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Käsitellyt asiat
§ 270

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

§ 271

Pöytäkirjan tarkastus

§ 272

Ajankohtaiset asiat

§ 273

Asuntotonttia 10-10250-5 koskeva vuokraoikeuden siirto Vennivaarassa

§ 274

Asuinrakennuspaikkaa no 17 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen
Hirvaalla

§ 275

Asuntotonttia 8-8215-5 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen
Länsikankaalla

§ 276

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 9. kaupunginosa korttelit 9011, 9012, 9021,
9022, 9023, 9026 ja 9029 sekä voimansiirto-, virkistys-, katu- ja
teollisuusraidealueet, Hallitien ympäristö

§ 277

Vuoden 2019 talousarvion muuttaminen

§ 278

Selvitys aluehallintovirastolle: perusterveydenhuollon kiireetön hoitoonpääsy
lääkärin vastaanotolle

§ 279

Lausunto Lshp:n toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2020-2022

§ 280

Kaari-hanke / Sosiaali-ja terveydenhuollon asiakas-ja potilastietojärjestelmien
uudistaminen

§ 281

Kuntien rooli palveluntuottajina / vastaus kysely

§ 282

Lausunto pelastustoimen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020-2023

§ 283

Eroaminen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä / Impiö

§ 284

Eroaminen kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä / Rantala

§ 285

Eroaminen koulutuslautakunnan varajäsenyydestä / Impiö

§ 286

C21 kaupunkien edunvalvontasuunnitelma

§ 287

Ei julkinen

§ 288

Kaupunginjohtajan viran täyttäminen

§ 289

Viranhaltijoiden ja lautakuntien päätösten otto-oikeus
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Ilmoitusasiat

Lisäpykälät
§ 291

LISÄPYKÄLÄ: Toimielinten esittelijöiden määrääminen /
Perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaosto

§ 292

LISÄPYKÄLÄ: Rovaniemen ja Veszprémin ystävyyskaupunkisopimuksen 45-
vuotisjuhla

§ 293

LISÄPYKÄLÄ: Nivavaaran-Napapiirin yhtenäiskoulun investointihanke

§ 294

LISÄPYKÄLÄ: Kansalaisopistojen yhdistäminen
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Saapuvilla olleet jäsenet
Liisa Ansala, puheenjohtaja
Maria-Riitta Mällinen, 1. varapuheenjohtaja
Juhani Juuruspolvi, 2. varapuheenjohtaja
Esko-Juhani Tennilä
Hannu Ovaskainen
Harri Rapo
Kalervo Björkbacka
Matti Henttunen
Päivi Alaoja, saapui 17:01
Sanna Karhu
Hilpi Ahola
Sanna Luoma, poistui 17:01
Muut saapuvilla olleet
Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, sihteeri
Heikki Autto, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, saapui 14:19, poistui 16:27
Susanna Junttila, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Aatos Nätynki, kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja
Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Riitta Erola, kehitysjohtaja
Riikka Heikkilä, viestintäpäällikkö
Marja Marjetta, hallintosihteeri
Miikka Ruokamo, hallintolakimies
Poissa

Anja Joensuu
Johanna Ojala-Niemelä, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Ville Vitikka, kaupunginlakimies

Allekirjoitukset

Liisa Ansala
Puheenjohtaja

Kaisa Laitinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
09.09.2019

09.09.2019
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Esko-Juhani Tennilä
§:t 270-278, 280-294

09.09.2019

Kalervo Björkbacka
§ 279

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
10.9.2019 alkaen.

hallintosihteeri Marja Marjetta
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§ 270
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja
hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Esittelijä poisti listalta asian 284. Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti
kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 271
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannu Ovaskainen ja Esko-Juhani
Tennilä. Seuraavina vuorossa ovat Päivi Alaoja ja Kalervo Björkbacka.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 9.9.2019.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 272
Ajankohtaiset asiat
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan ja kehitysjohtajan katsaukset
ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Heikki Autto saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 14.19.
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§ 273
Asuntotonttia 10-10250-5 koskeva vuokraoikeuden siirto Vennivaarassa
ROIDno-2019-1825
Valmistelija / lisätiedot:
Teija Hautaniemi
Rovaniemen kaupunki on vuokrannut 24.7.2019 allekirjoitetulla
vuokrasopimuksella Jani Niemelälle asuntotontin 10-10250-5 Vennivaarassa.
Tontti on edelleen rakentamaton.
Jani Niemelä ja Tiina Haapala ovat lähettäneet 19.8.2019 päivätyn hakemuksen
kaupungille, jossa he esittävät, että kaupunki antaa suostumuksen siihen, että Jani
Niemelä voi luovuttaa ½ tontin vuokraoikeudesta Tiina Haapalalle.
Kaupungin suostumus on tarpeen sen vuoksi, koska vuokrasopimuksen ehtojen
mukaisesti rakentamatonta tonttia ei saa luovuttaa eteenpäin ilman kaupungin
kirjallista lupaa.
Kaupungin ja Niemelän välisen vuokrasopimuksen ehdon 2.2. mukaisesti:
Jos vuokrasopimus siirretään toiselle ennen kuin on aloitettu asuinrakennuksen
rakentamista, vuokralainen on velvollinen suorittamaan kaupungille
sopimussakkoa. Sopimussakon suuruus on kulloinkin perittävä vuosivuokra
viisikymmenkertaisena.
Sakkoa ei peritä, jos siirrosta on sovittu kaupungin kanssa.
vs. kaupungingeodeetin esitys:
Kaupunki antaa suostumuksen siihen, että rakentamattoman asuntotontin
10-10250-5 vuokraoikeus voidaan siirtää Jani Niemelälle (½) ja Tiina Haapalalle (½)
yhteisesti.
Päätösmaksu vuokraoikeuden siirrolle on 150 € (maksu sis. alv 24%).
Mikäli maksua ei ole maksettu laskun eräpäivään mennessä, tämä päätös raukeaa.
Maksu perustuu kaupunginhallituksen hinnoittelupäätökseen 20.6.2011 § 205.
Lisätiedot: vs. kaupungingeodeetti Sakari Manninen puh. 040 522
9187, kiinteistövalmistelija Teija Hautaniemi pu. 040 4821266
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunki antaa suostumuksen siihen, että rakentamattoman asuntotontin 10-10250-
5 vuokraoikeus voidaan siirtää Jani Niemelälle (½) ja Tiina Haapalalle (½) yhteisesti.
Päätösmaksu vuokraoikeuden siirrolle on 150 € (maksu sis. alv 24%).
Mikäli maksua ei ole maksettu laskun eräpäivään mennessä, tämä päätös raukeaa.
Maksu perustuu kaupunginhallituksen hinnoittelupäätökseen 20.6.2011 § 205.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
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Jani Niemelä ja Tiina Haapala sekä Paikkatieto- ja Tonttipalvelut / Teija Hautaniemi ja
Outi Martikainen
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§ 274
Asuinrakennuspaikkaa no 17 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen Hirvaalla
ROIDno-2019-2523
Valmistelija / lisätiedot:
Teija Hautaniemi
Asuinrakennuspaikan no 17 Hirvaalla vuokranneet ovat 29.5.2019 kaupungille
saapuneessa hakemuksessa esittäneet, että hakijoiden ja kaupungin
välinen maanvuokrasopimus puretaan.
Vuokrasopimus on allekirjoitettu 27.4.2015.
Hakijat ovat maksaneet rakennuspaikkaa koskevat vuokrat v.2018 loppuun saakka.
Kaupunki perii vuokran ajalta 1.1 - 29.5.2019 yhteensä 117,90 euroa.
Vuokraoikeutta ei ole kirjattu eikä vuokraoikeuteen kohdistu kiinnityksiä.
Hakijoita velvoitetaan palauttamaan vuokrasopimuksensa kaupungille.
Asuinrakennuspaikka on rakentamaton.
Esteitä sopimuksen purkamiselle ei ole.
vs. kaupungingeodeetin esitys
Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki purkaa hakijoiden pyynnöstä
kaupungin ja hakijoiden välillä 27.4.2015 allekirjoitetun vuokrasopimuksen, joka
koskee asuinrakennuspaikkaa no 17 Hirvaalla.
Kaupunki perii tontinvuokran 117,90 euroa ajalta 1.1. - 29.5.2019 sekä
vuokrasopimuksen purkamista koskeva päätösmaksun 200 euroa (sis. alv 24%).
Vapautunut asuinrakennuspaikka siirretään jatkuvaan tonttihakuun päätöksenteon
jälkeen.
Lisätiedot:
vs. kaupungingeodeetti Sakari Manninen puh. 040 522 9187, kiinteistövalmistelija Teija
Hautaniemi puh. 040 482 1266
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki purkaa hakijoiden pyynnöstä
kaupungin ja hakijoiden välillä 27.4.2015 allekirjoitetun vuokrasopimuksen, joka
koskee asuinrakennuspaikkaa no 17 Hirvaalla.
Kaupunki perii tontinvuokran 117,90 euroa ajalta 1.1. - 29.5.2019 sekä
vuokrasopimuksen purkamista koskeva päätösmaksun 200 euroa (sis. alv 24%).
Vapautunut asuinrakennuspaikka siirretään jatkuvaan tonttihakuun päätöksenteon
jälkeen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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Tiedoksi
Hakijat sekä Paikkatieto- ja tonttipalvelut / Teija Hautaniemi ja Outi Martikainen
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§ 275
Asuntotonttia 8-8215-5 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen Länsikankaalla
ROIDno-2017-4216
Valmistelija / lisätiedot:
Teija Hautaniemi
Asuntotontin 8-8215-5 vuokranneet ovat 5.6.2019 kaupungille saapuneessa
hakemuksessa esittäneet, että hakijoiden ja kaupungin välinen maanvuokrasopimus
puretaan.
Vuokrasopimus on allekirjoitettu 27.7.2018.
Hakijat on maksaneet tontin varausmaksun yhteydessä lohkomismaksuna 720 euroa.
Kaupunki palauttaa hakijoille maksetun lohkomismaksun vuokrasopimuksen
purkutilanteessa.
Hakijat ovat maksaneet tonttia koskevan tontinvuokran ajalta 1.2 - 31.12.2019
yhteensä 531,16 euroa. Kaupunki palauttaa hakijoille maksetun tontinvuokran ajalta
6.6. - 31.12.2019.
Vuokraoikeutta ei ole kirjattu eikä vuokraoikeuteen kohdistu kiinnityksiä.
Hakija on palauttanut vuokrasopimuksensa kaupungille.
Tontti on rakentamaton.
Esteitä sopimuksen purkamiselle ei ole.
vs. kaupungingeodeetin esitys:
Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki purkaa hakijoiden pyynnöstä
kaupungin ja hakijoiden välillä 27.7.2018 allekirjoitetun vuokrasopimuksen, joka
koskee asuntotonttia 8-8215-5 Länsikankaalla.
Kaupunki palauttaa hakijoille 720 euron lohkomismaksun sekä maksetun
tontinvuokran 332,37 euroa ajalta 6.6.-31.12.2019, josta vähennetään
vuokrasopimuksen purkamista koskeva päätösmaksu 200 euroa (sis. alv 24%).
Vapautunut tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun päätöksenteon jälkeen.
Lisätiedot:
vs. kaupungingeodeetti Sakari Manninen puh. 040 522 9187, kiinteistövalmistelija Teija
Hautaniemi puh. 040 482 1266
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki purkaa hakijoiden pyynnöstä
kaupungin ja hakijoiden välillä 27.7.2018 allekirjoitetun vuokrasopimuksen, joka
koskee asuntotonttia 8-8215-5 Länsikankaalla.
Kaupunki palauttaa hakijoille 720 euron lohkomismaksun sekä maksetun
tontinvuokran 332,37 euroa ajalta 6.6.-31.12.2019, josta vähennetään
vuokrasopimuksen purkamista koskeva päätösmaksu 200 euroa (sis. alv 24%).
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Vapautunut tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun päätöksenteon jälkeen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakijat sekä Paikkatieto- ja Tonttipalvelut / Teija Hautaniemi ja Outi Martikainen
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Tekninen lautakunta, § 73,28.05.2019
Kaupunginhallitus, § 197,10.06.2019
Kaupunginhallitus, § 276, 02.09.2019
§ 276
Asemakaavan ja tonttijaon muutos 9. kaupunginosa korttelit 9011, 9012, 9021, 9022, 9023,
9026 ja 9029 sekä voimansiirto-, virkistys-, katu- ja teollisuusraidealueet, Hallitien ympäristö
ROIDno-2019-726
Tekninen lautakunta, 28.05.2019, § 73
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Anttila
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Voimassa oleva asemakaava
3 Asemakaavan muutosehdotus
4 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
5 Asemakaavan selostus
6 Vuorovaikutuslomake
Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 21.5.2019
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.10.2009 (134 §) yleiskaavan muutoksen, jolla
muutettiin mm. 9. kaupunginosissa yleiskaavaan merkittyjä työpaikka-alueita
palvelujen ja hallinnon alueiksi. Toimintojen kehitys alueella oli siirtymässä yhä
enemmän perinteisestä varasto- ja teollisuustoiminnasta palvelusektorin toimialoihin.
Tämän vuoksi kehitys tulisi huomioida myös alueen
asemakaavassa. Kaavoituksen aloitteesta tekninen lautakunta päätti 15.6.2010 (§150)
käynnistää asemakaavamuutoksen.
Kaavamuutoksen vireille tulo pidettiin nähtävillä 1.7. – 15.8.2010. Nähtävillä olon
aikana jätettiin yksi mielipide (vuorovaikutuslomake).
Vireille tulon jälkeen kaavamuutosta ei ole viety eteenpäin koska on odotettu mm.
2011 tapahtuneen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen tulkinnan selkeytymistä
kaupan kaavoituksen osalta. Myös 2013 kännistyneen Rovaniemen maakuntakaavan
muutoksen suuntaviivat kaupan kaavoitukselle tuli selvittää. Lapin Liiton hallitus
hyväksyi maakuntakaavaehdotuksen 28.11.2016. Kaavaehdotuksessa Eteläkeskuksen
länsipuoli ja Teollisuuskylä on merkitty vähittäiskaupan suuryksikön alueeksi (KM 167),
johon saa sijoittaa myymälätiloja enintään 150 000 kerrosneliömetriä. Vaikka
maakuntakaavaehdotus ei ole vielä lainvoimainen, voidaan katsoa, että
suunnittelualueen ja koko Eteläkeskuksen osalta asemakaavoittamisessa voidaan
maakuntakaavaehdotusta selvityksineen käyttää selvitysaineistona ja jopa osin
ohjaavana.
Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos pidettiin 18.3.-5.4.2019
yleisesti nähtävillä palvelupiste Osviittassa (Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari,
Koskikatu 25) sekä kaupungin Internet- sivuilla, Kaavatorilla. Nähtävillä olon aikana
jätettiin kaksi mielipidettä ja yksi lausunto (vuorovaikutuslomake).
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Valmisteluvaiheen jälkeen kaavakarttaan on tehty osittain tarkennuksia rakennusalan
rajauksiin ja littymäkieltoihin. Kaavamuutoksen yhteydessä laaditaan tonttijako, joten
kaavakarttaan on lisätty uudet tontinnumerot. Osalle aluetta on laadittu
rakennustapaohjeet (selostuksen liitteenä).

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 9. kaupunginosan
kortteleiden 9011, 9012, 9021, 9022, 9023, 9026 ja 9026 sekä voimansiirto-, virkistys-,
katu ja teollisuusraidealueiden asemakaavamuutos ja tonttijako viedään
ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijako asetetaan julkisesti
nähtäville palvelupiste Osviittaan (Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu
25).
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 10.06.2019, § 197
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Anttila
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Voimassa oleva asemakaava
3 Asemakaavan muutosehdotus
4 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
5 Asemakaavan selostus
6 Vuorovaikutuslomake
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että 9.
kaupunginosan kortteleiden 9011, 9012, 9021, 9022, 9023, 9026 ja 9026 sekä
voimansiirto-, virkistys-, katu ja teollisuusraidealueiden asemakaavamuutos ja
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tonttijako viedään ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutosehdotus ja
tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville palvelupiste Osviittaan (Rinteenkulman
kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25).
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 02.09.2019, § 276
Valmistelija / lisätiedot:
Janne Anttila
Liitteet

1 Voimassa oleva asemakaava
2 Asemakaavan muutos 220819
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 220819
4 Asemakaavan selostus 220819
5 Tonttijako
Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 22.8.2019
9. kaupunginosan Teollisuus-, Halli- ja Lampelankadun ympäristön
asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa alue palvelemaan paremmin
kaupallista toimintaa, johon Teollisuuskylän/Eteläkeskuksen toiminnot ovat viime
vuosina suuntautuneet enemmän. Asemakaavamuutosta tukee
myös vuonna 2009 voimaan tullut Teollisuuskylän yleiskaavan 2015 muutos, jossa
alue ja lähiympäristö muutettiin palvelun- ja hallinnon alueeksi. Kaava-alueella on
voimassa kaupunginhallituksen 28.5.2018 (§235) hyväksymät tonttien
hinnoitteluperusteet.
Asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen järjestettiin 24.6.-23.7.2019,
jossa voimassa oleva asemakaava, asemakaavan muutosehdotus ja tonttijako sekä
muut kaava-asiakirjat pidettiin julkisesti nähtävillä palvelupiste Osviitassa sekä
kaupungin Internet -sivuilla, Kaavatorilla. Nähtävillä olon aikana ei jätetty muistutuksia.
Nähtävillä olon jälkeen kaavakarttaan on tehty vähäisiä teknisluontoisia korjauksia.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 9. kaupunginosan
kortteleiden 9011, 9012, 9021, 9022, 9023, 9026 ja 9029 sekä voimansiirto-, virkistys-,
katu- ja teollisuusraidealueiden asemakaavamuutos sekä tonttijako hyväksytään.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 277
Vuoden 2019 talousarvion muuttaminen
ROIDno-2019-1764
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Päkkilä
Liitteet

1 Käyttötalousosa
2 Käyttötalousosan muutokset toimielimittäin
3 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma
4 Poistojen muutokset
5 Investointiosa
Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että
ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen
turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto ja talousarvioon tehtävät
muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Velvoite viedä asia
talousarviomuutoksena valtuustoon koskee sekä tavoitteita, että niiden edellyttämiä
määrärahoja ja tuloarvioita.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.6.2019 § 200 päättänyt, että toimialat
valmistelevat esityksen toimenpiteistä vuoden 2019 talousarvion tasapainottamiseksi
23.8.2019 mennessä. Talousarvioon tehtävät muutokset käsitellään
kaupunginhallituksessa 2.9.2019 ja tuodaan päätettäväksi syyskuun valtuustoon.
Tässä kaupunginhallituksen talousarvion muutosesityksessä on huomioitu
toimielinten talouden tasapainottamista koskevat päätökset.
Kuntaliiton kuntakohtaisen veroennusteen tiedot on johdettu koko maan
veroennusteesta ja Rovaniemen kaupunginvaltuuston päättämässä talousarviossa
ennuste vuoden 2019 verotulosta on n. 260 miljoonaa euroa. Verotulotilitykset eivät
kuluvan vuoden osalta ole toteutuneet ennusteen mukaisesti ja muutokset liittyvät
tulorekisteri-ilmoittamisen teknisiin ongelmiin ja niiden aiheuttamaan
kunnallisverojen kertymävajeeseen. Palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista
tehtävät ennakonpidätykset laskivat -1,1 % tammi-heinäkuussa. Ennakonpidätysten
lasku johtuu tulorekisteri-ilmoittajien ilmoituspuutteista. Kuntaliiton
arvioima ilmoitusongelmien aiheuttama kertymävaje kunnille on vuoden alusta lukien
jo yli 400 miljoonaa euroa. Aiemmat ennusteet ovat lähteneet siitä, että
ilmoitusongelmat saadaan ratkaistua siten, että kertymävaje saadaan kurottua
umpeen loppuvuoden aikana. Kuntaliiton korjattu verotuloennuste Rovaniemen
kaupungille n. 254 miljoonaa euroa eli verotulokertymä on jäämässä alle talousarvion
n. 6 miljoonaa euroa.
Rovaniemen kaupunginvaltuuston talousarviossa 2019 hyväksymä toimintakate
(toimintamenot) ovat ylittymässä. Talousarvioon arvioitu toimintakatteen kasvu on 1,9
% ja heinäkuun loppuun mennessä toteutunut kasvu on 4,8 %. Määrärahat ovat
ylittymässä eniten perusturva-, koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluissa.
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Määrärahamuutokset on esitetty oheisessa liitteessä ja siinä on
määrärahalisäyksiä 11,5 M€ ja määrärahavähennyksiä 3,5 M€. Yhteenlaskettu lisäys
käyttötalouden määrärahoihin on yhteensä n. 8,0 miljoonaa euroa. Investointiosaan
lisätään kaupunginhallitukselle kohtaan osakkeet ja osuudet 0,7 M€ kaupungintalon
remontointia varten.
Kaupungin talousarvioon arvioiduista rahoitustuotoista jää toteutumatta 1 miljoona
euroa. Poistoja on tehtävä yhteensä 7,0 miljoonaa euroa talousarvioon arvioituja
poistoja enemmän.
Muutosten vaikutus kaupungin talousarvion kokonaisuuteen on se, että toimintakate
heikkenee - 372 miljoonaan euroon, vuosikate heikkenee -12 miljoonaan euroon
ja tuloslaskelman alijäämä kasvaa - 31 miljoonaan euroon. Toiminnan ja investointien
rahavirta heikkenee - 15 miljoonaa euroa, joka täytyy kattaa pitkäaikaisten lainojen
lisäyksellä. Liitteenä muutettu ulkoinen tuloslaskelma ja rahoituslaskelma.
Kaupungin taseessa oleva kumulatiiivinen ylijäämä heikkenee 31 miljoonalla eurolla
14 miljoonaan euroon. Konsernin ylijäämä pienenee vastaavasti 31 miljoonalla eurolla
91 miljoonaan euroon (-25 %).
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2019 talousarviota
muutetaan siten, että
1. Peruskaupungin käyttötalousaosan määrärahoja lisätään liitteen
mukaisesti yhteensä 8.042.499,19 euroa
2. Verotuloarviota pienennetään 5.995.000 euroa
3. Rahoitustuottoa pienennetään 1.000.000 euroa
4. Poistoja lisätään 6.989.096,16 euroa
5. Peruskaupungin investointeihin lisätään 700.000 euroa
6. Muutetaan talousarvion käyttötalousosaa, tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa
sekä investointiosaa oheisten liitteiden mukaisiksi.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää ja controller Janne
Juotasniemeä.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2019 talousarviota
muutetaan siten, että
1. Peruskaupungin käyttötalousaosan määrärahoja lisätään liitteen
mukaisesti yhteensä 8.042.499,19 euroa
2. Verotuloarviota pienennetään 5.995.000 euroa
3. Rahoitustuottoa pienennetään 1.000.000 euroa
4. Poistoja lisätään 6.989.096,16 euroa
5. Muutetaan talousarvion käyttötalousosaa, tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa
oheisten liitteiden mukaisiksi.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen
mukaisesti.
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Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.00 - 16.27. Heikki
Autto poistui tauon aikana.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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Perusturvalautakunta, § 115,14.08.2019
Kaupunginhallitus, § 278, 02.09.2019
§ 278
Selvitys aluehallintovirastolle: perusterveydenhuollon kiireetön hoitoonpääsy lääkärin
vastaanotolle
ROIDno-2019-2176
Perusturvalautakunta, 14.08.2019, § 115
Valmistelijat / lisätiedot:
Paula Reponen, Kaisa Kuusela, Outi Palmén
paula.reponen@rovaniemi.fi, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
hallintoylilääkäri, palvelualuepäällikkö
Lapin aluehallintovirasto pyytää Rovaniemen kaupunginhallitukselta selvitystä
31.8.2019 mennessä, miten perusterveydenhuollon kiireetön hoitoon pääsy toteutuu
ja jos hoitoonpääsy ei toteudu hoitotakuun mukaisessa kolmessa kuukaudessa, mihin
toimiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä asian lainmukaiseksi saattamiseksi.
Rovaniemen terveyskeskuksessa on 52 lääkärin vakanssia sisältäen myös 4 ylilääkäriä.
Lääkäriresurssi jakautuu seuraavasti:
1. kuntoutussairaala 8 lääkäriä
2. ikäosaamiskeskus, kotihoito ja ikäihmisten palveluasuminen 4 lääkäriä (sisältää
kaksi geriatria)
3. äitiys- ja lastenneuvola 3 lääkäriä
4. kouluterveydenhuolto 1 lääkäri
5. opiskeluterveydenhuolto ja kutsuntatarkastukset 1,5 lääkäriä
6. päivystys 2,5 lääkäriä virka-aikaan ja lisäksi päivystysvapaat vähentävät virka-
ajan työpanosta n. 230 h viikossa (noin 6 lääkärin työpanoksen verran)
7. pikapoli 3 lääkäriä ja vastaanoton kiireellinen hoito 1,5 lääkäriä
8. lasten ja nuorten keskittymistiimi 0,6 lääkäriä (sisältää 0,2 htv lastenpsykiatrin ja
0,1 nuorisopsykiatrin työpanosta)
9. lääkinnällinen kuntoutus 1 lääkäri
10. erityistutkimukset- ja toiminnot esim. rasitus- EKG, Kolpeneen
kehitysvammaneuvola, erityisryhmät 1 lääkäri
11. kiireetön vastaanotto 14 lääkäriä; sisältää pitkäaikaissairauksien seurannan 7
lääkäriä, hoitotakuun piiriin kuuluville potilasasioille jää 7 lääkärin työpanos.
Pikapolin toimintaperiaatetta muutettiin 15.5.2019 alkaen hoidon tarpeen arvioinnin
kautta ajanvarauksella toimivaksi. Muutoksella tavoitellaan kiireellisen hoidon
tarpeessa olevien sujuvaa palvelua, jotta potilaiden ei tarvitse hakeutua päivystykseen
eikä toisaalta jonottaa pitkää aikaa vastaanotolle päästäkseen. Rajanveto kiireellisen ja
kiireettömän hoidon tarpeen välillä ei ole yksiselitteistä ja tästä johtuen pikapolilla
vastataan osin myös kiireettömään hoidon tarpeeseen.

Miten perusterveydenhuollon kiireetön hoitoon pääsy lääkärille toteutuu?
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Avovastaanotolla on maaliskuusta 2019 alkaen seurattu kuukausikohtaisesti, kuinka
monelle potilaalle on jouduttu sanomaan, ettei vastaanottoaikaa ole antaa, vaikka
kiireettömän hoidon tarve on todettu. Maaliskuussa 453, huhtikuussa 364,
toukokuussa 195, kesäkuussa 17 ja heinäkuussa 297 potilasta jäi ilman
tarvitsemaansa vastaanottoaikaa. Luvut eivät suoraan kerro, miten kauan potilaat
ovat aikaa odottaneet, koska avoHilmo tilastointi ei toteudu tietojärjestelmäteknisistä
syistä. Maalis-huhtikuun luvuissa näkyy alkuvuodesta ollut 1-2 lääkärin vaje
lääkäriresurssissa. Maaliskuussa lääkäreille kertyi ylitöitä 163 h eli yhden lääkärin
lääkärityöpanoksen verran ja huhtikuussa 107 h eli n. 0,65 lääkärin työpanoksen
verran. Toukokuuhun olimme saaneet rekrytoitua 4 lääkäriä yli virkamäärän ja lisäksi
lääkäreillä kertyi ylitöitä 1,5 lääkärityöpanoksen verran, millä saatiin tilanne
kohenemaan suurelta osin. Kesälle olemme sopineet 10 lääkärinsijaista, jotta
potilaiden hoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan myös virkalääkärien
poissaollessa. Kesäkuussa vastaanoton lääkäriresurssi oli 3 lääkärin verran suurempi
kuin vakanssipohjien määrä. Kesällä vastaanottoaikojen kysyntä on tilastojen valossa
muita kuukausia vähäisempää. Loppuvuodesta lääkäriresurssissa on tämän hetken
tiedon mukaan noin kolmen lääkärin työpanoksen vaje, mikä vaikeuttaa
entisestäänkin hoitotakuuseen vastaamista.

Yli 3kk odottaneiden lukumäärä kuukausittain viimeisen vuoden ajalta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen AvoHilmo tilastot hoitoonpääsyn osalta eivät ole
paikkaansa pitäviä. Effican avohilmo-tilastointi vaatii jokaiselta potilaita hoitavalta
työntekijältä monimutkaisia toimenpiteitä. Järjestelmän käyttäminen vie aikaa ja on
altis inhimillisille virheille. Näistä syistä järjestelmän käyttöönotto ei ole onnistunut,
vaikka sitä on useampaan otteeseen yritetty vakiinnuttaa käyttöön. Emme siksi pysty
raportoimaan yli 3 kuukautta odottaneiden lukumääriä.

Miten toimitaan, kun hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä ei voida antaa
tarpeelliseksi katsottua aikaa lääkärin vastaanotolle?
Potilasta pyydetään ottamaan yhteyttä myöhemmin uudelleen.

Kuinka pitkälle lääkärien vastaanottojen varauskirjat on auki?
Lääkärien ajanvarauskirjat tehdään noin neljäksi-kuudeksi viikoksi eteenpäin.
Käytännössä on osoittautunut, että jos kirjat tehtäisiin esim. 3 kuukaudeksi eteenpäin,
tämä johtaisi lisätöihin aikojen perumisen ja vaihtamisen muodossa. Poissaoloja ei
pystytä suunnittelemaan näin pitkälle eteenpäin, mihin vaikuttaa esimerkiksi
ympärivuorokautinen päivystys, joka on asetettava etusijalle lääkäriresurssia
jaettaessa. Työvuorosuunnittelua haastaa suuresti myös se, että määräaikaisia sijaisia
on tällä hetkellä n. 60 % töissä olevista lääkäreistä. Lääkäreiden vaihtuvuus on suurta
perustutkinnon jälkeiseen jatkokoulutukseen liittyvistä syistä, Rovaniemen
terveyskeskuksella on kuitenkin valtakunnallisesti hyvä maine ja se on haluttu
työpaikka nuorten lääkärien keskuudessa.
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Terveyskeskuslääkäreillä on päivystysvelvollisuus. Päivystystyö on virka-aikaisen työn
lisäksi tehtävää työtä. Työ tapahtuu Lapin keskussairaalan yhteispäivystyksessä
ympärivuorokautisesti, eli myös iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä.
Lääkäreillä on mahdollisuus pitää vapaata sama tuntimäärä, minkä ovat päivystäneet.
Tätä mahdollisuutta käytetään aktiivisesti ja se tukee työssäjaksamista. Samalla se
kuitenkin vähentää päiväaikaista lääkäriresurssia. Lääkärinvirkoja lisättiin päivystyksen
haltuunoton myötä, mutta virkalisäyksessä aliarvioimme lääkäreiden aktiivisuuden
päivystysvapaiden pitämisessä.

Rovaniemen kaupungin toimenpiteet
Välittömänä toimenpiteena syys-joulukuun 2019 aikana tulemme käyttämään lääkärin
kiireettömän vastaanoton ostopalvelua yksityisiltä palveluntuottajilta sekä
virkalääkärien virka-ajan jälkeen tekemää lisätyötä. Mahdollisuuksien mukaan
potilaalle tarjotaan valinnanvapaus palveluntuottajien suhteen. Samanaikaisesti
terveydenhuollon palveluiden johto tarkistaa terveyskeskuksen lääkäriresurssin
määrää suhteessa kiireettömän hoidon tarpeessa olevien potilaiden määrään ja tulee
esittämään tarpeen mukaista lääkärin virkojen lisäystä.
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy annetun selvityksen ja antaa
selvityksenään kaupunginhallitukselle .
Päätös
Matti Torvinen saapui klo 16:48 tämän asian käsittelyn aikana.
Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Kaupunginhallitus, 02.09.2019, § 278
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Reponen, Kaisa Kuusela, Outi Palmén
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan 14.8.2019 § 115 esityksen
lausunnoksi ja toimittaa sen lausuntonaan edelleen Lapin aluehallintovirastolle.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Lapin aluehallintovirastolle 31.8.2019 mennessä, uusi määräaika 6.9.2019.
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§ 279
Lausunto Lshp:n toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2020-2022
ROIDno-2017-2472
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Reponen, Jari Airaksinen
Liitteet

1 Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen päätös 79 § 22.5.2019 liitteineen
2 Lausuntopyyntö jäsenkunnille TS Ta 2020 - 2022 20.6.2019.
Lapin sairaanhoitopiiri on pyytänyt perussopimuksensa mukaisesti lausuntoa
toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2020 – 2022 varten 2.9.2019 mennessä.
Kustannusten kasvun pysäyttäminen
Rovaniemen kaupunki vaatii Lapin sairaanhoitopiirin kustannusten alentamista ja
pitää positiivisena alkuna yhtymähallituksen TA2020 laadintaohjeen linjausta Lshp:n
oman toiminnan bruttokäyttökulujen jäädyttämisestä nykyiselle tasolle. Rovaniemen
kaupungin talousarviossa vuodelle 2020 erikoissairaanhoidolle varaamaa määräraha
tulee olemaan 103,53 miljoonaa euroa. Rovaniemen osuus koko sairaanhoitopiirin
menoista oli 48 % (97 422 240,67€ / 203 967 558,30€) vuonna 2018.
Sairaanhoitopiirin kustannusten nousupaineet on katettava tuottavuutta
parantamalla. Kustannustason tulee laskea ensi vuonna ja suunnittelukaudella.
Toiminta- ja taloussuunnitelmassa tulee huomioida Lapin väestörakenteen ja
palvelutarpeen muutokset sekä huomioida ennusteet alueen kuntien heikkenevistä
rahoitusmahdollisuuksista. Kuntayhtymälle syntynyt ylijäämä tulee palauttaa kunnille
ja palvelujen hinnankorotuksia ei tässä kunnallistalouden tilanteessa voi sallia.
Rovaniemen kaupunki kannattaa yhtymähallituksen suunnitelmaa korottaa
asiakasmaksut asiakasmaksuista annettujen lain ja asetuksen mukaiselle
maksimitasolle.
Rovaniemi on vaatinut sairaanhoitopiiriltä tuottavuusohjelman laatimista
tavoitteenaan LSHP:n kustannusten laskeminen lähelle muiden sairaanhoitopiirien
keskiarvoa. Tuottavuusohjelmassa on osoitettava suunnitellut toimenpiteet ja niiden
taloudellinen vaikutus. Yhtymähallitus hyväksyi 7.11.2018 § 177 tuottavuusohjelman ja
19.12.2018 § 209 tuottavuusohjelmaa tarkentavan toimenpideohjelman vuodelle
2019. Toimenpiteiden edistymisestä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä.
Tämän vuoden toimenpiteet ovat laajasti toimintaan pureutuvia
(päivystyskustannusten kohdentuminen, ajanvarauskeskuksen pilotointi,
kirjaamiskäytännöt, esimiesvalmennus) ja niiden valmistelu ymmärrettävästi vie aikaa
eikä toimenpiteiden vaikutuksia ole odotettavissa vuoden 2019 aikana.
Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin tulee määritellä selkeät mittarit, jotta
tuottavuuden kehittyminen voidaan jatkossa todentaa ja tarvittaessa muuttaa
kehityssuuntaa. Raportointi tulee toimittaa jäsenkunnille ja poikkeamiin tulee
reagoida välittömästi.
Kustannusvaikuttavuuteen pyrkimistä on vahvistettava erityisesti potilastyötä
tekevillä, jotta yksilöiden kohdalla ratkaisuja tekevät ammattilaiset välttävät
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tutkimuksia, toimenpiteitä ja hoitoja, jotka ovat yksilölle turhia, jopa haittaa
aiheuttavia ja aiheuttavat ylimääräistä kulua. Tutkimukset ja hoidot tulee toteuttaa
ensisijaisesti avohoitona tai potilashotellin kautta, kun se on potilaalle turvallista ja
toiminnan kannalta mahdollista. Tämä periaate on selkeästi omaksuttu ja hoitopäivien
määrä on tänäkin vuonna2019 jatkanut laskuaan avohoidon painopisteen
korostuessa. Jatkossa on arvioitava myös avohoitokäyntien sisältöjä ja
ammattiryhmien työnjakoa.
Hoitoprosessien tarkastelua ja hukan poistoa tulee jatkaa, tavoitteena on toiminnan
tuottavuuden tehostaminen lisäämättä työntekijöiden työkuormaa ja vaarantamatta
potilaiden turvallista hoitoa. Vakansseja tulee myös pystyä siirtämään joko
sairaanhoitopiirin tai kuntien avohoitoon, mikäli se on toiminnan sisällön
näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Eläköitymisen yhteydessä tulee systemaattisesti
arvioida uudelleen tehtävän tarve, sisältö, osaaminen ja tarkoituksenmukaisin
sijoituspaikka. Sairaanhoitopiirissä suunnitelluista uusista tai lopetettavista
toiminnoista tai toiminnan muutoksista tulee päättää yhteistyössä alueen kuntien
kanssa.
Työnjako, integraatio
Rovaniemen kaupungin väestömäärä, väestötiheys, osuus sairaanhoitopiirin
kustannuksista, sote-palveluiden henkilöstön määrä ja osaaminen sekä
keskussairaalan sijainti kaupungissa edellyttävät, että Rovaniemen ja
sairaanhoitopiirin toimintojen integraatiota tarkastellaan tarvittavilta osin
erityiskysymyksenä, jotta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin sekä osaaminen ja resurssit
hyödynnetään järkevästi.
Rovaniemi joutuu turvautumaan ostopalveluihin mm. mahasuolikanavan tähystysten
osalta. Yhteisen skopiakeskuksen valmistelua ja lääkinnällisten tukipalveluiden
(apuvälinekeskus, lääkekeskus, arkisto, tekstinkäsittely, lääketieteellinen tekniikka)
yhdistämistä tulee jatkaa.
Toimialajohtajan esitys 28.8.2019 kokoontuvalle perusturvalautakunnalle:
Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan edellä olevan lausuntonaan Lapin
sairaanhoitopiirille toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2020–2022 ja toimittaa
sen edelleen kaupunginhallitukselle lausuntoa varten.
Perusturvalautakunta 28.8.2019 § 121 hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää edellä olevan lausuntonaan Lapin
sairaanhoitopiirille toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2020-2022.
Päätös
Esko-Juhani Tennilä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 5 kohta).
Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta valittiin Kalervo Björkbacka.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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Perusturvalautakunta, § 114,14.08.2019
Kaupunginhallitus, § 280, 02.09.2019
§ 280
Kaari-hanke / Sosiaali-ja terveydenhuollon asiakas-ja potilastietojärjestelmien uudistaminen
ROIDno-2019-2227
Perusturvalautakunta, 14.08.2019, § 114
Valmistelijat / lisätiedot:
Paula Reponen, Harri Ihalainen, Anne-Lea Heikkinen, Tarja Holländer-Tyni
paula.reponen@rovaniemi.fi, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
hallintoylilääkäri, hallintopäällikkö
Sairaanhoitopiirien omistama valtakunnallinen ICT-yhtiö UNA Oy on käynnistämässä
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamista Kaari-
hankkeessa. Kaari-hankinnalla tavoitellaan sairaanhoitopiirin alueella yhtenäistä ja
sosiaali- ja terveydenhuollon kattavaa asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuutta
(APTJ), joka harmonisoi ja tarvittavilta osin korvaa nykyiset osaltaan vanhentuneet,
käytettävyydeltään heikot tai hitaasti kehittyvät järjestelmät. Una Oy:n APTJ-hankinnan
valmisteluyhteistyössä mukana olevien osallistujien väestöpohja on n. 3,4 miljoonaa.
LSHP on sitoutunut Kaari-hankkeen kilpailutuksen valmisteluun LSHP:n hallituksen
20.2.2019 päätöksellä. Yhteistyössä UNA Oy:n kanssa ollaan lisäksi laajentamassa
erikoissairaanhoidon ESKO potilaskertomusjärjestelmää perusterveydenhuollon
käyttöön. ESKO on käytössä mm. Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Länsi-Pohjan
sairaanhoitopiireissä.
Lapin sairaanhoitopiiri on lähettänyt Rovaniemen kaupungin kirjaamoon 28.6.2019
viestin, jossa LSHP:n alueen kuntia ja sote-kuntayhtymiä pyydetään ilmoittamaan
kiinnostuksensa Kaari-hankkeeseen mukaan lähtemisestä 6.9.2019 mennessä.
Yhteistyösopimus pyydetään allekirjoittamaan 30.9.2019 mennessä.
Perusturvan toimiala:
Sairaanhoitopiirien omistaman valtakunnallisen ICT-yhtiön UNA Oy:n Kaari-hanketta
on esitelty Rovaniemen kaupungille 11.4.2019. Hankkeesta on neuvoteltu kaupungin
strategisen hallinnon ja perusturvan toimialan kesken 12.6. ja 31.7.2019 sekä Lapin
sairaanhoitopiirin kanssa 26.6.2019. Neuvottelujen edetessä on todettu, ettei
Rovaniemen kaupunki voi annetun aikataulun puitteissa sitoutua näin mittavaan
hankkeeseen. Sitoutuminen vaatii perusteellista perehtymistä asiaan ja
kaupungin omaa tarkkaa valmistelua talouden ja resursoinnin näkökulmasta.
Valmistelussa on huomioitava, että Rovaniemen kaupungissa on päätetty
toteuttaa vuosina 2019-2020 asiakas- ja potilastietojärjestelmän Effica Lifecaren
päivitys. Lifecare-päivityksen kustannusvaikutus kaupungille vuonna 2019 noin 300
000 ja vuonna 2020 noin 300 000 euroa. Lisäksi on huomioitava, että sosiaalihuollon
asiakastiedon siirtäminen Kanta-arkistoon on alkamassa Rovaniemen kaupungissa.
Asiakastiedon Kantaan siirtäminen on lakisääteinen, kansallisten määräysten ja
ohjeiden mukainen tehtävä. Kaupungin resursseja on näin sidottuna merkittävästi jo
päätettyihin ICT-hankkeisiin.
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Valmistelijoiden esitys:
Perusturvalautakunta päättää osaltaan ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että
- Rovaniemen kaupunki ei voi annetun aikataulun puitteissa sitoutua näin mittavaan
hankkeeseen, vaan Kaari-hankkeen selvittelyä ja neuvotteluja tulee jatkaa kaupungin
talouden ja resursoinnin näkökulmasta sairaanhoitopiirin kanssa
- tietohallintojohtaja, perusturvan toimialajohtaja ja hallintoylilääkäri valtuutetaan
neuvottelemaan ja valmistelemaan esitys Kaari-hankkeesta perusturvalautakunnan ja
edelleen kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää osaltaan ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että
- Rovaniemen kaupunki ei voi annetun aikataulun puitteissa sitoutua näin mittavaan
hankkeeseen, vaan Kaari-hankkeen selvittelyä ja neuvotteluja tulee jatkaa kaupungin
talouden ja resursoinnin näkökulmasta sairaanhoitopiirin kanssa
- tietohallintojohtaja, perusturvan toimialajohtaja ja hallintoylilääkäri valtuutetaan
neuvottelemaan ja valmistelemaan esitys Kaari-hankkeesta perusturvalautakunnan ja
edelleen kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Päätös
Matti Torvinen poistui klo 16:45 tämän asian päätöksenteon aikana.
Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Kaupunginhallitus, 02.09.2019, § 280
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Reponen, Harri Ihalainen, Anne-Lea Heikkinen, Tarja Holländer-Tyni
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan 14.8.2019 § 114 esityksen
lausunnoksi ja toimittaa sen lausuntonaan edelleen Lapin
sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 6.9.2019 mennessä kirjaamo@lshp.fi
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§ 281
Kuntien rooli palveluntuottajina / vastaus kysely
ROIDno-2019-2529
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Erola, Paula Reponen, Tarja Holländer-Tyni, Tuulikki Louet-Lehtoniemi
riitta.erola@rovaniemi.fi
kehitysjohtaja
Liitteet

1 Saatekirje sosiaali- ja terveysministeriö
2 Selvitys kuntien sote-tuottajaroolista, kyselyn vastaukset, täydennetty 29.8.2019 3
Pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalvelujen (sekä
pelastustoimen) järjestämisvastuu kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille,
maakunnille. Hallitusohjelman linjausten mukaan maakunnat toimivat itse myös
tuottajina ja tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen sekä kolmas
sektori toimivat täydentävinä palvelujen tuottajina. Kuntien rooli toimia palvelujen
tuottajina ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta, joka laaditaan vuoden 2019
loppuun mennessä. Kyselynä toteutettava esiselvitys on osa tätä selvitystä.
Kysely on esiselvitys kuntien näkemyksistä kuntien roolista toimia sote-palvelujen
tuottajana, joko itsenäisenä tai osana julkista / maakuntien järjestämisvastuulle
kuuluvaa sote-palvelujärjestelmää. Selvitysprosessin aikana kuntia tullaan tämän
esiselvityksen lisäksi kuulemaan syksyn aikana erikseen määriteltävällä tavalla.
Kyselyyn vastataan webropol-linkin kautta. Vastausaikaa on 30.8.2019 klo 16.15
saakka, vastausaikaa on jatkettu 13.9.2019 klo 12.00 asti.
Valmistelijoiden esitys:
Perusturvalautakunta hyväksyy puolestaan valmistellun vastauksen kuntien roolista
toimia sote-palveluiden tuottajana ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle
hyväksyttäväksi.
Toimialajohtajan esitys perusturvalautakunnalle:
Perusturvalautakunta hyväksyy puolestaan valmistellun vastauksen kuntien roolista
toimia sote-palveluiden tuottajana ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle
hyväksyttäväksi.
Perusturvalautakunta 28.8.2019 § 125 päätti yksimielisesti, että vastausliitettä
korjataan palvelualueiden kanssa ja korjattu liite toimitetaan kaupunginhallituksen
esitykseen.
Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Palvelualueiden kanssa korjattu vastausliite on liitteenä 1.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vastauksen kuntien roolista toimia sote-
palveluiden tuottajana liitteen 1 mukaisesti.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
STM webropol-linkin kautta 13.9.2019 klo 12.00 mennessä.
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§ 282
Lausunto pelastustoimen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020-2023
ROIDno-2018-898
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
Liitteet

1 Palvelutasopäätös 2020-2023 Lappi
Lapin pelastuslautakunta on päättänyt (33 §/2019) pyytää kuntien lausunnot
pelastustoimen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020–2023. Pelastuslain mukaan
alueen pelastustoimi (pelastuslautakunta) päättää pelastustoimen palvelutasosta
kuntia kuultuaan (29§/379/2011).
Pelastustoimen palvelutasopäätöksessä määrätään siitä, miten pelastustoimen
lakisääteiset ja muut tehtävät sekä palvelut järjestetään Lapissa. Lakisääteiset tehtävät
on määritelty pelastuslaissa. Palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja
onnettomuusuhkia. Nyt lausunnolla oleva palvelutasopäätös sisältää mm. uhat, riskit,
resurssit ja varautumisen niihin.
Palvelutasopäätösehdotuksessa muutosta aikaisempaan on mm seuraavissa asioissa:
onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja valvonta
turvallisuusviestintä (mm. turistit)
varautuminen ja kuntien valmiussuunnitelmien tukeminen
omavalvonnan kehittäminen
tietoturva-asiat
Rovaniemen kaupungin kannalta palvelutasopäätöksessä on erityisen hyvin esitetty
seuraavat asiakokonaisuudet:
öljyntorjuntasuunnitelman päivittäminen
sammutusvesisuunnitelman uudistaminen yhdessä kuntien kanssa
kuntien tukeminen ja opastaminen valmiussuunnittelussa
yhteistyön tehostaminen rakennus- ja terveydensuojeluviranomaisten kanssa
kustannusvaikutukset: päätöksen mukaan palvelutason tavoitteet ja toiminnan
taso on saavutettavissa ilman erityisiä tai merkittäviä tasokorotuksia
käyttötalouteen
Liitteessä on lapin pelastuslautakunnan esitys pelastustoimen palvelutasopäätökseksi
vuosille 2020–2023.
Ympäristöpäällikön esitys:
Kaupunginhallitus antaa Lapin pelastuslautakunnalle palvelutasopäätöksestä vuosille
2020–2023 seuraavan lausunnon:
Palvelutasopäätöksessä on hyvin otettu huomioon Rovaniemen kaupungille tärkeitä ja
ajankohtaisia teemoja. Rovaniemen kaupunki maksaan pelastuslaitoksen kuluista
suurimman osan, noin kolmanneksen. Siksi onkin on hyvä, että palvelutason nostoa
tavoitellaan ilman erityisiä maksuosuuksien korotuksia.
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Rovaniemen kaupungin mielestä eräänä valvonnan painopisteenä tulee esitetyn
lisäksi olla kasvaneen matkailun aiheuttaman yksityisen majoituksen, esim. airbnb
turvallisuuden valvonta yhdessä muiden viranomaisten kanssa.
Muilta osin Rovaniemen kaupungilla ei ole palvelutasopäätökseen huomauttamista.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päätää antaa Lapin pelastuslautakunnalle palvelutasopäätöksestä
vuosille 2020–2023 seuraavan lausunnon:
Palvelutasopäätöksessä on hyvin otettu huomioon Rovaniemen kaupungille tärkeitä ja
ajankohtaisia teemoja. Rovaniemen kaupunki maksaan pelastuslaitoksen kuluista
suurimman osan, noin kolmanneksen. Siksi onkin on hyvä, että palvelutason nostoa
tavoitellaan ilman erityisiä maksuosuuksien korotuksia.
Rovaniemen kaupungin mielestä eräänä valvonnan painopisteenä tulee esitetyn
lisäksi olla kasvaneen matkailun aiheuttaman yksityisen majoituksen, esim. airbnb
turvallisuuden valvonta yhdessä muiden viranomaisten kanssa.
Muilta osin Rovaniemen kaupungilla ei ole palvelutasopäätökseen huomauttamista.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Lapin pelastuslautakunta
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§ 283
Eroaminen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä / Impiö
ROIDno-2017-475
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ville Impiö on 22.8.2019 kirjaamoon lähettämällään sähköpostilla pyytänyt eroa
koulutuslautakunnan varajäsenyydestä perusteena muutto toiselle paikkakunnalle.
Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 4 §:n mukaan valtuusto valitsee
lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien
lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-,
elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.
Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva
Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole
rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa
valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei
saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai
Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten
esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka
muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.
Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (2016/675) 3 §:
n mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö.
Käräjäoikeuksien kokoonpano uudistui 1.1.2009 alkaen. Lautamieskokoonpanossa
käsiteltävien asioiden lukumäärä väheni merkittävästi uudistuksen myötä.
Oikeusministeriö on vahvistanut lautamiesten lukumääräksi Rovaniemen kaupungin
osalta 18.
Kaupunginvaltuusto on valinnut 12.6.2017 § 83 ja 11.12.2017 § 152 18 käräjäoikeuden
lautamiestä toimikaudelle 1.6.2017- 31.5.2021.
j Tero Marttinen Kokoomus
j Piia Hanni Kokoomus
j Merja Vilmilä Kokoomus
j Tarja Hänninen Kokoomus
j Ari Jauhojärvi SDP
j Jouko Juotasniemi SDP
j Irmeli Ahola-Tuisku SDP
j Ritva Kilpiö SDP
j Merja Mäntyniemi Keskusta
j Sari Arponen Keskusta
j Pirjo Kumpula Keskusta
j Ville Impiö Keskusta
j Artturi Hakkarainen Keskusta
j Jari Lilja KD
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j Pertti Sääskilahti PS
j Törmänen Jarmo Vas.
j Välimäki Sanna Vas.
j Tenka Issakainen Vihreät
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. myöntää Ville Impiölle eron käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä 9.9.2019
alkaen
2. ja valitsee uuden käräjäoikeuden lautamiehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 284
Eroaminen kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä / Rantala
ROIDno-2017-2272
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ari Rantala pyytää 20.8.2019 saapuneella sähköpostilla eroa kiinteistötoimitusten
uskotun miehen tehtävistä henkilökohtaisten syiden vuoksi.
Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan
kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston
toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva
henkilö. Uskottujen miesten vaalikelpoisuudesta on voimassa, mitä käräjäoikeuden
lautamiehistä säädetään.
Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva
Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole
rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65
vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai
Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten
esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianaja taikka
muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.
Kaupunginvaltuuston on 12.6.2017 § 84 ja 18.9.2017 § 99 valinnut
kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi seuraavat henkilöt:
j Jussi Nikula SDP
j Milla Asikainen SDP
j Juha-Matti Herva Keskusta
j Raija Kivilahti Keskusta
j Mikko Lindroos Keskusta
j Kalle Kenttälä KD
j Ari Rantala PS
j Jarmo Törmänen Vas.
j Ville Ritola Vihreät
j Matti Henttunen Kokoomus
j Tero Marttinen Kokoomus
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
02.09.2019

16/2019

36 (60)

1. valtuusto myöntää Ari Rantalle ero kiinteistötoimitusten uskotun miehen
tehtävästä 9.9.2019 alkaen ja
2. valtuusto valitsee uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen 31.5.2021
päättyväksi toimikaudeksi.
Päätös
Esittelijä poisti asian esityslistalta.
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§ 285
Eroaminen koulutuslautakunnan varajäsenyydestä / Impiö
ROIDno-2017-1816
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ville Impiö on 22.8.2019 kirjaamoon lähettämällään sähköpostilla pyytänyt eroa
koulutuslautakunnan varajäsenyydestä perusteena muutto toiselle paikkakunnalle.
Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 70, 19.3.2018 §:t 23, 25, 22.10.2018 § 96 ja
20.5.2019 § 36 valinnut koulutuslautakuntaan toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Pj Pertti Lakkala
Ville Impiö
Vpj Sanna Luoma
Rosa Vetri
J Veli-Matti Kilpimaa
Markku Kallinen
J Piia Hanni
Jari Simola
J Saara Koikkalainen
Elina Holm
J Antti Väänänen
Jussi Nikula
J Sakke Rantala
Heikki Lindroos
J Raija Kivilahti
Diana Hiukka-Laari
J Marjatta Koivuranta
Pirjo Kumpula
J Timo Tolonen
Ari Paldan
J Tiina Outila
Saara Hartzell
Jäsenten ja varajäsenten määrä

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

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan koulutuslautakunnassa on
yksitoista (11) jäsentä. Vähintään puolet lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on
valittava valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee
lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden
varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava
valtuutettu. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen voi olla muukin kuin
valtuutettu. Kuntalain 31 §:n 3 momentin mukaan toimielinten jäsenille valitaan
henkilökohtaiset varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista
jäsenistä säädetään.
Toimikausi
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Valtuuston toimikausi on
1.6.2017 - 31.5.2021.
Vaalikelpoisuus
Yleinen vaalikelpoisuus
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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 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.”
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Edellä mainitun säännöksen mukaisesti lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä
vähintään 40 prosenttia.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Ville Impiölle eron 9.9.2019 lukien koulutuslautakunnan varajäsenen
tehtävästä,
valitsee koulutuslautakuntaan uuden henkilökohtaisen varajäsenen Pertti
Lakkalalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 286
C21 kaupunkien edunvalvontasuunnitelma
ROIDno-2019-2649
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Kujala
Liitteet

1 C21 edunvalvontasuunnitelma 22 08 2019
C21-kaupunginjohtajat muodostavat pysyvän verkoston
vahvistamaan kaupunkipoliittista keskustelua ja edunvalvontaa.
Kaupunkipoliittisen agendan kehittämiseksi ja isojen kaupunkien yhteisten
tavoitteiden määrittämiseksi tarvitaan erilaisia kaupunkipolitiikan foorumeita,
kaupunkitutkimusta ja edunvalvontaa. Maan suurimpien kaupunkien (C21)
kaupunginjohtajat ovat tässä tarkoituksessa päättäneet perustaa pysyvän ja ryhtyä
kokoontumaan säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa.
C21 kaupunginjohtajien kokouksessa 11.6.2019 on sovittu, että seuraavaan
kokoukseen mennessä laaditaan luonnos verkoston edunvalvontasuunnitelmaksi.
Tarkoitus on tunnistaa keskeiset yhteistä edunvalvontaa ja vaikuttamista edellyttävät
hallitusohjelman kirjaukset, määritellä yhteisen edunvalvonnan tavoitteet näistä
koskien sekä vaikuttamisessa ja edunvalvonnassa hyödynnettävät keinot ja tavat.
Luonnos edusvalvontasuunnitelmaksi on liitteenä.
Edunvalvontajohtaja osallistuu C21-kaupunginjohtajien kokouksen
valmistelusihteeristön työskentelyyn. Elinvoimajohtaja esittää, että kaupunginhallitus
käy läpi luonnoksen C21-kaupunginjohtajien yhteisestä edunvalvontasuunnitelmasta
ja ottaa kantaa luonnoksen priorisointiin, tavoitteisiin, jatkotyöhön ja konkreettisiin
edunvalvonnan keinoihin.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus käy keskustelun ja evästää kaupunginjohtajaa jatkotyötä varten.
Päätös
Kaupunginhallitus kävi evästyskeskustelun asiasta ja saattoi evästyksen
kaupunginjohtajalle tiedoksi.
Sanna Luoma poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.01 ja Päivi Alaoja saapui klo
17.01.
Tiedoksi
Jukka Kujala, Esko Lotvonen
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§ 288
Kaupunginjohtajan viran täyttäminen
ROIDno-2019-2493
Valmistelija / lisätiedot:
Liisa Ansala, Antti Määttä
liisa.ansala@rovaniemi.fi
Liitteet

1 Hakukuulutus kaupunginjohtajan rekrytointi 2.9.2019
Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen on jättänyt 21.8.2019 kirjaamoon
kaupunginvaltuustolle osoitetun seuraavan ilmoituksen: "Ilmoitan irtisanoutuvani
Rovaniemen kaupunginjohtajan virasta 1.9.2020 lähtien eläkkeelle siirtymisen vuoksi."
Kuntalain pykälissä 38 ja 41 määrätään kunnanjohtajasta tai pormestarista seuraavaa:
38 § Kunnan johtaminen
Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti.
Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.
Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja
muuta toimintaa. Valtuusto voi päättää, että kunnanjohtajan sijasta kuntaa johtaa
pormestari.
41 § Kunnanjohtaja
Kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai
määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan.
Jos kunnanjohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä,
toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä
saanut tulee valituksi.
Kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta sekä
saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, jollei salassapitoa
koskevista säännöksistä muuta johdu.
Jos kuntaan valitaan pormestari ja kunnanjohtajan virka on täytettynä pormestarin
toimikauden alkaessa, valtuusto päättää kunnanjohtajan siirtämisestä hänelle
soveltuvaan toiseen virkaan tai työsopimussuhteeseen. Määräaikainen kunnanjohtaja
siirretään jäljellä olevaksi määräajaksi toiseen virkaan tai työsopimussuhteeseen.
Toiseen virkaan tai työsopimussuhteeseen siirretyllä kunnanjohtajalla on oikeus saada
siihen kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin kunnanjohtajan
virkaan kuuluneet edut.
Kaupungin hallintosääntö määrää kaupunginjohtajan tehtävästä seuraavaa:
41 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen
Valtuusto päättää kaupunginjohtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.
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43 § Kelpoisuusvaatimukset
Kaupunginjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto.
44 § Haettavaksi julistaminen
Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä
viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto,
viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallitus.
45 § Virkasuhteeseen ottaminen
Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamista koskevat
toimivaltamääräykset:
Valtuusto valitsee kaupunginjohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.
Kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan palkasta.
Rovaniemen kaupungissa voimassa olevan hallintosäännön KV 29.5.2017/45§ mukaan
kaupunginjohtaja voidaan valita vain toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.
Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunginjohtajaa ei nykyisen hallintosäännön voimassa
ollessa voida valita määräaikaiseen virkasuhteeseen, vaikka sen katsottaisiin olevan
harkinnan perusteella tarkoituksenmukaista. Voimassa oleva hallintosääntö rajoittaa
siten harkintavaltaa kaupunginjohtajan virkasuhteen keston osalta. Jotta harkittavaksi
voisi ylipäätänsä tulla kaupunginjohtajan viran täyttäminen määräaikaisesti, tulee
hallintosäännön 45 §:ää muuttaa siten, että se mahdollistaa kaupunginjohtajan
valinnan myös määräaikaiseen virkasuhteeseen.
Liite 1. Luonnos hakukuulutukseksi
Liite 2. Mercuri Urvalin yhteistyöehdotus
Ehdotus
Esittelijä: Liisa Ansala
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että
valtuusto merkitsee tiedoksi kaupunginjohtaja Esko Lotvosen eron
kaupunginjohtajan virasta 1.9.2020 lukien,
valtuusto vahvistaa kaupunginjohtajan kelpoisuusvaatimukset seuraavasti:
virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä käytännön perehtyneisyys
kunnallishallintoon,
voimassa olevan hallintosäännön (KV 29.5.2017) 45 §:n 2. momentti muutetaan
kuulumaan seuraavalla tavalla: “Valtuusto valitsee kaupunginjohtajan.
Kaupunginjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi voimassa olevaan tai
määräajan voimassa olevaan virkasuhteeseen sen mukaisesti, miten valtuusto
erikseen päättää.” ja, että
kaupunginjohtajan avoimeksi tuleva virka täytetään määräaikaisesti ja
määräajan pituudesta päättää kaupunginhallitus.
Kaupunginhallitus päättää lisäksi, että
kaupunginjohtajan virka julistetaan haettavaksi välittömästi valtuuston
kokouksen jälkeen liitteen 1 mukaisella hakukuulutuksella, kaupunginhallituksen
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puheenjohtaja valtuutetaan tekemään tarvittavat muutokset hakukuulutukseen
valtuuston päätöksen jälkeen,
viran hakukuulutus julkaistaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla, kaupungin
nettisivuilla, Lapin Kansassa, Kalevassa, Helsingin Sanomissa, Kuntarekryssä, Mol.
fi, Kuntalehdessä aikataulun niin salliessa, sekä muissa kanavissa
mahdollisuuksien mukaan,
haku on avoinna 10.9.-10.10.2019,
tehtävää haetaan hakuajan puitteissa Kuntarekryn sähköisen kanavan kautta, tai
ilmoittamalla kiinnostuksena Mercuri Urvalille
päättää, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy hallintosäännön muutoksen,
kaupunginjohtaja valitaan enintään kahdeksan vuoden määräajaksi siten,
että virkakausi jakautuu viiden (5) vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen ja
sitä kaupunginhallituksen harkinnan mukaan mahdollisesti seuraavaan kolmen
(3) vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen;
päättää, että hakijoita pyydetään toimittamaan palkkatoive ja, että palkkauksesta
päätetään johtajasopimuksen laatimisen yhteydessä;
päättää valita haastattelutyöryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan,
yhden (1) edustajan kustakin hallitusryhmästä sekä yhden (1) edustajan kustakin
valtuustoryhmästä. Haastattelutyöryhmän sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja
Antti Määttä. Läsnäolo-oikeus myönnetään myös Mercuri Urvalin konsulteille
Johanna Massalle ja Sanna Aikiolle;
päättää Mercuri Urvalin kanssa solmittavan konsulttisopimuksen sisällöstä
liitteen 2 mukaisesti.
Päätös
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan muutettu päätösesitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että
valtuusto merkitsee tiedoksi kaupunginjohtaja Esko Lotvosen eron
kaupunginjohtajan virasta 1.9.2020 lukien,
valtuusto vahvistaa kaupunginjohtajan kelpoisuusvaatimukset seuraavasti:
virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys
kunnallishallintoon,
voimassa olevan hallintosäännön (KV 29.5.2017) 45 §:n 2. momentti muutetaan
kuulumaan seuraavalla tavalla: “Valtuusto valitsee kaupunginjohtajan.
Kaupunginjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi voimassa olevaan tai
määräajan voimassa olevaan virkasuhteeseen sen mukaisesti, miten valtuusto
erikseen päättää.” ja, että
kaupunginjohtajan avoimeksi tuleva virka täytetään 6 vuoden määräajaksi.
Kaupunginhallitus päättää lisäksi, että
kaupunginjohtajan virka julistetaan haettavaksi välittömästi valtuuston
kokouksen jälkeen liitteen 1 mukaisella hakukuulutuksella, kaupunginhallituksen
puheenjohtaja valtuutetaan tekemään tarvittavat muutokset hakukuulutukseen
valtuuston päätöksen jälkeen,
viran hakukuulutus julkaistaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla, kaupungin
nettisivuilla, Lapin Kansassa, Kalevassa, Helsingin Sanomissa, Kuntarekryssä, Mol.
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fi, Kuntalehdessä aikataulun niin salliessa, sekä muissa kanavissa
mahdollisuuksien mukaan,
haku on avoinna 10.9.-10.10.2019,
päättää, että hakijoita pyydetään toimittamaan palkkatoive ja, että palkkauksesta
päätetään johtajasopimuksen laatimisen yhteydessä;
päättää valita haastattelutyöryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan,
yhden (1) edustajan kustakin hallitusryhmästä sekä yhden (1) edustajan kustakin
valtuustoryhmästä. Haastattelutyöryhmän sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja
Antti Määttä. Läsnäolo-oikeus myönnetään myös Mercuri Urvalin konsulteille
Johanna Massalle ja Sanna Aikiolle;
päättää Mercuri Urvalin kanssa solmittavan konsulttisopimuksen sisällöstä
liitteen 2 mukaisesti.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan
muutetun päätösesityksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus päätti nimetä haastattelutyöryhmään kaupunginhallituksen
puheenjohtajan lisäksi Anja Joensuun, Susanna Junttilan, Sanna Luoman, Juhani
Juuruspolven, Terhi Heikkilän, Harri Rapon, Esko-Juhani Tennilän, Jaakko Portin, Timo
Tolosen, Kalervo Björbackan, Miikka Keräsen, Raimo Miettusen ja Matti Torvisen.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 289
Viranhaltijoiden ja lautakuntien päätösten otto-oikeus
perusturvalautakunta 14.8.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon 20.8.2019
tekninen lautakunta 20.8.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon 27.8.2019
lupainsinööri lupatunnukset 14-17 / 2019 ajalla 15.-16.8.2019
Elinvoimajohtaja
Avustuspäätös:
§ 3 Lapin ensi- ja turvakoti ry, kuntalisäpäätös 1/2019, 13.08.2019
§ 4 Suomen Punainen Risti Kontti -ketju, kuntalisäpäätös 2/2019, 13.08.2019
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 11 Koulutusstipendi Ylläsjärvi Marja Inkeri, 03.07.2019
§ 12 Koulutusstipendi Ahlsved Sari, 03.07.2019
§ 13 Koulutusstipendi Kukkala Sami, 24.07.2019
§ 14 Koulutusstipendi, 15.08.2019
§ 15 Koulutusstipendi, 26.08.2019
Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 60 Vuokratun asuinkerrostalotontin 3-120-11 myynti os. Pohjolankatu 29, 16.08.2019
§ 61 Vuokratun asuinkerrostalotontin 6-631-4 myynti os. Louhikkotie 11, 16.08.2019
§ 63 Rivitalotonttia 15-1110-1 koskevan varausajan jatkaminen Saarenkylässä,
22.08.2019
§ 64 Vuokratun asuinrakennuspaikan no 1 myynti Oikaraisella, 22.08.2019
§ 65 Vuokratun asuntotontin 8-8172-3 myynti Länsikankaalla, 22.08.2019
Kaupunginjohtaja
Hankintapäätös:
§ 74 Verkkosivuston päivitystyö, 21.08.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 73 Kaupungin edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntaan 2019, 13.08.2019
Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 135 Vuokrattua asuinrakennuspaikkaa no 15 koskevan rakentamisen
aloittamisajankohdan siirtäminen Sinetässä, 22.08.2019
§ 136 Asuntotontin 10-10262-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 22.08.2019
§ 137 Asuntonttia 8-8224-1 koskevan varausajan jatkaminen Länsikankaalla,
22.08.2019
§ 138 Asuntotontin 11-11348-7 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 22.08.2019
§ 139 Asuntotontin 17-5580-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 22.08.2019
§ 140 Asuntotontin 17-5583-3 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 22.08.2019
Toimialajohtaja Tekniset palvelut
§ 67 Teollisuustontin 16-6296-2 luovuttaminen os. Jämytie 10, 26.08.2019
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Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen kaupunginjohtaja, Liisa Ansala
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi
ja päättää, että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.
Kaupunginhallitus toteaa, että lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset
ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Muut edellä olevat
viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä 3.-24.9.2019 Rovaniemen
kaupungin hallintopalveluissa, Koskikatu 27, Kauppakeskus Revontuli, B-hissi, 2.
kerros.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta,
puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon
aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen
puheenjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 290
Ilmoitusasiat
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
yhtymähallituksen 28.8.2019 kokouksen esityslista, joka on julkiselta ostaltaan
luettavissa osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko
/Yhtymahallitus/Kokoukset-2019/2882019
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 291
LISÄPYKÄLÄ: Toimielinten esittelijöiden määrääminen / Perusturvalautakunnan
yksilöasioiden jaosto
ROIDno-2017-2446
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Holländer-Tyni, Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Hallintosäännön 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen esittelijänä toimii
kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii
hänen sijaisekseen määrätty.
Hallintosäännön 142 §:n mukaan kaupunginhallituksen esittelijästä määrätään
hallintosäännön 4 §:ssä. Muilta osin esittelijöistä ja varaesittelijöistä päättää
kaupunginhallitus. Esittelijän on oltava virkasuhteessa. Esittelijän ollessa poissa tai
esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.
Kaupungihallitus on päättänyt toimielinten esittelijöistä kokouksissaan 19.6.2017 §
319 ja 19.11.2018 § 434. Perusturvan toimialalla on tapahtunut esittelijöissä
muutoksia.
Valmistelijan esitys:
Esitän, että kaupunginhallitus päättää määrätä perusturvalautakunnan yksilöasioiden
esittelijät ja varaesittelijät 1.9.2019 alkaen seuraavasti:
Perusturvalautakunna
Esittelijä
n yksilöasioiden jaosto

Varaesittelijä/sijaiseksi
määrätty

Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden
palvelualuepäällikkö

Palvelualuepäällikön
sijaiseksi määrätty

Aikuisten ja työikäisten
palvelut

Aikuisten ja
työikäisten
palvelualuepäällikkö

Palvelualuepäällikön
sijaiseksi määrätty

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten
palvelualuepäällikkö

Palvelualuepäällikön
sijaiseksi määrätty

Terveydenhuollon
palvelut

Terveydenhuollon
palvelualuepäällikkö

Palvelualuepäällikön
sijaiseksi määrätty

Palvelualueiden yhteiset Ikäihmisten
asiat
palvelualuepäällikkö

Aikuisten ja
työikäisten
palvelualuepäällikkö

Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää määrätä perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaoston
esittelijät ja varaesittelijät 1.9.2019 alkaen seuraavasti:
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Varaesittelijä/sijaiseksi
määrätty

Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden
palvelualuepäällikkö

Palvelualuepäällikön
sijaiseksi määrätty

Aikuisten ja työikäisten
palvelut

Aikuisten ja
työikäisten
palvelualuepäällikkö

Palvelualuepäällikön
sijaiseksi määrätty

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten
palvelualuepäällikkö

Palvelualuepäällikön
sijaiseksi määrätty

Terveydenhuollon
palvelut

Terveydenhuollon
palvelualuepäällikkö

Palvelualuepäällikön
sijaiseksi määrätty

Palvelualueiden yhteiset Ikäihmisten
asiat
palvelualuepäällikkö

Aikuisten ja
työikäisten
palvelualuepäällikkö

Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Perusturvan toimialan palvelualuepäälliköt, perusturvan toimialajohtaja,
perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaoston sihteeri
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§ 292
LISÄPYKÄLÄ: Rovaniemen ja Veszprémin ystävyyskaupunkisopimuksen 45-vuotisjuhla
ROIDno-2019-2658
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
Rovaniemen ja unkarilaisen Veszprémin välinen ystävyyskaupunkisopimus
allekirjoitettiin vuonna 1974. Veszprémin kaupunki on kutsunut kaupunginjohtajan ja
kolmen hengen delegaation Rovaniemeltä osallistumaan 45-vuotisjuhlaan, joka
pidetään Veszprémin suojelijapyhimyksen Pyhän Mikaelin juhlien yhteydessä 27.
-28.9.2019. Ystävyyskaupunkisopimuksen 45-vuotisjuhlan lisäksi, vierailun aikana
käydään neuvottelut kaupunkien välisen yhteistyön edelleen kehittämisestä.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää delegaation Veszprémiin, määrittää delegaation
koon ja valitsee delegaation luottamushenkilöjäsenet. Mahdollisen
viranhaltijaedustuksen delegaatiossa nimeää kaupunginjohtaja.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtaja yksin edustaa Rovaniemen kaupunkia
Vesprémenissä 27.-28.9.2019.
Tiedoksi
Kansainvälisten asioiden päällikkö
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§ 293
LISÄPYKÄLÄ: Nivavaaran-Napapiirin yhtenäiskoulun investointihanke
ROIDno-2018-191
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Päkkilä
Koulutuslautakunta on hyväksynyt 5.4.2018, § 42, Saarenkylän alueen
palveluverkkoselvityksen vaihtoehdon 3 mukaisesti. Vaihtoehdossa 3 alueella jatkaa
yksi 2-sarjainen Saaren alakoulu ja yksi 4+6-sarjainen Nivavaaran-Napapiirin
yhtenäiskoulu. Nivavaaran-Napapiirin yhtenäiskoululle rakennetaan uusia
tiloja. Koulutuslautakunta on hyväksynyt 27.6.2019, § 79, Saarenkylän alueen
(Napapiirin) hankesuunnitelman, Nivavaaran-Napapiirin yhtenäiskoulun
hankesuunnitelman uudisrakennuksen, Nivavaaran koulun muutostöiden sekä piha-
alueen osalta. Koulutuslautakunta esittää, että liikennealueiden investointi siirretään
tekniselle toimialalle. Koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi, että
hankesuunnitelmaan kuuluvan ulkoliikuntapaikan rakentaminen toteutetaan
liikuntapalveluiden investointina.
Vapaa-ajanlautakunta on hyväksynyt 25.6.2019, § 61, Nivavaaran-Napapiirin
yhtenäiskoulun hankesuunnitelman. Vapaa-ajanlautakunta on hyväksynyt Nivavaaran-
Napapiirin yhtenäisen peruskoulun hankesuunnitelman yhteyteen rakennettavan
ulkoliikuntapaikan investoinnin ja omalta osaltaan hankesuunnitelman liikuntasalin ja
nuorisotilojen osalta.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2018, § 476, Talousarvion täytäntöönpano-
ohjeet vuodelle 2019. Tarveselvityksen ja hankesuunnitelman valmistelu on
toteutunut talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti. Koska
koulutuslautakunta ja vapaa-ajanlautakunta ovat hankesuunnitelman hyväksyneet,
kaupunginhallitus tekee valtuustolle esityksen Nivavaaran-Napapiirin yhtenäiskoulun
investoinnin ottamisesta kaupungin investointiohjelmaan.
Investointien sitovuudesta päättää valtuusto talousarvion investointiosassa. Valtuusto
varaa investointimäärärahan hankkeelle taloussuunnitelmassa vuosille 2020 -
2022. Investoinneissa käytettävistä rahoitusratkaisuista päättää kaupunginhallitus
erikseen.
Investointihankkeen käynnistänyt koulutuslautakunta vastaa investointiprosessista
sen loppuunsaattamiseen saakka, joten hankkeen kannalta oleelliset
hankesuunnitelman muutokset on aina saatettava viivytyksettä kirjallisesti perustellen
koulutuslautakunnan esittelijän tietoon ja koulutuslautakunnan hyväksyttäväksi.
Hankkeen laajuuden ja rahoituksen varmistuttua, tekee toteuttaja Rovaniemen
Kaupunkikiinteistöt Oy lopullisen rakentamispäätöksen.
Nivavaaran-Napapiirin yhtenäiskouluratkaisua on suunniteltu laajan Saarenkylää
koskeneen palaveluverkkoselvityksen ja lautakunnan tekemien päätösten perusteella.
Tehty investointiratkaisu ei lisää koulutuslautakunnan tilakustannuksia ja muita
käyttökuluja. Tehtävä investointi vähentää kaupungin ja koulutoimen käyttökuluja
nykytasosta sitten, kun investointi otetaan käyttöön ja kaikki palveluverkkoa koskevat
päätökset pannaan täytäntöön. Hanke tulisi tämän vuoksi saada toteutukseen
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suunnitellussa aikataulussa. Rakentamiskustannusten nousu esim. 5 % vuodessa
tarkoittaa, että investoinnin kokonaishinta kasvaa n. 1,5 miljoonaa euroa. Tämä
nostaa vuosittaista käyttökulua n. 100.000 euroa vuodessa rakennuksen koko
elinkaaren ajaksi. Hankkeen keskeyttäminen tässä vaiheessa tarkoittaa, että
väistötiloista ei voida luopua. Väistötiloissa (tilaelementit ja vanhat
rakennukset) toimiminen on sivistystoimialalle n. 0,7 miljoonaa euroa
/vuosi uudisrakennukseen verrattua kalliimpaa ja riski väistötilojen lisäämiseksi
kasvaa. Palveluverkon tehostaminen suunnitellulla tavalla viivästyy ja tavoitellut
säästöt käyttömenoissa eivät toteudu. Hankkeen keskeyttäminen aiheuttaisi myös
sen, että hankkeen kokonaissuunnittelu pitäisi aloitaa uudestaan.
Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy aloittaa hankkeen toteuttamisen
rakennussuunnittelun ja rakentamisen valmistelun valitsemalla tarjouskilpailuiden
pohjalta hankkeelle rakennuttajakonsultin, pää- ja arkkitehtisuunnittelijan,
rakennesuunnittelijan, LVIJA-suunnittelijan ja sähkösuunnittelijan.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Investointihankkeen suunnittelua jatketaan ja
Nivavaaran-Napapiirin yhteinäiskouluhanke esitetään valtuustolle lisättäväksi vuoden
2020 talousarvioon ja vuosien 2021 - 2022 taloussuunnitelmaan.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää ja controller Janne
Juotasniemeä.
Susanna Junttila poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 5 kohta).
Sanna Karhu esitti Juhani Juuruspolven, Harri Rapon, Esko-Juhani Tennilän ja Kalervo
Björkbackan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja
selvitetään onko hankintalain perusteella lain mukaista keskeyttää kilpailutus.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Sanna Karhun esityksen mukaisesti.
Esteellisyys
Susanna Junttila
Tiedoksi
Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy
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Koulutuslautakunta, § 74,12.06.2019
Kaupunginhallitus, § 253,19.08.2019
Kaupunginhallitus, § 294, 02.09.2019
§ 294
LISÄPYKÄLÄ: Kansalaisopistojen yhdistäminen
ROIDno-2018-3858
Koulutuslautakunta, 12.06.2019, § 74
Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen mukaisesti perustettiin
kansalaisopistotyöryhmä selvittämään yhden toimijan vaihtoehtoa. Kaupungin
puolelta työryhmään kuuluivat Liisa Ansalan lisäksi koulutuslautakunnan nimeämänä
lautakunnan pj. Pertti Lakkala sekä kaupunginjohtajan nimeämänä toimialajohtaja
Antti Lassila. Rovalan setlementti ry:n (tekstissä jäljempänä Rovalan kansalaisopisto)
jonka yksi toimintamuoto on kansalaisopistotoiminta, jäsenet työryhmässä olivat
Maarit Airaksinen, Maarit Simoska sekä toiminnanjohtaja Eero Pentti. Tehtävänannon
mukaisesti työryhmän tuli selvittää siirtyminen kansalaisopistotoiminnassa yhden
toimijan malliin. Lopulliseksi selvitettäviksi vaihtoehdoiksi työryhmä valitsi seuraavat
vaihtoehdot:
1. Rovaniemen kaupunki tuottaa kaikki kaupungin kansalaisopistopalvelut
2. Rovalan kansalaisopisto tuottaa kaikki kaupungin kansalaisopistopalvelut
3. Yhtiö (Rovalan ja kaupungin yhteisesti omistama) tuottaa kaupungin kaikki
kansalaisopistopalvelut
Työryhmä esittää vaihtoehtoa 2, jonka mukaisesti Rovalan kansalaisopisto tuottaa
Rovaniemen kaikki kansalaisopistotoiminnat. Valitun vaihtoehdon perusteet ovat
seuraavat:
1. Yhdellä toimijalla on tulevaisuudessa hyvät edellytykset saada lisää
valtionosuustunteja (enemmän kursseja)
2. Mahdollisuus luoda vahva yleissivistävän koulutuksen toimija
3. Mahdollisuus tehostaa toimintaa (hallinto ja kurssitarjonta)
4. Hyvät edellytykset tarjota kansalaisopistotoimintaa koko kaupungin alueella
5. Kurssitarjonta voidaan tehdä mahdollisimman asiakaslähtöisesti
6. Mahdollisuus kehittää toimintaa

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

Päätös
Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

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

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

Kaupunginhallitus, 02.09.2019, § 294
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Varis
Liitteet

1 Sopimus kansalaisopistopalveluista 28.8. 2019
Rovalan Setlementti ry:n toiminnanjohtaja Eero Pentti esittää sopimukseen tehtäväksi
muutamia tarkennuksia, jotka eivät sinänsä muuta sopimuksen asiallista sisältöä
palveluiden tai sitoumusten osalta. Muutokset täsmentävät ja selventävät sopimusta.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen tarkennetun sopimuksen
kansalaisopistopalveluiden järjestämisestä ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle,
että Rovaniemen kaupunki luopuu kansalaisopisto-opetuksen järjestämisluvasta,
mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Rovalan kansalaisopistolle myös ne
valtionosuudet, jotka aiemmin on myönnetty Rovaniemen kaupungin
kansalaisopistolle.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys valtuustolle
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Muutoksenhakukielto
§270, §271, §272, §276, §277, §279, §281, §282, §283, §284, §285, §286, §287, §288,
§289, §290, §293, §294
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
§273, §274, §275, §278, §280, §291, §292
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.

