousarvio 2020 käsitellään kaupunginhallituksessa
viimeistään 25.5.2020 ja kaupunginvaltuustossa viimeistään 15.6.2020. Muutokset on
saatu tehtyä järjestelmiin ja voidaan esittää 15.6.2020 pidettävälle
kaupunginvaltuustolle.
Kaupunginvaltuuston talousarvioon päättämiin käyttötalouden ja investointien
kokonaismäärärahoihin sekä päätettyihin talouden ja toiminnan tavoitteisiin ei ole
tehty muutoksia. Muutokset ovat teknisiä ja toteutettu siten, että talousarvioon
hyväksytyt määrärahat on kohdennetty uudelleen samantasoisina uuden
organisaation mukaisesti toimialoille ja lautakunnille sekä hallinto ja
tukipalveluyksiköille. Vastaavasti talousarviokirjan tekstiosat on siirretty
talousarviokirjassa uuden organisaation mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kapunginhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle
hyväksyttäväksi talousarvion tekniset muutokset liitteenä olevan talousarvio 2020 ja
taloussuunnitelma 2021 - 2022 kirjan mukaisesti.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle, valtuuston päätös tiedoksi toimialat, lautakunnat,
halllinto- ja tukipalvelut yksikkö, kaupungin johtoryhmä, Sarastia Oy
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§ 203
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022 - 2023
ROIDno-2020-1397
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Päkkilä
jussi.pakkila@rovaniemi.fi
kaupunginkamreeri
Vuoden 2021 talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2022 - 2023 valmistelu tulee
käynnistää. Alkuperäisen suunnitteluaikataulun mukaan oli tarkoitus, että
kaupunginhalllitus päättää toimielimille ja konsernille annettavasta talousarvion
laadintaohjeesta toukokuussa ja lautakunnat käsitelevät alustavat talousarviot
kesäkuun loppuun mennessä. Valtakunnallinen poikkeustilanne on tuonut mukanaan
lukuisia epävarmuustekijöitä talousarviosuunnitteluun ja sen vuoksi on vuoden 2021
talousarvion laadintaprosessia on syytä tarkistaa muuttunutta tilannetta vastaavaksi.
Kuntaliitto on viimeisimmään arviossa arvioinut, että korona epidemian kuntataloutta
heikentevä vaikutus on vähintään 1.8 miljardia euroa valtakunnallisella tasolla.
Rovaniemen kaupungin taloutta heikentävä vaikutus on arvioitu olevan jopa n. 20
miljoonaa euroa riippuen epidemian kestoajasta. Valtion kunnille osoittaman
tukipaketin kuntakohtaista vaikusta ei vielä tiedetä tarkalleen, mutta todennäköisesti
tuki ei kata kaikkia menetyksiä. Verotuloarviot ovat talousarvion laadinnan lähtökohta
ja tällä hetkellä verotulot ovat erittäin vaikeasti arvioitavissa. Verotuloarviot
tarkentuvat vasta syksyllä. Kunta-alan palkkaneuvottelut ovat siirtyneet ja niiden
kustannusvaikutuksia ei tiedetä. Rovaniemen kaupungin uutta organisaatiota
vastaavat muutokset talousarvioon ovat vielä kesken. Talouden seurannan ja
suunnittelun peruslähtökohta on, että talous ja toiminta vahvistetussa talousarviossa
vastaavat toisiaan. Myös kaupunginjohtajan vaihtuminen tapahtuu epävarmassa
toiminnallisessa ja taloudellisessa tilanteessa ja on tärkeää, että talousarvion
laadintaprosessin johtaminen jatkuu keskeytyksittä ja johdonmukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että valmistelua jatketaan siten, että valmistelun
lähtökohtana on valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaiset määrärahat
vuodelle 2021, yhteensä enintään 393.620.000 euroa ja nykyiset veroprosentit
vuodelle 2020. Kaupungin investointien kokonaismäärärahakehys on 20.000.000
euroa sisältäen kaupungintalon peruskorjauksen. Konserniyhteisöjen investoinnit
valmistellaan hyväksytyn taloussuunnitelman mukaisesti, mutta tarvittaessa
konsernin investoinnit tulee sopeuttaa kaupungin investointitasoa vastaavaksi.
Valmistelua jatketaan siten, että
1. määrärahat kohdistetaan toimielimille, lautakunnille ja palvelualueille siten, ettei
edellä mainittu käyttötalouden ja investointien kokonaismääräraha ylity,
2. kertaluonteiset hanke yms. määrärahat eliminoidaan ennen valmistelun
aloittamista,
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3. valmistelun perusteella kaupunginhallitus päättää tarkemmat talousarvion
laadintaohjeet lautakunnille 31.8.2020 ja talousarvion valmistelustilannetta
esitellään valtuustoseminaarissa 7.9.2020,
4. toimielimet antavat lausuntonsa talousarviosta ja konserniyhteisöt laativat
talousarviokorttinsa 30.9.2020 mennessä,
5. kaupunginjohtaja antaa esityksensä 26.10.2020,
6. kaupunginhallituksen esitys valtuustolle vuoden 2021 talousarvioksi ja
taloussuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2023 annetaan 4.11.2020,
7. konserniyhteisöjen talousarvion laadinta tulee tehdä vuodelle 2020 annettujen
laadintaohjeiden mukaisesti ja
8. toimielinten ja kaupunginjohtajan tulee tehdä konkreettiset esitykset
kaupunginhallitukselle alijäämän kattamisesta ja talouden tasapainoon
saattamisesta vuosina 2021 - 2023.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Toimialat, lautakunnat, hallinto- ja tukipalvelu yksiköt, konserninyhteisöt
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§ 204
Kaupungintalon peruskorjaus - tilannekatsaus
ROIDno-2020-741
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Latvala
pekka.latvala@rovaniemi.fi
tilapalvelupäällikkö
Kaupungintalon peruskorjauksen valmistelu etenee. Kaupunginjohtaja nimesi
kaupungintalon peruskorjaushankkeeseen tilatyöryhmän 7.4.2020 § 38, jonka
ohjausryhmä on kokoontunut huhtikuussa jo useamman kerran. Tilatyöryhmän
ensimmäisenä keskeisenä tehtävänä on laatia yksityiskohtainen huonetilaohjelma
31.7.2020 mennessä, jossa kaikille jatkossa kaupungitalolle sijoittuville konsernin
yksiköille on henkilöittäin määritelty työpisteet. Huonetilaohjelman laadinnassa
tavoitteena on lisätä toimistotilojen tehokkuutta toteuttamalla monitilaympäristöt ja
ajanmukaistaa toimisto- ja kokoushuonetilat. Samalla työteho tehostuu,
vuorovaikutus lisääntyy ja kaupungintaloa on tarkoitus avata myös enemmän
kuntalaisille.
Kaupunginhallituksen hyväksyman kaupungintalon hankesuunnitelman pohjalta
tilapalvelukeskus on valmistellut ensimmäisenä konkreettisena korjaustoimenpiteenä
perusmuurin korjausta. Nykyiset salaojat eivät enää toimi ja piha-alueen
pintarakenteissa on virheellisiä kallistuksia, jotka aiheuttavat perusmuuriin
kosteusrasitusta. Perusmuurin korjaushankkeessa salaojat uusitaan, piha-alueen
pintarakenteet muotoillaan uudestaan ja sadevedet johdetaan seinien viereltä
poispäin. Perusmuuri peruskorjataan asentamalla uudet vesi- ja lämmöneristeet
kauttaaltaan. Perusmuurin korjaushankkeen tarjouspyyntö julkaistaan toukokuussa ja
korjaustöihin päästään kesällä. Hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2020
loppuun mennessä.
Toisena kaupungintalon peruskorjauksen valmistelevana toimenpiteenä
tilapalvelukeskus on valmistellut koko peruskorjaushankkeen suunnittelijoiden
kilpailutusta. Peruskorjaushankkeen suunnittelussa tarvitaan pääsuunnittelija
(mukaan lukien arkkitehtisuunnittelu), rakennuttajakonsultti (käsittäen
rakennusteknisten töiden valvonnan), rakennesuunnittelija, LVIA-suunnittelija ja
sähkösuunnittelija. Suunnittelijoiden tarjouspyynnöt on tarkoitus julkaista
toukokuussa ja suunnittelijat aloittaisivat työnsä kesälomien jälkeen.
Kaupungintalon peruskorjauksen tilannekatsausta käsiteltiin kaupungin
johtoryhmässä 28.4.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee kaupungintalon peruskorjauksen tilannekatsauksen
tiedoksi.
Päätös
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Tilatyöryhmän puheenjohtaja Antti Määttä, tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala,
rakennuspäällikkö Juha Välitalo ja Tuomo Nevala (Prodeco Oy Lappi) esittelivät asiaa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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Kaupunginhallitus, § 178,20.04.2020
Kaupunginhallitus, § 205, 04.05.2020
§ 205
Ratkaisuvallan delegointi, sähköenergian hankinta
ROIDno-2020-603
Kaupunginhallitus, 20.04.2020, § 178
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Latvala
pekka.latvala@rovaniemi.fi
tilapalvelupäällikkö
Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Santasport Oy,
Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy, Lapin Ammattikorkeakoulu Oy ja Domus Arctica
Säätiö ovat muodostaneet yhteisen sähkönhankintaryhmän. Rovaniemen kaupunki on
suurin sähköhankintaosapuoli vuosikulutusvolyymin ollessa noin 58 %.
Sähkönhankintaryhmä on kilpailuttanut edellisen kerran sähköenergian hankinnan
vuonna 2015 ja nykyinen sopimus sähkön toimittamisesta Energia Myynti Suomi Oy:n
kanssa päättyy 31.12.2021.
Sähkönhankintaryhmällä on voimassa oleva sopimus sähkön hankinnan
salkunhallintapalvelusta Veni Energia Oy:n kanssa, jossa Veni Energia Oy esittää
sähköenergian eri hintakomponenttien kiinnityksiä sopimuskaudella. Sopimus Veni
Energia Oy:n kanssa sisältää myös sähkönhankinnan kilpailutuksen. Veni Energia Oy
on valmistellut sähköenergian hankinnan kilpailuttamista ajalle 1.1.2022-31.12.2025
huomioiden tämän hetkinen poikkeuksellisen edullinen sähkön markkinahinta.
Sähkönhankintaryhmä esittää, että sähköenergian hankinnan kilpailuttaminen on
syytä käynnistää (hyvissä ajoin ennen sähkönhankintasopimuskauden päättymistä).
Liitteenä (salassapidettävä JulkL 6 § 3 k, jaettu kh:n jäsenille drivessä) on
sähköenergian hankinnnan tarjouspyyntö ja sopimusluonnos ajalle 1.1.2022-
31.12.2025.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää delegoida sähköenergian hankinnan koko
hankintaprosessiin sisältyvän päätöksenteon (sisältäen hankinta-asiakirjojen
hyväksymisen, hankintapäätöksen ja siihen mahdollisesti sisältyvän optiopäätöksen
sekä hankintasopimuksen, hankintaoikaisun ja hankinnan keskeyttämispäätöksen
tekemisen) tilapalvelupäällikölle. Sähkönhankintaryhmän osapuolet vastaavat
yhteisvastuullisesti kilpailutusprosessista aiheutuvista kustannuksista.
Sopimuskaudella sähkö laskutetaan kulutuksen mukaisesti suoraan sähkön
toimittajan toimesta jokaiselta sähkönhankintaryhmän osapuolelta.
Päätös
Tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala ja Veni Energia Oy:n salkunhoitaja Anders Nyholm
esittelivät asiaa (klo 15.00)
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Kaupunginhallitus piti tauon klo 15.35 - 15.55.
Sanna Karhu esitti Juhani Juuruspolven, Harri Rapon, Kalervo Björkbackan ja Esko-
Juhani Tennilän kannattamana, että asia jätetään pöydälle.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti jättää asian
pöydälle.
Sanna Luoma poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.04.

Kaupunginhallitus, 04.05.2020, § 205
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Latvala
pekka.latvala@rovaniemi.fi
tilapalvelupäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää delegoida sähköenergian hankinnan koko
hankintaprosessiin sisältyvän päätöksenteon (sisältäen hankinta-asiakirjojen
hyväksymisen, hankintapäätöksen ja siihen mahdollisesti sisältyvän optiopäätöksen
sekä hankintasopimuksen, hankintaoikaisun ja hankinnan keskeyttämispäätöksen
tekemisen) tilapalvelupäällikölle. Sähkönhankintaryhmän osapuolet vastaavat
yhteisvastuullisesti kilpailutusprosessista aiheutuvista kustannuksista.
Sopimuskaudella sähkö laskutetaan kulutuksen mukaisesti suoraan sähkön
toimittajan toimesta jokaiselta sähkönhankintaryhmän osapuolelta
Päätös
Sanna Karhu esitti Juhani Juuruspolven, Harri Rapon ja Kalervo
Björkbackan kannattamana, että kaupunginhallitus päättää sähköenergian
hankinnasta tilapalvelupäällikön valmistelun pohjalta (sisältäen hankinta-asiakirjojen
hyväksymisen, hankintapäätöksen ja siihen mahdollisesti sisältyvän optiopäätöksen
sekä hankintasopimuksen, hankintaoikaisun ja hankinnan keskeyttämispäätöksen
tekemisen). Sähkönhankintaryhmän osapuolet vastaavat yhteisvastuullisesti
kilpailutusprosessista aiheutuvista kustannuksista. Sopimuskaudella sähkö
laskutetaan kulutuksen mukaisesti suoraan sähkön toimittajan toimesta jokaiselta
sähkönhankintaryhmän osapuolelta.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.
Sanna Luoma poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.09.
Tiedoksi
Sähkönhankintaryhmä, Anu Kulmala
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§ 206
Kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma 2020-2021
ROIDno-2020-1333
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Tasa-arvosuunnitelma 2020-2021
2 Muistio tasa-arvotyöryhmä 17.4.2020
Tasa-arvolain 6 a §:n perusteella jos työnantajan palvelussuhteessa olevan
henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, on työnantajan
laadittava tasa-arvosuunnitelma joka toinen vuosi, jonka mukaan toteutetaan tasa-
arvoa edistävät toimet. Tasa-arvosuunnitelmassa arvioidaan erityisesti palkkausta ja
muita työsuhteen ehtoja ja se sisältää yhdessä henkilöstön edustajien kanssa laaditut
toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi.
Lain mukaan suunnitelmassa tulee olla:
1. selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten
sijoittumisesta eri tehtäviin sekä palkkakartoitus (tehtävien luokitus, palkat,
palkkaerot)
2. tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon
saavuttamiseksi
3. arvio aikaisemmin asetettujen toimenpiteiden toteutuksesta ja niiden tuloksista.
Tasa-arvosuunnitelmaa on valmistellut tasa-arvotyöryhmä. Työryhmän
suunnittelemat tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2020-2021 ovat seuraavat:
Palkka- ja palkitsemispolitiikka
Tavoite: Saman tehtävän palkkauksesta ei löydy eroavaisuuksia sukupuolen
perusteella.
Toimenpiteet:
Tasa-arvotyöryhmä seuraa tilannetta palkka-asioihin liittyvän tasa-arvon osalta.
Tarvittaessa työryhmä puuttuu havaittuihin epäkohtiin.
Seuraava palkkakartoitus tehdään vuoden 2021 tilanteesta.
Rekrytointi
Tavoite: Rovaniemen kaupungissa noudatetaan rekrytointiohjeita, jotka ottavat
huomioon sukupuolten välisen tasa-arvon.
Toimenpiteet:
Anonyymin rekrytoinnin käytön laajentaminen.
Kiinnitetään huomiota ilmoitusten tekstien tasa-arvoisuuteen.
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Rekrytointiohjeiden uudistaminen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus huomioiden.
Syrjintä sukupuolen perusteella
Tavoite: Sukupuolisen tasa-arvon edistäminen on tärkeä osa työpaikkojen henkisen
työhyvinvoinnin kehittämistä. Rovaniemen kaupungin työyhteisöissä epäasiallista ja
syrjivää kohtelua ei esiinny.
Toimenpiteet:
Arvioidaan rekrytointien hakijoiden ja valittujen sukupuolijakaumien suhdetta.
Ehdotetaan eettisen kanavan avaamista. Kanavaan voi tehdä ilmoituksen
syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta.
Tasa-arvotyöryhmä seuraa ja arvioi organisaation tasa-arvotilannetta ja tekee
suosituksia sukupuolten tasa-arvoa edistävien käytäntöjen kehittämiseksi.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt tasa-arvosuunnitelman 22.4.2020 § 18.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstön tasa-arvosuunnitelman vuosille 2020-2021.
Päätös
Henkilöstöjohtaja Antti Määttä esitteli asiaa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Päivi Alaoja saapui tämän asian käsittelyn alkaessa klo 16.12.
Tiedoksi
-
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§ 207
Eroaminen elinvoimalautakunnan varajäsenen tehtävästä / Paavola
ROIDno-2020-13
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Anna Paavola pyytää 22.4.2020 saapuneella sähköpostilla eroa elinvoimalautakunnan
varajäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi.
Kaupunginvaltuusto on 20.1.2020 § 11 valinnut elinvoimalautakuntaan
toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen
Pj Petteri Pohja
Vpj Kaisu Huhtalo
j Heikki Poranen
j Katja Lindholm
j Anna-Maria Alaluusua
j Aarne Jänkälä
j Lauri Ylipaavalniemi
j Mikko Lempiäinen
j MInna Muukkonen
j Marianna Mölläri
j Jaakko Portti

Henkilökohtainen varajäsen
Veli-Matti Kilpimaa
Jaana Kupulisoja
Kari Tuominen
Anna Paavola
Päivi Alanne-Kunnari
Jukka Sirviö
Ari Karvo
Hannu Puhalainen
Milla Asikainen
Anu Yrjänheikki
Jaakko Soppela

Puolue
Kokoomus
Keskusta
Kokoomus
Kokoomus
Keskusta
Keskusta
Keskusta
SDP
SDP
PerusS
Vas.

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;
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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
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
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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. 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
myöntää Anna Paavolalle eron elinvoimalautakunnan jäsenen tehtävästä
15.6.2020 alkaen,
valitsee elinvoimalautakuntaan Katja Lindholmille uuden henkilökohtaisen
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 208
Eroaminen ympäristölautakunnan varajäsenten tehtävästä / Kettunen
ROIDno-2020-12
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Paula Kettunen pyytää 27.4.2020 saapuneella sähköpostilla eroa
ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä henkilökohtaisten syiden vuoksi.
Kaupunginvaltuusto on 20.1.2020 § 14 valinnut ympäristölautakuntaan
toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Puolue
Pj. Heikki Luiro
Jouko Kokki
Keskusta
Vpj. Aatos Nätynki
Seppo Väinönheimo
Vas.
j
Hannele Simonen
Leena Jääskeläinen
Kokoomus
j
Merja Mäntyniemi
Anna-Maria Alaluusua
Keskusta
j
Reetta Junttila
Meiju Salmela
Keskusta
j
Seija Hiltunen
Paula Kettunen
SDP
j
Timo Lappalainen
Teijo Penders
SDP
j
Jouko Lampela
Jaakko Raivio
PerusS
j
Raimo Miettunen
Janne Korhonen
KD
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.
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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
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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.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Paula Kettuselle eron ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä
15.6.2020 alkaen,
valitsee ympäristölautakuntaan Seija Hiltuselle uuden henkilökohtaisen
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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Kaupunginhallitus, § 101,16.03.2020
Kaupunginvaltuusto, § 31,23.03.2020
Kaupunginhallitus, § 209, 04.05.2020
§ 209
Ulla-Kirsikka Vainion virkavapaa-ajankohtien täsmentäminen
ROIDno-2020-514
Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 101
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Johtajasopimus
Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 9.12.2019 Ulla-Kirsikka Vainion
Rovaniemen kaupungin uudeksi kaupunginjohtajaksi 1.9.2020 alkavaksi ja 31.8.2026
päättyväksi kuuden vuoden määräajaksi. Valintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja
Vainio on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan, joten
virkavaali voidaan vahvistaa.
Kuntalain (410/2015) 7 luvun 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä
johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimukseen
voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan
työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä
määrätään. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla
kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä
tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle
maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto.
Johtajasopimuksen tarkoituksena on mm. tukea kaupunginjohtajan johtamistyötä ja
sen edellytyksiä sekä määritellä puitteet työnjaolle kaupunginjohtajan ja poliittisen
johdon välillä.
Liitteenä olevaa johtajasopimusta on valmisteltu kaupunginhallituksen
puheenjohtajan johdolla. Johtajasopimuksessa sovitaan kaupunginjohtajalle
maksettavasta erokorvauksesta mahdollisessa luottamuspulatilanteessa, minkä
johdosta sopimuksen hyväksyy kuntalain 42 §:n mukaisesti kaupunginvaltuusto.
Sopimuksen keskeisintä sisältöä ovat seuraavat kohdat:
Ennen 1.9.2020 tapahtuvaa viranhoidon aloittamista Vainio toimisi vs.
kaupunginjohtajana Esko Lotvosen ollessa vuosilomalla 25.5.2020 alkaen.
Vainion kuukausittainen kokonaispalkka 25.5.2020 alkaen olisi 12 500 euroa
sisältäen puhelinedun.
Kaupunki maksaisi Vainion keskeneräisen EMBA-koulutuksen kustannukset,
enintään 15 000 euroa (alv 0 %). Mikäli Vainio irtisanoutuisi virastaan kahden (2)
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vuoden kuluessa virkasuhteen alkamisesta, hän suorittaa EMBA-koulutuksen
kustannukset kaupungille kahden kuukauden kuluessa virkasuhteen
päättymisestä.
Kaupunginjohtajan irtisanoutuessa vapaaehtoisesti luottamuspulatilanteessa
olisi hänellä oikeus saada enintään 9 kuukauden rahapalkkaa vastaava
erokorvaus.
Hallintosäännön 56 §:n mukaan kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtajan viran
palkkauksen ja virkavaalin sekä päättää kaupunginjohtajan tehtävän sijaisjärjestelyistä.
Hallintosäännön 152 §:n mukaisesti 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: Maria-Riitta Mällinen
Kaupunginhallitus päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta
ilman viranhaltijan esittelyä sillä perusteella, että johtajasopimuksen valmistelun
johtaminen on hallintosäännön 5 §:n 5 kohdassa delegoitu kaupunginhallituksen
puheenjohtajan tehtäväksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että puheenjohtajan
ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.
Kaupunginhallitus päättää
1. vahvistaa kaupunginjohtajan virkavaalin,
2. vahvistaa Vainion viranhoidon alkamisen ajankohdaksi vs. kaupunginjohtajan
tehtävässä 25.5.2020 ja määräaikaisessa kaupunginjohtajan virassa 1.9.2020,
3. vahvistaa Vainion kuukausittaiseksi kokonaispalkaksi 25.5.2020 alkaen 12 500,00
euroa sisältäen puhelinedun ja
4. hyväksyä omalta osaltaan liitteen mukaisen Ulla-Kirsikka Vainion
johtajasopimuksen ja esittää sen hyväksymistä edelleen kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen
puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 23.03.2020, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Johtajasopimus (kv:n hyväksymä 23.3.2020)
Ehdotus
Kaupunginhallitus 16.3.2020 § 101 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
hyväksyy liitteen mukaisen Ulla-Kirsikka Vainion johtajasopimuksen.
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Päätös
Susanna Junttila esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että
johtajasopimuksen kohta "Kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen
puheenjohtajan työnjako" muutetaan muotoon:
"Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä. Kaupunginjohtaja
toimii kaupunginhallituksen esittelijänä, johtaa asioiden valmistelua, hallintoa ja
taloutta henkilöstöorganisaation kanssa. Tarkemmasta
työnajosta kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan kesken
voidaan sopia erillisellä asiakirjalla, jonka hyväksyy kaupunginhallitus. "
ja että muilta osin kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen esityksen
mukaisesti.
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti Junttilan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 04.05.2020, § 209
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Kaupungin ja Ulla-Kirsikka Vainion välisessä johtajasopimuksessa, jota ei ole vielä
allekirjoitettu, on suunniteltu, että Ulla-Kirsikka Vainio olisi palkallisella
virkavapaalla 26.-27.5., 11.- 12.6. ja 16.-17.6.2020. Kyseisinä päivinä Vainion
suunniteltiin pitävän vapaana kuusi päivää, joina hän on työskennellyt kaupungin
hyväksi ennen viranhoidon alkamista. Alkuperäisen suunnitelman mukaan
kaupunginjohtaja Esko Lotvosen piti olla kyseisinä päivinä virantoimituksessa, mutta
koska niille suunnitellut tilaisuudet ovat peruuntuneet, voi Esko Lotvonen pitää
kyseiset päivät vuosilomana. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja Ulla-Kirsikka
Vainio ovat sopineet alustavasti, että Ulla-Kirsikka Vainio olisi virantoimituksessa 26.
-27.5., 11.- 12.6., 16.-17.6.2020 ja pitäisi ennen viranhoidon alkamista kertyneet päivät
palkallisena virkavapaana myöhemmin sovittavana ajankohtana.
Hallintosäännön 5 §:n 1 momentin kohdan 8 mukaan kaupunginhallituksen
puheenjohtaja hyväksyy kaupunginjohtajan sopimusten mukaiset virkavapaudet sekä
vuosiloman. Koska virkavapaus poikkeaa kaupunginhallituksen ja
kaupunginvaltuuston johtajasopimusluonnoksesta, asia on syytä tuoda
kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Hallintosäännön 152 §:n mukaan 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: Maria-Riitta Mällinen
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Kaupunginhallitus päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta
ilman viranhaltijan esittelyä asian luonteen vuoksi, ja, että puheenjohtajan ehdotus on
käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.
Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen
puheenjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ulla-Kirsikka Vainio, Riitta Järvinen
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§ 210
Kaupunginjohtajan tavoite- ja arviointikeskustelu
ROIDno-2018-3113
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 5 §:n 6. kohdan mukaisesti
kaupunginhallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että kaupunginjohtajan kanssa
käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelu kaupunginhallituksen linjauksen
mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Maria-Riitta Mällinen
Kaupunginhallitus käy edellä olevan kohdan 6. mukaisen linjakeskustelun
kaupunginjohtajan kanssa käytävän tavoite- ja arviointikeskustelun pohjaksi ja sopii
keskustelun järjestämisajan. Keskusteluun osallistuvat
kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.
Päätös
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala osallistui tämän asian käsittelyyn klo
15.15 - 15.39.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan
esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, kaupunginjohtaja
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§ 211
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
perusturvalautakunta 22.4.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon 28.4.2020
Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 6 LVI-tarvikkeet - option käyttäminen, 23.04.2020
Kaupungingeodeetti
Maanhankinta- ja vaihtopäätös:
§ 40 Määräalan ostaminen Ylikylästä kiinteistöstä 698-401-46-37, 23.04.2020
Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 3 Sähköinen ovenavausjärjestelmä, 14.02.2020
Tilapalvelupäällikkö
§ 21 Sairaalakadun terveysaseman paloilmoitinjärjestelmän vuosihuolto, 21.04.2020
§ 22 Hankintapäätös koskien Ounasvaaran peruskoulun keittiölaitteiden hankintaa
ROIDno-2020-742, 24.04.2020
§ 23 Maanrakennuskonetöiden pienhankinta, 24.04.2020
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,
että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.
Kaupunginhallitus toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ja lautakunnan pöytäkirja
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 kuuli elinvoimalautakunnanpäätöksistä toimialajohtaja Jukka
Kujalaa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 212
Ilmoitusasiat
Jääkäriprikaati
tiedote 22.4.2020, Rovajärven ampuma- ja harjoitusalueen taistelu- sekä
ampumaharjoituksista ilmoittaminen ajalle 1.4.2020 - 30.6.2020
Lapin ELY-keskus
Lapin ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen tulvatiedote 28.4.2020
Lapin liitto
hallituksen 20.4.2020 pöytäkirja, joka on luettavissa Lapin liiton kotisivuilla
osoitteessa http://lapinliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?
page=meeting&id=2020536
Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja pitää vuoden 2019 vuosilomasta siirtyvät 4
lomapäivää 3.-6.8.2020 sekä vuoden 2020 vuosilomasta yhteensä kuusi
lomapäivää 7.-9.8. ja 12.-14.8.2020. Lomavuoden 2020 vuosilomapäiviä
puheenjohtaja pitää 30.4.2021 mennessä. Mahdollisesti
säästövapaiksi siirrettävistä vuosilomapäivistä sovitaan huhtikuussa 2021.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi, että valtuutettu Matti Henttunen on eronnut Kokoomuksen
valtuustoryhmästä ja liittynyt Perussuomalaisten valtuustoryhmään.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§199, §201, §202, §203, §204, §205, §207, §208, §209, §210
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
§206
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin
kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta
oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole
allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero,
johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla
määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
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alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät
arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa
sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

