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Saapuvilla olleet jäsenet
Liisa Ansala, puheenjohtaja
Sara Tuisku, 1. varapuheenjohtaja
Esko-Juhani Tennilä
Hannu Ovaskainen
Juhani Juuruspolvi
Terhi Heikkilä
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Allekirjoitukset

Liisa Ansala
Puheenjohtaja

Nea Mustonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Hannu Ovaskainen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 2.5.2019
alkaen.

Hallintosihteeri Nea Mustonen
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§ 22
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Konsernijaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja
hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja työjärjestys hyväksyttiin.
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§ 23
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Hannu Ovaskainen. Seuraavana
vuorossa on Terhi Heikkilä. Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 30.4.2019.
Päätös
Konsernijaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 24
Hotelli Metsähirvaan toiminnan esittely
ROIDno-2019-306
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö
Hotelli Metsähirvas avattiin joulukuussa 2018, mutta alueella ja rakennuksilla on
takanaan pitkä historia. Alueelle perustettiin metsänvartijan koulu vuonna 1904 ja
paikka muuttui vuosikymmeniä myöhemmin metsäopistoksi, jona se toimi vuoteen
2004 saakka. Sirviön sisarukset perustivat v. 2017 rakennukseen majatalon ja jouluna
2018 perhehotellin.
Yrittäjä Mikko Sirviö esittelee hotellin toimintaa.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Konsernijaosto merkitsee esittelyn tiedoksi.
Päätös
Konsernijaosto päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja merkitsi
esittelyn tiedoksi.
Tiedoksi
Kansainvälisten asioiden päällikkö
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Elinkeinojaosto, § 28,30.05.2017
Konsernijaosto, § 42,20.06.2018
Konsernijaosto, § 49,04.09.2018
Konsernijaosto, § 25, 23.04.2019
§ 25
Arctic Design Week 2019 tapahtuman toteutumisen raportointi ja jatkotoimenpiteet
ROIDno-2017-2209
Elinkeinojaosto, 30.05.2017, § 28
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
Elinkeinojaosto päätti kokouksessaan 5.4.2016 § 19 Arctic Design Week -tapahtuman
pidempiaikaisen kehittämisen edistämiseksi hyväksyä ArcticDesign Week –
tapahtuman valmistelu- ja toteutusrahoituksen vuosille 2016–2017sekä vuosille 2017–
2018 yhteensä 60 000 euroa vuosittain. Mikäli tapahtuma kehittyy edelleen hyvin,
varautuu Rovaniemen kaupunki optiona vuoden 2019 tapahtumanrahoitukseen.
Rahoitus tulee kohdentaa yritystoiminnan edellytysten vahvistamiseen.
Arctic Design Week järjestettiin Rovaniemellä 9. kerran 20.-26.8.2017.yhteistyössä eri
kumppaneiden kanssa elinkeinojaoston linjaamien periaatteiden mukaisesti. Raportti
tapahtuman toteutumisesta on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen
Elinkeinojaosto merkitsee Arctic Design Week 2017 -tapahtuman raportin tiedoksi.
Päätös
Elinkeinojaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Konsernijaosto, 20.06.2018, § 42
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö
Elinkeinojaosto päätti kokouksessaan 5.4.2016 § 19 Arctic Design Week -tapahtuman
pidempiaikaisen kehittämisen edistämiseksi hyväksyä ArcticDesign Week -tapahtuman
valmistelu- ja toteutusrahoituksen vuosille 2017–2018 yhteensä 60 000 euroa
vuosittain. Mikäli tapahtuma kehittyy edelleen hyvin, varautuu Rovaniemen kaupunki
optiona vuoden 2019 tapahtumanrahoitukseen. Rahoitus tulee kohdentaa
yritystoiminnan edellytysten vahvistamiseen.
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Arctic Design Week järjestettiin Rovaniemellä 10. kerran 19.-25.2.2018.yhteistyössä eri
kumppaneiden kanssa elinkeinojaoston linjaamien periaatteiden mukaisesti. Raportti
tapahtuman toteutumisesta on liitteenä.
Rovaniemen kaupungin, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja Rovaniemen Kehitys
Oy:n edustajat ovat käyneet keskustelua tapahtuman edelleen
kehittämiseksi. Keskuteluissa on ollut mukana tapahtuman vuosina 2017 ja 2018
tuottanut Julius Oförsagd Company Oy, joka ei hyödynnä optiota tapahtuman
tuottamisesta vuonna 2019, mikäli tapahtuma järjestetään. Keskustelujen pohjalta
Lapin yliopisto haluaa jatkaa tapahtuman sisältöjen toteuttamista yhteistyössä
kaupungin ja Rovaniemen Kehitys Oy:n kanssa. Lapin yliopisto vastaa omien
tuontantojensa kustannuksista. Rovaniemen Kehitys Oy on valmis ottamaan
kokonaiskoordinaation viikosta, mikä käytännössä painottuu viestintään ja
nettisivujen ylläpitoon. Rovaniemen Kehitys on halukas myös vastaamaan
tapahtuman yritysosion toteutuksesta, mihin pääosa Rovaniemen kaupungin
rahoituksesta kohdentuu. Tapahtumaan voi tuottaa sisältöjä myös yritykset ja
kolmassektori omarahoituksehtoisesti. Vuoden 2019 tapahtumaa ehdotetaan
siirrettäväksi viikolle 12, koska perinteinen viikko 8 on matkailun korkeasesonkia ja
silloin on myös Etelä-Suomen hiihtolomaviikko, mikä on vaikeuttanut mahdollisten
yhteistyökumppaneiden laajemman osallistumisen tapahtumaan.
Rovaniemen kaupunkistrategia korostaa Rovaniemen asemaa arktisena
pääkaupunkina ja Rovaniemen kaupunki on rekisteröinyt tavaramerkin Arctic Design
Capital. Rovaniemen arktisen imagon kannalta on tärkeää, että kaupungissa luodaan
arktista sisältöä imagon tueksi. Lisäksi Arctic Design Week on tärkeä yhteistyön
vahvistaja Lapin yliopiston ja kaupunkikonsernin välillä.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Rovaniemen kaupunki päättää osallistua Arctic Design Week 2019 tapahtuman
rahoitukseen 60 000 eurolla elinkeinojaoston 5.4.2016 § 19 tekemän päätöksen
linjausten mukaisesti.
Päätös
Konsernijaosto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Asia käsitellään syksyn
ensimmäisessä kokouksessa ja sitä esittelemään kutsutaan tapahtuman tuottajat.

Konsernijaosto, 04.09.2018, § 49
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö
Konsernijaosto käsitteli 20.6.2018 pidetyssä kokouksessa Arctic Design Week -
tapahtuman raporttia ja keskusteli jatkotoimenpiteistä vuodelle 2019. Konsernijaosto
päätti jättää asian pöydälle ja kutsua tapahtuman tuottajat esittelemään 2019
suunnitelmaa konsernijaoston syyskauden ensimmäiseen kokoukseen.
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Lapin yliopiston ja Rovaniemen Kehitys Oy:n edustajat esittelevät suunnitelman
vuoden 2019 Arctic Design Week -tapahtuman toteutuksesta.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Esitys annetaan kokouksessa.
Päätös
Kaupunginjohtajan esitys kokouksessa:
Rovaniemen kaupunki tukee Arctic Design Week 2019 -tapahtumaa 60 000 eurolla.
Tapahtuma järjestetään maaliskuussa 2019 ja tapahtuman markkinoinnissa
hyödynnetään toukokuussa 2019 pidettävää Cumulus-konferenssia.

Jäsen Hannu Ovaskainen esitti, että Arctic Design Week 2019 -tapahtumalle ei
myönnetä tukea. Ovaskaisen esitys raukesi kannattamattomana.
Konsernijaosto päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Sara Tuisku poistui asian esittelyn aikana klo 15.00.

Konsernijaosto, 23.04.2019, § 25
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö
Liitteet

1 ADW'19 Loppuraportti-min (2).pdf
Konsernijaosto päätti kokouksessaan 4.9.2018 § 48 Arctic Design Week -tapahtuman
toteuttamisesta vuonna 2019 ja määritti tapahtuman budjetiksi 60 000 euroa.
Arctic Design Week toteutettiin 11. kerran 18.–24.3.2019. Tapahtuman vaikuttavuus
kasvoi voimakkaasti osallistujamäärän, yhteistyöyritysten sekä tapahtumien määrän
osalta. Vuoden 2019 tapahtuman loppuraportti on liitteenä. Loppuraporttiin on
sisällytetty alustavia suunnitelmia vuoden 2020 mahdollisen Arctic Design Week –
tapahtuman osalta sekä nostettu esiin ehdotuksia tapahtuman edelleen
kehittämiseksi.
Satu Miettinen/Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan dekaani, Eija Lange
/Rovaniemen Kehitys Oy:n yrityskehittäjä ja Anna Filppa/Artic Design Week 2019
tapahtuman tuottaja esittelevät loppuraportin sekä mahdollisen vuoden 2020
tapahtuman alustavat suunnitelmat ja kehittämisehdotukset.
Rovaniemen kaupunkistrategia korostaa Rovaniemen asemaa arktisena
pääkaupunkina ja Rovaniemen kaupunki on rekisteröinyt tavaramerkin Arctic Design
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Capital. Rovaniemen kasvuohjelmaan on kirjattu tavoite Arctic Design Capital
tavaramerkin laajemman tunnettavuuden lisäämisestä. Rovaniemen arktisen imagon
kannalta on tärkeää, että kaupungissa luodaan arktista sisältöä imagon tueksi. Lisäksi
Arctic Design Week on tärkeä yhteistyön vahvistaja Lapin yliopiston ja
kaupunkikonsernin välillä.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös
Kaupunginjohtajan esitys kokouksessa:
Myönnetään 60 000 euroa vuosille 2020 ja 60 000 euroa vuodelle 2021.
Vuoden 2021 rahoitus varmistetaan vuoden 2020 ADW viikon jälkeen, kun
tapahtumasta on raportoitu konsernijaostolle.
Konsernijaosto päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Lapin yliopisto/Taiteiden tiedekunta, Rovaniemen Kehitys Oy
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§ 26
Ajankohtaiset asiat
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Konsernijaosto merkitsee tiedoksi katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista
asioista.
Päätös
Konsernijaosto merkitsi tiedoksi elinkeinopolitiikan ja konsernin omistajaohjaukseen
liittyvät ajankohtaiset asiat.
Lisäksi konsernijaosto päätti, että seuraava elinkeinoseminaari pidetään 23.5.2019.

Rovaniemen kaupunki
Konsernijaosto

Pöytäkirja
23.04.2019

3/2019

11 (18)

§ 27
Matkailun kestävä kehitys -hankkeen asettamispäätös
ROIDno-2019-1157
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö
Liitteet

1 Matkailun kestävä kehitys; Tourism Friendly Cities.pdf
Matkailu kasvaa voimakkaasti globaalisesti ja kasvu Eurooppaan kohdentuvassa
matkailussa on ylittänyt globaalin tason. Matkailu Rovaniemellä on kasvanut
keskimäärin nopeammin kuin Euroopassa erityisesti vuoden 2015 jälkeen.
Matkailutrendit ovat myös muutoksessa siirryttäessä yhä enemmän kohti
omatoimimatkailua. Uuden talouden mallit kuten jakamis- ja alustatalous muuttavat
matkailun toimialaa yhä enenevässä määrin.
Matkailun kestävän kehityksen – hankkeen tavoitteena on tutkia eri malleja matkailun
kasvun kestävään kehitykseen keskisuurissa eurooppalaisissa
kaupungeissa. Tavoitteena on löytää keinoja vähentää matkailun kielteisiä
vaikutuksia asuinympäristöihin sekä paikallisiin asukkaisiin. Matkailun
aluetaloudellinen, imagollinen ja myös paikallisten asukkaiden palveluja parantava
merkitys on suuri ja näin ollen on kaikkien etu, että suhtautuminen matkailun kasvuun
kestävällä tavalla on myönteinen.
Hankkeen avulla etsitään ratkaisuja osallistamalla sekä yrityksiä että asukkaista
yhteiseen suunnitteluun niin, että kehittämistyössä otetaan huomioon myös
paikallisyhteisöjen palvelutarpeet ja elämän laadun parantaminen. Hankkeen
puitteissa tarkastellaan myös matkailun aiheuttamia ympäristövaikutuksia sekä
vaikutuksia paikallliskulttuuriin.
Hankkeen aikana luodaan paikallinen toimijaverkosto, jonka tehtävänä on löytää ne
elementit, joita vahvistamalla kaupunkien vetovoimaa voidaan lisätä niin, että samalla
otetaan huomioon paikallisten asukkaiden viihtyvyys ja paikan identiteetin
säilyminen. Hankkeessa määritellään myös paikallishallinnon rooli em. tavoitteiden
yhteensovittamisessa sekä malli yritysten ja paikallishallinnon yhteistyölle. Hankkeen
alustava englanninkielinen nimi on "Tourism Friendly Cities", jolla kattaa ajatuksen
paikallisten asukkaiden myönteisen suhtautumisen matkailuun ja matkailijoiden
kokeman vieraanvaraisuuden.
Hankkeeseen haetaan rahoitusta Euroopan unionin URBACT -ohjelmasta, joka on
EAKR-rahoitteinen EU:n alueellisen yhteistyön ohjelma. Hankkeen päähakija on
Genovan kaupunki ja hankkeen hakemiseen on sitoutunut 10 eurooppalaista
kaupunkia. Hankeaika on vuodet 2019-2021.
Hankkeen asettamispäätös on liitteenä.
Ehdotus
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Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Konsernijaosto päättää osallistua hankkeeseen liitteenä olevan asettamispäätöksen
mukaisesti 62 000 eurolla edellyttäen, että hankkeen muu rahoitus toteutuu
suunnitellusti.
Päätös
Konsernijaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kansainvälisten asioiden päällikkö
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§ 28
Lapin yliopiston työelämäprofessuuri vuosille 2019-2021
ROIDno-2019-1159
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö
Tietohallintojohtaja Harri Ihalainen
Rovaniemen kaupunki järjestää ICT-foorumia, jossa noin kaksi kertaa vuodessa
käsitellään Rovaniemen alueen ICT kehitystoimia. ICT foorumia isännöi
kaupunginjohtaja Esko Lotvonen.
ICT foorumi kokoontui 4.10.2018, jossa yhtenä aiheena oli Lapin yliopiston
työelämäprofessuurihanke. Foorumissa asiaa käsiteltiin yliopiston esityksen
mukaisesti, jossa työelämäprofessuuri keskittyy verkosto- ja sidosryhmätoimintaan
liittyvään kokonaisuuteen. Kokous päätti valtuuttaa asian edistämisen Lapin yliopiston
professori Antti Syväjärven ja tietohallintojohtaja Harri Ihalaisen toimesta.
Työelämän professuurin kolmen (3) vuoden rahoitus 180.000 euroa jakaantuu
kolmeen osaan, siten että
Rovaniemen kaupunki #
Lapin yliopisto #
Lapin ammattikorkeakoulu #
Näin vuosikustannus jokaiselle rahoittajalle on 20.000 euroa/vuosi.
Tehtävän kuvaus työelämäprofessori, erityisesti yhteiskunnan ja kaupungin
digitalisaatio
Työelämäprofessoriksi voidaan ottaa henkilö, jolla on työelämässä ja usein
yliopistoyhteisön ulkopuolella saavutettuja merkittäviä ansioita. Tehtävään voidaan
ottaa henkilö, joka on elinkeinoelämässä, julkisella sektorilla tai akateemisessa
maailmassa ansioitunut tai arvostettu asiantuntija, ammattilainen tai johtaja. Ansioista
tulee olla hyötyä yliopiston opetuksessa, tutkimuksessa tai yhteiskunnallisessa
palvelutehtävässä.
Tässä työelämäprofessuurissa korostuvat ensisijaisesti tutkimus ja kehittäminen.
Monet kansalliset ja kansainväliset tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä ylipäätänsä
ulkopuolinen hankerahoitus perustuvat paitsi merkityksellisille ja ajankohtaisille
teemoille, niin myös erilaisille toiminnallisille yhteistyösuhteille sekä konsortioille ja
verkostoille. Yhteiskunnan ja kaupungin digitalisaatioon painottuva
työelämäprofessuuri liittyy tutkimus- ja kehittämistoimnnan edistämiseen ja
rakentamiseen. Tehtävässä onnistuminen ilmentyy aktiivisuutena tutkimus- ja
kehittämishankkeiden haussa, hankkeiden sparrauksessa, rahoitettuina ja alkavina
hankkeina sekä toimivina verkostoina.
Työelämäprofessorin edistämä ja rakentama tutkimus palvelee Lapin
korkeakoulukonsernin ja Rovaniemen kaupungin intressejä. Työelämäprofessorin
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tehtävä edellyttää tohtorin tutkintoa tai muutoin korkeatasoista osaamista, ansiota tai
näyttöä asianomaiselta tehtäväalueelta. Tehtävä on määräaikainen ja tarvittaessa se
voi olla myös osa-aikainen.
Työelämäprofessorin tehtävä täytetään kutsusta. Tehtävään ottaa yliopiston rehtori.
Rovaniemen kaupungin tietohallintojohtaja esittää, että Rovaniemen
kaupunkikonsernin johtoryhmä päättää rahoittaa kaupungin elinkeinorahoituksesta
työelämäprofessori -hankeen.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Konsernijaosto päättää osallistua Lapin yliopistoon sijoittautuvan
työelämäprofessuurin rahoitukseen tietohallintojohtajan esityksen mukaisesti 20 000
eurolla vuosittain ajalla 2019-2021.
Päätös
Konsernijaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Tietohallintojohtaja, Lapin yliopisto
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§ 29
Ilmoitusasiat
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Konsernijaosto päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Konsernijaosto merkitsi tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
Konsernijaoston seuraava kokous pidetään Lappica Oy:ssä.
Konsernijaosto kävi keskustelun evästyksestä Rovaniemen Matkailu ja
Markkinointi Oy:n hallituksen jäsenten valintaan.
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Muutoksenhakukielto
§22, §23, §24, §26, §29
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
§25, §27, §28
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.
Muutoshakemus on tehtävä 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 (telekopio tai sähköposti) tulee
olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa
ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä
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asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka
sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella
lähetettäväksi sähköpostitse tai sen 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, Rovaniem
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, Rovaniem
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.

