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Hannu Ovaskainen
§:t 112-117

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
24.3.2020 alkaen.
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§ 89
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja
hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 90
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sanna Karhu ja Harri Rapo.
Seuraavina vuorossa ovat Matti Henttunen ja Hannu Ovaskainen.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 23.3.2020.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 91
Ajankohtaiset asiat
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja
valmistelussa olevista asioista.
Päätös
Merkittiin tiedoksi talouden toteutuma helmikuussa 2020, liite 1.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Esteellisyys
Maarit Simoska
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§ 92
Poikkeamislupahakemus Kaplastie 17, Saarenkylä
ROIDno-2020-774
Valmistelija / lisätiedot:
Toni Töyräs
toni.toyras@rovaniemi.fi
kaavasuunnitelija
Liitteet

1 Navigointikartta
2 Voimassa oleva asemakaava
3 Asemapiirros
4 Poikkeamispäätösluonnos
5 Naapurin lausunto
6 Poikkeamislupahakemus
Hakija hakee poikkeamislupaa voimassa olevan asemakaavan käyttötarkoituksesta
siten, että kiinteistölle voitaisiin toteuttaa kodinomainen perhekotiyksikkö
enimmillään 7:lle vakituisesti sijoitetulle lapselle. Kiinteistö sijaitsee Saarenkylän
alueella korttelissa 2205 ja se on asemakaavassa osoitettu omakotitontiksi (AO). Pinta-
alaltaan 1060 m2 tontilla sijaitsee omakotitalo, johon on tarkoituksena sijoittaa
enimmillään seitsemän 0-15-vuotiasta lasta sekä työntekijöitä 1-3 vuorossa. Yksikkö
toimisi sijoitettujen lasten kotina ja kiinteistöllä olisi 24h vuorokaudessa ohjaaja.
Hakija on kuullut naapureina seuraavia kiinteistöjä:
-698-409-61-35
-698-409-61-23
-698-409-7-13
-698-409-7-18
Poikkeamislupahakemuksesta on naapurien kuulemisen yhteydessä jätetty yksi
vastustava mielipide. Naapurit ovat mielipiteessään ilmaisseet olevansa huolissaan
käyttötarkoituksen muutoksen aiheuttamista ongelmista sekä vaikutuksesta
kiinteistönsä arvoon.
Kaavoitus ei puolla anotun poikkeamisluvan myöntämistä. Hakemus koskee
omakotikiinteistön muuttamista perhekotiyksiköksi, johon voidaan sijoittaa
enimmillään 7 lasta sekä työntekijöitä 1-3 vuorossa. Vaikka tavoitteena on luoda
kodinomainen ja mahdollisimman vähän tavanomaisesta omakotiasumisesta
poikkeava yksikkö, niin toiminnan sijoittamisella keskelle omakotivaltaista aluetta on
kuitenkin huomioitavia vaikutuksia ympäristöön. Kyseessä ei ole tavanomainen
perhekoti, jossa aikuiset ja lapset asuvat vakituisesti. Enimmillään 7:n lapsen sekä
työntekijöiden sijoittamisella omakotiasumiseen tarkoitetulle alueelle on vaikutuksia
mm alueen liikenteeseen, kiinteistön pysäköintijärjestelyihin sekä mahdollisiin
asuinrakennuksen erityistarpeisiin. Tämän kaltaisen toiminnan toteuttaminen
poikkeamismenettelyllä kaventaisi perusteettomasti vaihtoehtoja asianmukaiselle
kaavalliselle suunnittelulle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle.
Käyttötarkoituksen muuttuessa näin oleellisesti asia tulisi ratkaista
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asemakaavamuutoksella. Asemakaavamuutoksen yhteydessä vuorovaikutus sekä
osallisten kuuleminen on laajempaa kuin poikkeamislupamenettelyssä ja hankkeen
vaikutukset selvitetään laajemmin.
Valtakunnallisesti sekä paikallisesti myös Rovaniemellä on jatkuva tarve kyseisen
kaltaisille lasten ja nuorten sijoitusyksiköille. Tarpeet tulisi tiedostaa mahdollisimman
kokonaisvaltaisesti kaupunkiorganisaatiossa, jotta niihin voitaisiin varautua jo
kaavoitusvaiheessa ja siten varmistaa, että yksiköt pystyttäisiin sijoittamaan niille
parhaiten soveltuviin sijainteihin huomioiden yksiköiden tarpeet sekä ympäröivän
yhdyskuntarakenteen.
Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Kaavasuunnittelija Toni Töyräs
016 322 8044, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää:
1. Kiinteistöllä 698-409-61-19 osoitteessa Kaplastie 17 ei myönnetä lupaa poiketa
asemakaavasta. Kiinteistön käyttötarkoituksen muutos hakijan osoittamaan
tarkoitukseen tulisi ratkaista alueen asemakaavamuutoksella. Kielteisestä
poikkeamispäätöksestä hakijalta peritään 400 euroa.
2. Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
3. Antaa päätöksensä julkipanon jälkeen 18.3.2020.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaavoitus
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Tekninen lautakunta, § 119,24.09.2019
Kaupunginhallitus, § 320,07.10.2019
Kaupunginhallitus, § 93, 16.03.2020
§ 93
Paavalniemen osayleiskaava
ROIDno-2018-3914
Tekninen lautakunta, 24.09.2019, § 119
Valmistelijat / lisätiedot:
Petteri Lampi
Liitteet

1 Paavalniemen osayleiskaavaehdotus.pdf
2 Kaavaselostus_Paavalniemi_2019_ehdotusvaihe
3 Vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin.pdf
Kaavasuunnittelija PL 11.9.2019
Aikaisemmat käsittelyvaiheet:
Tekninen lautakunta 26.11.2013 §222.
Perustelut
Paavalniemen alueelle on laadittu 29.11.2018 päivätty osayleiskaavaluonnos.
Yleiskaavoituksen perustaksi on laadittu seuraavat asiakirjat:
Luontoselvitys
Maisemaselvitys
Kulttuuriympäristöselvitys
Arkeologinen inventointi
Emätilaselvitys ja mitoitustarkastelu
Osayleiskaavaluonnos pidettiin yleisesti nähtävillä 7.-30.1.2019. Valmisteluvaiheen
kuulemisen aikana asiasta jätettiin 27 mielipidettä sekä lausunnon antoivat Lapin ELY-
keskus, Lapin liitto, Museovirasto, Lapin maakuntamuseo, Paliskuntain yhdistys,
Kemijoki Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, perusturvalautakunta ja koulutus- ja
varhaiskasvatuspalvelut. Kaavanlaatijan vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin ovat
liitteenä 3.
Lapin ELY-keskuksen ja Rovaniemen kaupungin välinen kaavaneuvottelu pidettiin
3.9.2019.
Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 21.4.2017. Lakimuutoksen myötä
varsinkin rantavyöhykkeen ulkopuolisen alueen rakentamista ohjaava pykälä 44
muuttui sisällöllisesti siten, että yleiskaavaa on mahdollista käyttää entistä laajemmin
rakennusluvan myöntämisen perusteena. Pykälässä olevaa rakennuksen määritelmää
väljennettiin siten, että yleiskaava voi olla perusteena muunkin kuin enintään
kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakennusluvan myöntämiselle. Säännös voi koskea
omakoti- ja paritalojen lisäksi myös muuta pienimuotoista asuinrakentamista ja myös
mittakaavaltaan ja ympäristövaikutuksiltaan maaseudulle sopivaa työpaikka- ja
palvelurakentamista.
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Lisäksi kyläalueen määritelmä ja rajaus on poistettu laista. Nykyinen Maankäyttö- ja
rakennuslaki mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen rakennuksen rakentamiseen,
jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan
käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena sekä yleiskaava ohjaa
riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä kyseisellä alueella.
Osayleiskaavaluonnosta on korjattu ja täydennetty lausuntojen, mielipiteiden
ja kaavaneuvottelun johdosta.
Asia
Paavalniemen osayleiskaava on laadittu yksityiskohtaisena oikeusvaikutteisena
aluevarauskaavana. Kaavassa on tutkittu ympärivuotisen asumisen, loma-
asuntorakentamisen ja palvelurakentamisen mahdollisuudet sekä liikenteen
järjestäminen osayleiskaava-alueella. Emätilaselvitykseen perustuvalla mitoituksella
on pääsääntöisesti ratkaistu asuin- ja loma-asuinrakentaminen MRL 44.1 ja 72.1
pykälien mukaisesti. Uudet ja olemassa olevat rakennuspaikat on osoitettu
kiinteistökohtaisesti kaavakartalla.
Muu asuin- ja palvelurakentaminen on ratkaistu MRL 44.1 §:ssä säädetyllä tavalla.
Alueen kokonaismitoituksen tavoite on määritelty siten, että kaavan elinkaari on n. 15
vuotta. Asetetun tavoitteen mukaisesti alueella pitäisi toteutua vuosittain n. 4-5
rakennuspaikkaa eli kokonaisuudessaan n. 60 kpl. Kaavan toteutumisprosentiksi on
arvioitu n. 40-50 %, joten uusien rakennuspaikkojen tavoite määräksi asetettiin 100-
120 kpl.
Osayleiskaava mahdollistaa maankäyttö- ja rakennuslain 44.1 §:n ja 72.1 §:n
mukaisesti yleiskaavan käytön rakennusluvan myöntämisen perusteena
pientalovaltaisilla asuntoalueilla (AP, AP-1, AP-2, AM ja AP-4), loma-asuntoalueilla
(RA-1), lähipalvelujen alueilla (PL) ja julkisten palvelujen ja hallinnon alueella (PY).
Maa- ja metsätalous alueille (M-1, MY, MT ja MA) on asetettu MRL 43.2 §:n mukainen
rakentamisrajoitus. Näiltä alueilta rakennusoikeus on siirretty kiinteistökohtaisesti
tällä yleiskaavalla muodostuville AP- ja RA -alueille.
Kaavassa on osoitettu olemassa olevia vakituisen asumisen rakennuspaikkoja 104 ja
loma-asunnon rakennuspaikkoja 1. Uusia vakituisen asumisen rakennuspaikkoja on
osoitettu 113 ja loma-asunnon rakennuspaikkoja 9. Yhteensä rakennuspaikkoja kaava-
alueella on 227.
Asuinrakennusten rakennusoikeus on enintään 300 k-m² ja loma-asuntojen 120 k-m².
PL ja PY -alueilla rakennusoikeus on 10% rakennuspaikan pinta-alasta.
Edellä mainittujen rakentamisalueiden lisäksi kaavassa on osoitettu maa- ja
metsätalousvaltaisia alueita (M, M-1 ja MU), maatalousalueita (MT), maisemallisesti
arvokkaita peltoalueita (MA), urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita (VU),
lähivirkistysalue (VL), suojaviheralueita (EV), venevalkama alue (LV) ja yleisen tien
alueita (LT ja LT-1). Yleisen tien alueena (LT) on osoitettu Kemijoen ylittävän sillan (ns.
Oijustien jatkeen) ja maantien 926 uuden linjauksen tilavaraus.
Kaavassa on osoitettu myös informatiiviset ja alueiden erityispiirteitä kuvaavat
merkinnät, kuten luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet ja kohteet,
kiinteät muinaisjäännökset sekä rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai
kyläkuvallisesti arvokkaat alueet ja kohteet. Lisäksi on osoitettu tieliikenteen ja kevyen
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liikenteen yhteystarpeita, viheryhteystarve sekä yhdyskuntarakenteen laajenemisalue
(Marjavaaran alue).
Aluevarausten ja kaavamerkintöjen tarkemmat kuvaukset on esitetty
kaavaselostuksen sivuilla 63-70.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Petteri Lampi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 5046755
Ehdotus
Esittelijä: Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle 9.9.2019 päivätyn
Paavalniemen osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä. Osayleiskaavaehdotus
asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin ELY-keskuksen, Lapin liiton,
Museoviraston, Paliskuntain yhdistyksen, Rovakaira Oy:n, Napapiirin Energia ja Vesi
Oy:n, ympäristölautakunnan, koulutuslautakunnan, perusturvalautakunnan ja vapaa-
ajan lautakunnan lausunnot.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 07.10.2019, § 320
Valmistelijat / lisätiedot:
Petteri Lampi
Liitteet

1 Paavalniemen osayleiskaavaehdotus.pdf
2 Kaavaselostus_Paavalniemi_2019_ehdotusvaihe
3 Vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että 9.9.2019
päivätty Paavalniemen osayleiskaavaehdotus hyväksytään. Osayleiskaavaehdotus
asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin ELY-keskuksen, Lapin liiton,
Museoviraston, Paliskuntain yhdistyksen, Rovakaira Oy:n, Napapiirin Energia ja Vesi
Oy:n, ympäristölautakunnan, koulutuslautakunnan, perusturvalautakunnan ja vapaa-
ajan lautakunnan lausunnot.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 93
Valmistelija / lisätiedot:
Petteri Lampi
petteri.lampi@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Paavalniemen osayleiskaava 14022020
2 Paavalniemen osayleiskaavan selostus 14022020
3 Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin
Kaavoitus/ kaavasuunnittelija Petteri Lampi 28.2.2020
Perustelut
Paavalniemen osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 17.10.-15.11.2019.
Muistutuksia nähtävillä olon aikana on jätetty 7 ja pyydettyjä lausuntoja 7 kpl.
Muistutusten ja viranomaisten lausuntojen pääkohdat ja kaavanlaatijan niihin
antamat vastineet ovat liitteenä.
Kaavaehdotuksen tarkistuksen, muistutusten ja lausuntojen johdosta kaavaan tehtiin
seuraavat korjaukset sekä tekniset tarkistukset ja lisäykset:
Tarkistettiin ja täydennettiin kaavamääräyksiä ja kaavaselostusta lausunnoissa
esille nousseilla asioilla.
Poistetaan kaavakartalta Sortosentien ja uuden asuinalueen yhdistävä tieyhteys.
Lisätään yksi RA-1 rakennuspaikka tilan 10:67 alueelle.
Muutetaan Ruukinpirtintien linjausta siten, että se kääntyy kohtisuoraan kohti
Paavalniementietä kiinteistöjen 12:35 ja 12:32 välisen rajan kohdalta.
Muutetaan tilan 15:65 käyttötarkoitus AP-1:ksi ja lisätään alueelle yksi uutta
rakennuspaikkaa kuvaava symboli.
Lisätään tilojen 227:2 ja 11:28 alueelle rakennuspaikat.
Edellä mainitut muutokset eivät ole vaikutuksiltaan merkittäviä eivätkä edellytä
kaavan uudelleen nähtäville asettamista.
Asia
Paavalniemen osayleiskaava on laadittu yksityiskohtaisena oikeusvaikutteisena
aluevarauskaavana. Kaavassa on tutkittu ympärivuotisen asumisen, loma-
asuntorakentamisen ja palvelurakentamisen mahdollisuudet osayleiskaava-alueella.
Emätilaselvitykseen pohjautuvalla mitoituksella on ratkaistu asuin- ja loma-
asuinrakentaminen maankäyttö- ja rakennuslain 44.1 ja 72.1 pykälien mukaisesti.
Uudet ja olemassa olevat rakennuspaikat on osoitettu kiinteistökohtaisesti
kaavakartalla. Muu rakentaminen on ratkaistu MRL 44.1 §:ssä säädetyllä tavalla.
Alueen kokonaismitoituksen tavoite on määritelty siten, että kaavan elinkaari on n. 15
vuotta. Asetetun tavoitteen mukaisesti alueella pitäisi toteutua vuosittain n. 4-5
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rakennuspaikkaa eli kokonaisuudessaan n. 60 kpl. Kaavan toteutumisprosentiksi on
arvioitu n. 40-50%, joten uusien rakennuspaikkojen tavoitemääräksi asetettiin 100-120
kpl.
Osayleiskaava mahdollistaa maankäyttö- ja rakennuslain 44.1 ja 72.1 §:n mukaisesti
yleiskaavan käytön rakennusluvan myöntämisen perusteena pientalovaltaisilla
asuntoalueilla (AP, AP-1, AP-2, AP-4 ja AM), loma-asuntoalueilla (RA-1), lähipalvelujen
alueella (PL), julkisten palvelujen ja hallinnon alueilla (PY) ja urheilu- ja
virkistyspalvelujen alueilla (VU).
M-1, MT, MA ja MY -alueille on asetettu MRL 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Näiltä alueilta rakennusoikeus on siirretty kiinteistökohtaisesti tällä yleiskaavalla
muodostuville AP- ja RA -alueille.
Kaavassa on osoitettu olemassa olevia vakituisen asumisen rakennuspaikkoja 115 ja
loma-asunnon rakennuspaikkoja 1. Uusia vakituisen asumisen rakennuspaikkoja on
osoitettu 116 ja loma-asunnon rakennuspaikkoja 10. Yhteensä rakennuspaikkoja
kaava-alueella on 242.
Asuinrakennusten rakennusoikeus on enintään 300 k-m² ja loma-asuntojen 120 k-m².
PL ja PY -alueilla rakennusoikeus on 10 % ja AP-4 alueilla 15 % rakennuspaikan pinta-
alasta.
Edellä mainittujen rakentamisalueiden lisäksi kaavassa on osoitettu maa- ja
metsätalousvaltaisia alueita (M, M-1 ja MY), maatalousalueita (MT), maisemallisesti
arvokkaita peltoalueita (MA), urheilu- ja virkistyspalvelujen (VU), lähivirkistysalue (VL),
suojaviheralueita (EV), venevalkama alue (LV) ja yleisen tien alueita (LT ja LT-1). Yleisen
tien alueena on osoitettu Kemijoen ylittävän sillan (ns. Oijustien jatkeen) ja maantien
926 uuden linjauksen tilavaraus.
Kaavassa on osoitettu myös informatiiviset ja alueiden erityispiirteitä kuvaavat
merkinnät, kuten luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet ja kohteet,
kiinteät muinaisjäännökset sekä rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai
kyläkuvallisesti arvokkaat alueet ja kohteet. Lisäksi on osoitettu tieliikenteen ja
kevyenliikenteen yhteystarpeita, viheryhteystarve sekä yhdyskuntarakenteen
laajenemisalue (Marjavaaran alue).
Aluevarausten ja kaavamerkintöjen tarkemmat kuvaukset on esitetty
kaavaselostuksen sivuilla 63-70.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Petteri Lampi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 5046755
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Paavalniemen
osayleiskaava hyväksytään 14.2.2020 päivätyn kaavakartan mukaisesti.
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Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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Tekninen lautakunta, § 46,26.03.2019
Elinvoimalautakunta, § 34,25.02.2020
Kaupunginhallitus, § 94, 16.03.2020
§ 94
Asemakaavan laatiminen Apukan alueelle
ROIDno-2019-738
Tekninen lautakunta, 26.03.2019, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Pyhäjärvi
markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Hakemus Apukka Resort Oy
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Apukka
Apukassa tilan 698-409-31-17 Koskiapukka ja 698-409-31-18 Vanha-
Apukka maanomistajat ja vuokramiehet ovat esittäneet, että kaupunki käynnistäisi
asemakaavan laatimisen alueelle. Asemakaavoitus aloitteen on jättänyt
maanomistajan ja Metsähallituksen vuokramiehenä alueella toimiva Apukka Resort
Oy. Hakijan tavoitteena on laatia alueelle asemakaava ohjaamaan ja turvaamaan
matkailupalveluyrityksen toiminta ja kehittyminen.
Hakijat ovat tilanneet kaavan laatimisen konsulttityönä Seitap Oy:ltä ja valtuuttaneet
maanmittausteknikko Tapani Honkasen sopimaan käytännön kaavoitusmenettelyistä
kaupungin kaavoituksen kanssa. Kaavan laatijalla on maankäyttö- ja rakennuslain
mukainen kaavan laatijan pätevyys. Konsultti on toimittanut kaupungille alustavan
osallistumis- ja arviointisuunitelman. Asemakaavan pohjakartta laaditaan
kaavoitusmittausohjeiston mukaisesti ja sen hyväksyy kaupungingeodeetti.
Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että Apukan alueelle käynnistetään
asemakaavan laatiminen. Matkailupalvelua varten laadittavan asemakaava-alueen
toteuttamisvastuu siirretään kokonaisuudessaan asemakaavamääräyksellä MRL:n 91§
mukaisesti maanomistajalle tai -haltijalle. Apukan alueen tuleva asemakaava-alue ei
kuulu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Asemakaavaan mahdollisesti sisältyvien
katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitovastuu kuuluu maanomistajalle tai-
haltijalle.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Tekninen lautakunta päätää, että Apukan alueen asemakaavan laatimista ryhdyttään
tutkimaan. Asemakaava saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten
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yleisesti nähtäville. Matkailupalvelua varten laadittavan asemakaava-alueen
toteuttamisvastuu siirretään asemakaavamääräyksellä MRL:n 91§ mukaisesti
maanomistajalle tai -haltijalle. Apukan alueen tuleva asemakaava-alue ei kuulu
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Asemakaavaan mahdollisesti sisältyvien
katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitovastuu kuuluu maanomistajalle tai-
haltijalle. Asemakaavan laatimisesta ja käsittelystä peritään hakijalta 5000 € sekä
kuulutuskustannuksena 300 €/kaavakuulutus. Asemakaavan hyväksyy
kaupunginvaltuusto.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 25.02.2020, § 34
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava 11.2.2020
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 11.2.2020
4 Kaavaselostus 11.2.2020
5 Vastine mielipiteisiin
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 13.2.2020:
Apukan asemakaavan laatiminen on saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja
arviointisuunnitelma nähtäville 18.4.-2.5.2019. Vireilletulo kuulutettiin 17.4.2019 Lapin
Kansassa sekä ilmoitettiin kirjeellä osallisille. Asemakaavan vireilletulon aineistoon on
ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa,
kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana
saapui yksi mielipide. Saapunut mielipide käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen
jälkeen elinvoimalautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa.
Apukan alueelle on laadittu 13.5.2019 päivätty asemakaavaluonnos. Luonnoksessa
alueelle on muodostettu matkailua palvelevien korttelialueiden RM tontti,

kerrosluvulla II. Rakennusoikeutta alueelle on osoitettu yhteensä 5000 k-m2. Alueen
koillisosaan on muodostettu myös n. 3,5, ha:n kokoinen retkeily- ja ulkoilualue VR.
Valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu asettamalla aineisto yleisesti nähtäville
22.5.-4.6.2019. Kuulutus nähtävillä pidosta julkaistiin 20.5.2019 Lapin Kansassa sekä
ilmoitettiin kirjeellä osallisille. Asemakaavaan on ollut mahdollisuus tutustua
nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin
internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana saapui yksi mielipide. Saapuneisiin
mielipiteisiin on laadittu vastine ja se käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen
jälkeen elinvoimalautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa.
Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen on saapuneiden mielipiteiden ja muiden
selvitysten osalta kaavaluonnosta korjattu. Naapurikiinteistön esityksestä ja Lapin Ely -
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keskuksen suostumuksella kaavakarttaan on lisätty toinen tieliittymä kantatielle sekä
merkitty siitä korttelialueen läpi ajoyhteys (ajo) rannalla oleville kiinteistöille. Alueella
olevien ns. vanhan Apukan alueen rakennusten rakennusoikeusmääriä on selvitetty
kaupungin rakennusvalvonnassa ja korjattu vastaamaan nykyistä
rakennusoikeusmäärää, jolloin alueen lounaisosalla olevan rakennusalan
rakennusoikeus on nostettu vastaamaan olevaa tilannetta (4000 k-m2). Myös
kaavakarttaan liittyviä asemamääräyksiä on tarkennettu mm. lisäämällä
tonttijakomääräys ja tarkentamalla alinta rakentamiskorkeusmääräystä.

Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavaan tehdyt korjaukset eivät ole olleet
luonteeltaan sellaisia, että kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen pitäisi suorittaa
uudelleen. Kaavoitus esittää, että 11.2.2020 päivätty Apukan asemakaava hyväksytään
jatkokaavoituksen pohjaksi.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Apukan
alueelle laaditun ja 11.2.2020 päivätyn asemakaavaluonnoksen. Asemakaava
saatetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
Lapin Ely-keskuksen lausunto. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita
toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen
lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Kaavaan mahdollisesti kohdistuvat
kiinteistötekniset toimet laaditaan myöhemmin asemakaavan laatua lainvoiman.
Asemakaavan laatimisesta hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen
mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300€/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy
kaupunginvaltuusto.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 94
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava 11.2.2020
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3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 11.2.2020
4 Kaavaselostus 11.2.2020
5 Vastine mielipiteisiin
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti, että se
hyväksyy Apukan alueelle laaditun ja 11.2.2020 päivätyn asemakaavaluonnoksen.
Asemakaava saatetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä
pyydetään Lapin Ely-keskuksen lausunto. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita
toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen
lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Kaavaan mahdollisesti kohdistuvat
kiinteistötekniset toimet laaditaan myöhemmin asemakaavan laatua lainvoiman.
Asemakaavan laatimisesta hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen
mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy
kaupunginvaltuusto.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaavoitus
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§ 95
Maankäyttösopimuksen rakentamisvelvoitteen jatkaminen tonteilla 1-10-3 ja 10 sekä niihin
rajoittuvat yleiset alueet
ROIDno-2020-140
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Björkbacka
jukka.bjorkbacka@rovaniemi.fi
vt. kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Maankäyttösopimus 1.8.2014
2 Kiinteistö Oy Kalotinlinna 21.2.2020
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24.1 kohta 20
Kaupunginhallitus on käsitellyt Kiinteistö Oy Kalotinlinnan hakemusta rakennustöiden
aloittamisajankohdan siirtämiseksi 27.1.2020 § 37 ja päättänyt palauttaa asian
uudelleen valmisteltavaksi.
Kiinteistö Oy Kalotinlinna (jäljempänä Maanomistaja) on täydentänyt 21.2.2020
hakemustaan maankäyttösopimuksen mukaisen rakentamisvelvoitteen jatkamiseksi.
Tontin asemakaavan muutos on käynnistynyt maanomistajan hakemuksesta.

Asemakaavan muutoksessa tontin rakennusoikeus on kasvanut 8541 krs-m2. Tontin
nykyinen rakennusoikeus on 13700 krs-m2.

Sopimuksessa on määritetty tontin 1-10-16 rakentaminen kolmeen vaiheeseen.
Rakennustöiden aloittamisvelvoite koskee tontin 1. vaiheen rakentamista
Korkalonkadun ja Valtakadun välisellä rakennusalalla. Tämän rakennusmassan laajuus
on noin 6820 krs-m2. Rakennustöiden aloittamisvelvoitteen vakuudeksi sopimuksessa
on sovittu 200000 euron sopimussakosta.
Rakennustöiden 1. vaiheen rakennusluvan saadessa lainvoiman erääntyy
ensimmäinen sopimuksen mukaisesta kolmesta jäljellä olevasta maksuerästä.
Ensimmäisen erän koroton määrä on 230000 euroa. Maksuerille on sovittu 2% korko
kahden vuoden kuluttua siitä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.
Tontin 2. ja 3. vaiheiden rakentaminen on sovittu Maanomistajan toteutettavaksi
ilman rakentamisvelvoitetta. Jäljelle jäävät maksuerät korkoineen erääntyvät
Maanomistajan hakiessa rakennuslupaa 2. ja 3. vaiheen rakentamiseen.
Maankäyttösopimuksen perusteena oleva asemakaavan muutos on käynnistynyt
Maanomistajan hakemuksesta. Rakennustöiden valmisteluun ja aloittamiseen on
varattu sopimuksessa kuusi vuotta. Sopimus on kaupungin noudattaman käytännön
mukainen.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus arvioi hakemusta erityisesti huomioiden matkailusektorin
epävarma kehitystilanne suurelle yksityiselle hankkeelle.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa vt. kaupungingeodeetti Jukka Björkbackaa.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:
Kaupunginhallitus hyväksyy Kiinteistö Oy Kalotinlinnan hakemuksen.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Kiinteistö Oy Kalotinlinna, Paikkatieto- ja tonttipalvelut / Björkbacka
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§ 96
Palvelujen hankinta Eduro säätiöltä
ROIDno-2017-82
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Päkkilä
jussi.pakkila@rovaniemi.fi
kaupunginkamreeri
Eduro-säätiö toimii Rovaniemen kaupungin alueella. Säätiö tuottaa
työelämäkuntoutuksen ja ohjauksen asiantuntijapalveluja sekä toiminnallista
kuntoutusta kuntien lisäksi Kelalle, TE-toimistolle ja ammatillisille oppilaitoksille. Eduro-
säätiö tuottaa hyvinvoinnin tukemisen ja työllisyyden edistämisen palveluja
Rovaniemen kaupungille kaupungin sidosyksikkönä.
Kaupunki ostaa Eduro-säätiöltä erillisillä palvelusopimuksilla sosiaali-, terveys-,
nuoriso-, vammais- ja hyvinvoinnin sekä työllisyyden edistämisen palveluja vielä
vuonna 2020. Omistajapoliittisissa linjauksissa vuodelta 2016 vuoteen
2020 kaupunginvaltuusto on päättänyt mm., että säätiön toiminta jatkuu kaupungin
määräysvallassa toistaiseksi nykyisellään. Säätiön palvelutuotannon tulee olla
kilpailukykyistä ja kannattavaa. Kaupungin päättämät työllisyyden hoidon operatiiviset
tehtävät keskitetään mahdollisuuksien mukaan konsernissa Eduro-säätiön
hoidettavaksi ja samalla selvitetään Eduro-säätiön edellytykset jatkossa toimia
säätiömuodossa kaupungille palveluja tuottavana sidosyksikkönä. Omistajapoliittiset
linjaukset päivitetään kuluvan kevään aikana.
Palveluneuvotteluissa on käsitelty ja selvitetty Eduro-säätiön asemaa kaupungille
palveluja tuottavana sidosyksikkönä. Koska kaupunki on joutunut vähentämään
palvelujen ostoja Eduro-säätiöltä on Eduro-säätiön mahdollisuudet huolehtia
toimintansa kannattavuudesta vaikeutuneet ja samalla edellytykset sidosyksikkö
aseman säilyttämiselle ovat heikentyneet. Rovaniemen kaupunkikonsernin kannalta
tämä ei ole toivottava kehityssuunta.
Tässä tilanteessa on nähty sekä kaupungin että säätiön kannalta paremmaksi
vaihtoehdoksi, että jatkossa kaupungin palvelut kilpailutetaan ja vastaavasti Eduro-
säätiö voi tarjota palveluja eri toimijoille markkinaehtoisesti, eikä sidosyksikköaseman
säilyttämista jatkossa enää vaadita. Kaupungin työllisyyden edistämisen palvelut on
mahdollista kilpailuttaa jo vuoden 2020 aikana ja muut kaupungin tarvitsemat palvelut
viimeistään 2021 aikana.
Eduro-säätiön toiminnan kehittämisen ja talouden kannalta on tärkeää, että Eduro-
säätiö voi laajentaa toimintaansa nykyisestä kaupungin sidosyksikköasemaa
laajemmin ja tähän menettelyyn haetaan kaupungin konsernijohdolta hyväksyntä.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin tarvitsemat palvelut Eduro-säätiöltä
kilpailutetaan vuosien 2020 - 2021 aikana ja Eduro-säätiö voi osallistua toimialansa
palvelutuotannon kilpailutuksiin jo vuoden 2020 aikana. Lisäksi kaupunginhallitus
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päättää, että kaupunginvaltuustolle valmistellaan vastaava esitys päivitettäviin
omistajapoliittisiin linjauksiin.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää.
Matti Henttunen ja Maarit Simoska poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Esteellisyys
Maarit Simoska, Matti Henttunen
Tiedoksi
Eduro-säätiö, Elinvoimalautakunta, Elinvoimajohtaja
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§ 97
Toimielinten palvelualuejako
ROIDno-2020-725
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Varis, Tarja Holländer-Tyni, Maija Tervo, Mirja Kangas, Jukka Ylinampa, Arto
Sarala, Matti Konstenius, Janne Juotasniemi
risto.varis@rovaniemi.fi, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi, maija.tervo@rovaniemi.fi,
mirja.kangas@rovaniemi.fi, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi, arto.sarala@rovaniemi.fi,
matti.konstenius@rovaniemi.fi, janne.juotasniemi@rovaniemi.fi
hallintopäällikkö, henkilöstöpäällikkö, vt. palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö,
talouspäällikkö, talouspäällikkö, konserniasiamies, controller
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 9.12.2019 ”§ 110 Hallintosääntö 1.1.2020”
seuraavasti:
“Organisaatiouudistuksen seuraavassa vaiheessa kaupunginhallitus tekee toimielinten
osalta hallintosäännön § 24 mukaisen jaon lautakuntien esityksestä vuoden 2020
aikana.”
”24 § Hallinto-organisaation jakaantuminen palvelualueisiin ja yksiköihin
Hallintosäännön 23 §:ssä määritellyt toimialat voivat palveluiden tuottamiseksi jakaantua
tarkoitustaan vastaaviin palvelualueisiin, jotka voivat edelleen jakaantua tarkoitustaan
vastaaviin yksiköihin. Toimialan palvelualuejaosta päättää toimialaa johtava lautakunta,
joka päättää yksityiskohtaisemmin palvelualuetasoista, palvelualueiden määrästä, jaosta
ja nimityksistä. Palvelualueen yksikköjaosta ja palveluiden yksityiskohtaisemmasta
organisoitumisesta päättää toimialajohtaja.”
Kaupunginhallitus päätti 13.1.2020 § 16, että palvelualueet 1.1.2020 muodostetaan
soveltuvin osin noudattaen vuonna 2019 voimassa ollutta toimialojen
palvelualuejakoa ja että kaupunginhallituksen päätös on voimassa 1.1.2020 alkaen
kunnes kaupunginhallitus päättää palvelualuejaosta lautakuntien esityksestä vuoden
2020 aikana.
Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 25.2.2020 § 21 (valmistelu: Jukka
Ylinampa) käsitellyt palvelualuejakoa ja esittänyt elinvoimalautakunnan
palvelualueista seuraavaa:
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut
Tekniset palvelut
Ympäristölautakunta on kokouksessaan 26.2.2020 § 19 (valmistelu: Jukka Ylinampa)
käsitellyt palvelualuejakoa ja esittänyt ympäristölautakunnan palvelualueista
seuraavaa:
Ympäristövalvonta
Perusturvalautakunta on kokouksessaan 26.2.2020 § 33 (valmistelu: Risto Varis, Tarja
Holländer-Tyni, Mirja Kangas, Maija Tervo) käsitellyt palvelualuejakoa ja esittänyt
sivistys- ja hyvinvointipalvelujen palvelualueista seuraavaa:
Varhaiskasvatuspalvelut
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Koulutuspalvelut
Vapaa-ajan palvelut
Ikäihmisten palvelut
Terveydenhuollon palvelut
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 27.2.2020 § 26 (valmistelu: Risto Varis, Tarja
Holländer-Tyni) käsitellyt palvelualuejakoa ja esittänyt sivistys- ja hyvinvointipalvelujen
palvelualueista seuraavaa:
Varhaiskasvatuspalvelut
Koulutuspalvelut
Vapaa-ajan palvelut
Ikäihmisten palvelut
Terveydenhuollon palvelut
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen osalta Hallintosäännön 23 §:ssä on
määritelty, että hallinto- ja tukipalvelut - toimintayksikkö voi edelleen jakaantua
tarkoitustaan vastaaviin yksiköihin. Yksikköjaosta ja palveluiden
yksityiskohtaisemmasta organisoitumisesta päättää kaupunginjohtaja.
Kaupunginjohtaja on päättänyt hallinto ja tukipalvelut – toimintayksikön
organisoitumisesta 31.12.2019 § 98 ja 19.2.2020 § 16.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että toimialojen palvelualueet muodostetaan lautakuntien
esitysten mukaisesti. Uusi palvelualuejako on voimassa toistaiseksi 1.4.2020 alkaen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Toimielimet, toimialat
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Perusturvalautakunta, § 32,26.02.2020
Kaupunginhallitus, § 98, 16.03.2020
§ 98
Edustajan nimeäminen Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2025 -
ohjausryhmään
ROIDno-2020-523
Perusturvalautakunta, 26.02.2020, § 32
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 ja siihen sisältyvä
toimenpideohjelma vuosille 2015 – 2017 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa
23.3.2015. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen sisältyy myös osana kaupungin
hyvinvointisuunnitelmaa ja vuosina 2017 – 2019 on ikäihmisten
palvelujen kehittämistä ja järjestämistä ohjattu myös erillisillä suunnitelmilla mm.
Ikäihmisten palvelujen strateginen suunnitelma vuosille 2016 – 2018 NHG:n tuella.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista (980/2012, 5 §) niin kutsuttu vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntia
tarkistamaan ja laatimaan suunnitelman toimenpiteistä ikääntyneen väestön
hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja
kehittämiseksi. Lain mukaan suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on
tarkastettava valtuustokausittain.
Suunnitelmassa (5 §) tulee olla esitettynä:
1. Arvio ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilasta, heille tarjottavista palveluista ja
palvelurakenteeseen vaikuttavista tekijöistä
2. Tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tueksi sekä tarjottavien palveluiden kehittämiseksi
3. Toimenpiteet, joilla kunta vastaa tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvio
voimavaroista, jotka tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseen
4. Määritelmä eri tahojen vastuista toimenpiteiden toteuttamisessa
5. Määritelmä yhteistyön toteuttamisesta eri tahojen kanssa
Edellisessä Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmassa vuoteen 2020 on
kaupungin vanhuspolitiikan visioksi kuvattu: Rovaniemellä ikääntyvä kokee olonsa
turvalliseksi ja arvostetuksi ja voi elää hyvää elämää. Arvoiksi on määritelty
turvallisuus, kumppanuus ja merkittäväksi kokeminen.
Nyt päivitettävässä hyvinvointisuunnitelmassa
huomioidaan kaupunkistrategia vuoteen 2025, jonka tavoitteina ovat sujuvat ja
asiakaslähtöiset palvelut, elämyksellinen ja toimiva elinympäristö sekä elinvoimaiset ja
monipuoliset elinkeinot. Strategian arvopohjana on inhimillisyys, luotettavuus,
turvallisuus ja luovuus. Kaupunkistrategian toteutus tapahtuu hallinto- ja
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organisaatiorajat ylittäen. Kaupunkistrategiaa toteutetaan ohjelmilla, joista Ikääntynen
väestön hyvinvointisuunnitelman päivittäminen vuoteen 2025 on yksi osa ja joka
huomioidaan strategian toimenpanon yhteydessä. Tavoitemittaristo on
talousarviokirjassa ja mittaaminen tapahtuu osana talousarvioprosessia ja
hyvinvointikertomusta.
Rakentamisen, kaavoituksen ja esteettömän ympäristön kysymykset korostuvat
väestön ikääntyessä. Ikäystävällinen ympäristö huomioi iäkkäiden ihmisten tarpeet
ja voimavarat sekä tukee heidän aktiivisuuttaan, hyvinvointiaan ja turvallisuuttaan.
Tällainen ympäristö mahdollistaa kaikkien osallisuuden. Ikäystävälliset
asuinympäristöt ovat viihtyisiä, helposti hahmotettavia ja esteettömiä. Liikkumisen
mahdollisuuksiin, opasteisiin, kulkuväyliin ja käveltävyyteen on kiinnitetty erityistä
huomiota. Tavallisten asuntojen ohella tarjolla on myös iäkkäille suunnattuja
asumisratkaisuja. Asuinalueet ja -rakennukset on suunniteltu kaikille sopivan
suunnittelun mukaisesti (design for all). Asuinalueella on riittävästi palveluja ja niiden
saavutettavuus on varmistettu. Tarjolla on myös kohtaamispaikkoja, toiminta- ja
osallistumismahdollisuuksia sekä viihtyisiä ja virikkeellisiä viherympäristöjä.
Asuinalueiden kehittämisessä on mukana monia toimijoita, etenkin ikäihmiset itse.
Ikäystävällinen ympäristö soveltuu kaikenikäisille ja mahdollistaa omassa kodissaan ja
itselleen tutussa ympäristössä ikääntymisen (ageing in place). (Rappe ym. 2018).
Sosiaali- ja terveysministeriö linjaa ikääntymispolitiikkaa strategiassaan,
lainsäädännöllä, laatusuosituksilla, ohjelmilla ja hankkeilla. Ikääntymispolitiikan
tavoitteena on edistää ikäihmisten toimintakykyä, itsenäistä elämää ja aktiivista
osallistumista yhteiskuntaan. Sosiaalisesti kestävä on yhteiskunta, jossa ihmisiä
kohdellaan yhdenvertaisesti, varmistetaan kaikkien osallisuus sekä edistetään
jokaisen terveyttä ja toimintakykyä. (Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020.Sosiaali- ja
terveysministeriön julkaisuja 2011:1) Suunnitelmassa sitoudutaan myönteiseen ja
aktiiviseen vanhuskäsitykseen (sosiokulttuurinen vanhuskäsitys), jossa keskitytään
ikäihmisen voimavaroihin eli pääomaan sairauksien, toimintarajoitteiden ja
menetysten korostamisen sijasta.(Koskinen 2012)
Suunnitelman laadinnassa huomioidaan kaupunkistrategian ja
hyvinvointikertomuksen painotukset sekä valtakunnallisten kehittämisohjelmien
tulokset muun muassa Ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon uudistus
2016 - 2018 ja laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen
parantamiseksi 2017–2019 (päivittyy 2020) ja hallituksen sote-uudistuksen
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus – ohjelman painotukset.
Hyvinvointisuunnitelman laatiminen edellyttää yhdessä työskentelyä kaupungin eri
hallinnonalojen henkilöstön ja alueen eri toimijoiden mm. järjestöjen kanssa sekä
ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua suunnitelman laadintaan. Yhteinen
työskentely ja osallistuminen tapahtuu työpajatyöskentelyn avulla maalis -
huhtikuun aikana.
Hyvinvointisuunnitelman viranhaltijavalmistelu tapahtuu sivistys- ja
hyvinvointitoimialan ja elinvoimatoimialan työryhmässä ja se käsitellään myös
hyvinvointityöryhmässä ja edelleen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
jaostossa. Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmaa laadintaa ohjaamaan
perustetaan ohjausryhmä. Toimialat nimeävät omat viranhaltijaedustajansa
ohjausryhmään.
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Tavoitteena on, että suunnitelma on valmis kesällä 2020.
Valmistelijan esitys:
Perusturvalautakunta päättää, että Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma
vuoteen 2025 laaditaan ja laadintaa ohjaamaan perustetaan ohjausryhmä.
Perusturvalautakunta nimeää edustajansa ohjausryhmään ja pyytää vanhusneuvostoa
( 2 edustajaa), kaupunginhallitusta (1), sivistyslautakuntaa (1) ja
elinvoimalautakuntaa (1) nimeämään edustajansa ohjausryhmään.
Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2025 esitetään sen valmistuttua
edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää, että Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma
vuoteen 2025 laaditaan ja laadintaa ohjaamaan perustetaan ohjausryhmä.
Perusturvalautakunta nimeää edustajansa ohjausryhmään ja pyytää vanhusneuvostoa
( 2 edustajaa), kaupunginhallitusta (1), sivistyslautakuntaa (1) ja
elinvoimalautakuntaa (1) nimeämään edustajansa ohjausryhmään.
Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2025 esitetään sen valmistuttua
edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Lisäksi perusturvalautakunta päätti, että myös vammaisneuvostoa pyydetään
nimeämään edustaja ohjausryhmään.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti nimetä perusturvalautakunnan
edustajaksi ohjausryhmään PIrita Nenosen.

Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 98
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajansa Ikääntyneen väestön
hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2025 -ohjausryhmään.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti nimetä työryhmään kaupunginhallituksen edustajaksi Maarit
Simoskan.
Tiedoksi
Ohjausryhmä
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§ 99
Ounasvaaran koordinaatioryhmän nimeäminen
ROIDno-2018-3009
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hämäläinen
pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi
liikuntajohtaja
Ounasvaaran alueen kehittämistyöryhmä perustettiin kaupunginhallituksen
päätöksellä 8.10.2018. Työryhmän tavoite oli löytää yhteinen näkemys eri toimijoiden
kesken siitä, miten Ounasvaaran aluetta voidaan kehittää eri käyttäjäryhmien
näkökulmasta siten, että kaikkien tavoitteet ja suunnitelmat voidaan yhteensovittaa.
Toisena tavoitteena oli yhdistää olemassa olevia resursseja ja löytää uusia resursseja
sekä synergiaetuja, joiden avulla voidaan johdonmukaisesti kehittää alueen
infrastruktuuria ja palveluja sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. Työryhmän
tehtävänä oli laatia Ounasvaaralle kehittämissuunnitelma ja arvioida tarvittava
kehittämisresurssi. Työryhmä tarkasteli Ounasvaaran alueen kehittämistä kolmesta
näkökulmasta: kuntalainen, urheilija ja matkailija.
Kaupunginhallitus, kokous 7.10.2019: Kaupunginhallitus merkitsee
kehittämissuunnitelman tiedoksi ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Kaupunginvaltuusto, kokous 21.10.2019: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti
kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti merkitä kehittämissuunnitelman tiedoksi.
Työryhmän laatiman Ounasvaaran kehittämissuunnitelman mukaisesti työryhmän
työtä jatkamaan ja alueen kehittämistä koordinoimaan tarvitaan Ounasvaaran
koordinaatioryhmä, joka perustaa alaisuuteensa kaksi teemakohtaista alaryhmä:
reittityöryhmän ja urheilutyöryhmän. Lisäksi Seuraparlamentti osallistuu
urheiluseurojen ja liikuntayhdistysten sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuuksien
edistämiseen. Koordinaatioryhmä selvittäa myös hankerahoitusmahdollisuuksia
alueen kehittämiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Ounasvaaran koordinaatioryhmään ehdotetaan jäseniä seuraavista yhteisöistä:
Rovaniemen kaupunki: Kaupunginhallitus, Elinvoimapalvelut, Liikuntapalvelut
Lapin Liitto
Lapin Ammattikorkeakoulu
REDU / Santasport
Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy
Lapland Hotels Oy
Reittityöryhmään (liikenne-, opastus- ja pysäköintiasiat; ympärivuotisten,
monikäyttöisten reitistöjen ja niihin liittyvän opastejärjestelmän kehittäminen)
kutsutaan mukaan lisäksi mm. urheiluseurojen ja ohjelmapalveluyritysten edustajia
sekä kuntalaisten edustajia.
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Urheilutyöryhmään (maastohiihto, mäkihyppy, ampumahiihto, alppihiihto,
lumilautailu; hiihtostadionin alueen ympärivuotinen hyödyntäminen, uuden
matkailualueen kehittäminen; golfkentän ja hiihtokeskuksen toimintojen synergiat)
kutsutaan mukaan lisäksi mm. urheiluseurojen ja Santasportin edustajia.
Työryhmät osallistavat kohderyhmiä (kuntalaiset, järjestöt, urheilijat, matkailijat)
eri työtavoilla.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti nimetä edustajikseen Ounasvaaran koordinaatioryhmään
Maria-Riitta Mällisen, Sanna Karhun ja Juhani Juuruspolven.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää Ounasvaaran hiihtoseuraa ja maanomistajia
nimeämään työryhmään edustajansa.
Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen
mukaisesti.
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§ 100
Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja varajäsenen nimeäminen
hallitukseen
ROIDno-2020-316
Valmistelija / lisätiedot:
Ville Vitikka
ville.vitikka@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Kaupunginlakimies:
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.2.2020 päättänyt toimiohjeiden antamisesta
yhtiökokousedustajille kaupungin edustajien nimeämiseksi yhtiöihin ja yhteisöihin.
Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajalle annetun toimiohjeen mukaan yhtiön
hallitukseen valitaan yksi jäsen. Päätöksessä on maininta siitä, että yhtiön
toimitusjohtaja jatkaa tehtävässään 30.6.2020 saakka.
Osakeyhtiölain 6:8.1 §:n mukaan hallitukseen on valittava yhdestä viiteen varsinaista
jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän
kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen.
Koska yhtiön hallitukseen on em. päätöksellä tarkoitus valita vain yksi jäsen, on
toimiohjetta täydennettävä vastaamaan osakeyhtiölain vaatimusta vähintään niin, että
Rovaniemen Kehitys Oy:n hallitukseen on valittava varsinaisen jäsenen lisäksi
vähintään yksi varajäsen.
Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan:
”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä kuuteen (4-6) varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenten tulee edustaa elinkeinoelämän asiantuntemusta. Hallituksen
jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai puheenjohtajan estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan kutsumana. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin.
Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Kokouksessa on
pidettävä pöytäkirjaa. Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen.”.
Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan:
”Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.”.
Rovaniemen Kehitys Oy:ssä tehdyn muutoksen johdosta yhtiöjärjestykseen on tehtävä
vastaavat muutokset.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen Kehitys Oy:n hallitukseen valitaan
varsinaisen jäsenen lisäksi yksi varajäsen, ja että henkilön valitsemiseksi annetaan
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toimiohje yhtiökokousedustajalle. Yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan valitsemaan
varajäseneksi kaupunginlakimies Ville Vitikka.
Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiöjärjestykseen tehdään
seuraavat muutokset:
Yhtiöjärjestyksen § 5 muutetaan kuulumaan seuraavalla tavalla:
”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 1-3 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Yhtiön
toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin
kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen.”.
Yhtiöjärjestyksen § 6 muutetaan kuulumaan seuraavalla tavalla:
”Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.”.
Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginlakimiehen laatimaan kaikki tarvittavat
tekniset muutokset ja allekirjoittamaan kaikki tarvittavat asiakirjat tässä päätetyn
yhtiöjärjestysmuutoksen tekemiseksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
kaupunginlakimies Ville Vitikka, toimialajohtaja Jukka Kujala, toimitusjohtaja Juha
Seppälä
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§ 101
Ulla-Kirsikka Vainion johtajasopimus
ROIDno-2020-514
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Johtajasopimus
Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 9.12.2019 Ulla-Kirsikka Vainion
Rovaniemen kaupungin uudeksi kaupunginjohtajaksi 1.9.2020 alkavaksi ja 31.8.2026
päättyväksi kuuden vuoden määräajaksi. Valintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja
Vainio on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan, joten
virkavaali voidaan vahvistaa.
Kuntalain (410/2015) 7 luvun 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä
johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimukseen
voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan
työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä
määrätään. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla
kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä
tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle
maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto.
Johtajasopimuksen tarkoituksena on mm. tukea kaupunginjohtajan johtamistyötä ja
sen edellytyksiä sekä määritellä puitteet työnjaolle kaupunginjohtajan ja poliittisen
johdon välillä.
Liitteenä olevaa johtajasopimusta on valmisteltu kaupunginhallituksen
puheenjohtajan johdolla. Johtajasopimuksessa sovitaan kaupunginjohtajalle
maksettavasta erokorvauksesta mahdollisessa luottamuspulatilanteessa, minkä
johdosta sopimuksen hyväksyy kuntalain 42 §:n mukaisesti kaupunginvaltuusto.
Sopimuksen keskeisintä sisältöä ovat seuraavat kohdat:
Ennen 1.9.2020 tapahtuvaa viranhoidon aloittamista Vainio toimisi vs.
kaupunginjohtajana Esko Lotvosen ollessa vuosilomalla 25.5.2020 alkaen.
Vainion kuukausittainen kokonaispalkka 25.5.2020 alkaen olisi 12 500 euroa
sisältäen puhelinedun.
Kaupunki maksaisi Vainion keskeneräisen EMBA-koulutuksen kustannukset,
enintään 15 000 euroa (alv 0 %). Mikäli Vainio irtisanoutuisi virastaan kahden (2)
vuoden kuluessa virkasuhteen alkamisesta, hän suorittaa EMBA-koulutuksen
kustannukset kaupungille kahden kuukauden kuluessa virkasuhteen
päättymisestä.
Kaupunginjohtajan irtisanoutuessa vapaaehtoisesti luottamuspulatilanteessa
olisi hänellä oikeus saada enintään 9 kuukauden rahapalkkaa vastaava
erokorvaus.
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Hallintosäännön 56 §:n mukaan kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtajan viran
palkkauksen ja virkavaalin sekä päättää kaupunginjohtajan tehtävän sijaisjärjestelyistä.
Hallintosäännön 152 §:n mukaisesti toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia
käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä
vaadi kannatusta.
Ehdotus
Esittelijä: Maria-Riitta Mällinen
Kaupunginhallitus päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta
ilman viranhaltijan esittelyä sillä perusteella, että johtajasopimuksen valmistelun
johtaminen on hallintosäännön 5 §:n 5 kohdassa delegoitu kaupunginhallituksen
puheenjohtajan tehtäväksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että puheenjohtajan
ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.
Kaupunginhallitus päättää
1. vahvistaa kaupunginjohtajan virkavaalin,
2. vahvistaa Vainion viranhoidon alkamisen ajankohdaksi vs. kaupunginjohtajan
tehtävässä 25.5.2020 ja määräaikaisessa kaupunginjohtajan virassa 1.9.2020,
3. vahvistaa Vainion kuukausittaiseksi kokonaispalkaksi 25.5.2020 alkaen 12 500,00
euroa sisältäen puhelinedun ja
4. hyväksyä omalta osaltaan liitteen mukaisen Ulla-Kirsikka Vainion
johtajasopimuksen ja esittää sen hyväksymistä edelleen kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen
puheenjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle, Ulla-Kirsikka Vainio
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Kaupunginhallitus, § 432,25.11.2019
Kaupunginhallitus, § 102, 16.03.2020
§ 102
Rovaniemen brändikirja
ROIDno-2019-180
Kaupunginhallitus, 25.11.2019, § 432
Valmistelijat / lisätiedot:
Riikka Heikkilä
riikka.heikkila@rovaniemi.fi
viestintäpäällikkö
Rovaniemi uudistaa kaupunkibrändinsä syksyn ja talven aikana. Tavoitteena on luoda
kaikkia rovaniemeläisiä ja vierailijoita yhtenäisellä tavalla puhutteleva brändi, jonka
avulla elinvoimaisen arktisen pääkaupungin vetovoima ja pitovoima kasvavat
entisestään.
Brändityö pohjautuu Rovaniemen vahvuuksiin, olemassaoleviin brändeihin ja
kaupunkistrategiaan. Työhön ovat päässeet vaikuttamaan kaupungin asukkaat,
henkilöstö, yrittäjät, matkailutoimijat ja muut sidosryhmät. Syksyllä ja alkutalvella
julkaistuihin kyselyihin on tullut noin 2000 vastausta. Seuraava asukaskysely avautuu
joulukuussa 2019. Kyselyjen lisäksi projektissa on jalkauduttu asukkaiden pariin niin
kaupungin keskustassa kuin kylissä. Laajan osallistamisen lisäksi työhön sisältyy muun
muassa tiedon analysointia, viestintätoimenpiteitä sekä konsernitasoinen brändikirja
ja brändin jalkauttamiseen liittyvien kampanjoiden suunnittelua ja toteutuksia.
Työ on edennyt konseptointivaiheeseen. Brändikonsepti sisältää muun muassa
linjauksen kaupungin identiteetistä ja arvomaailmasta. Lisäksi se määrittelee
brändihierarkian sekä brändiviestinnän perusteet. Konseptiin perustuva varsinainen
brändikirja on tavoitteena tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn viimeistään
alkuvuonna 2020.
Brändityö sisältyy vuosien 2019-2020 talousarvioihin ja kaupunginhallitus on
hyväksynyt työn osana viestintäohjelmaa 2019-2020 (17.12.2018 § 482).
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee brändityön tilanteen tiedokseen ja hyväksyy työn
etenemisen konseptin pohjalta varsinaisen brändikirjan laadintaan.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 102
Valmistelija / lisätiedot:
Riikka Heikkilä
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riikka.heikkila@rovaniemi.fi
viestintäpäällikkö
Liitteet

1 Rovaniemi_Bra#ndikirja_03_2020_KH
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6, kohta 9
Rovaniemen kaupunkibrändiä uudistetaan. Kaupunginhallitus on hyväksynyt
brändityön marraskuussa 2018 osana viestintäohjelmaa 2019-2020.
Brändityöprojekti (brändikirjan laatiminen ja visuaalisen ilmeen uudistaminen ja
yhtenäistäminen) käynnistyi elokuussa 2019. Työtä on tehty laajassa
vuorovaikutuksessa kaupungin yhtiöiden, henkilöstön, kaupunkilaisten, yritysten ja
matkailutoimijoiden kanssa. Syksyllä ja talvella tehtyihin kyselyihin vastasi lähes 2000
henkilöä. Brändityössä hyödennettyjä kyselyitä ja tuloksia on koottu next.rovaniemi.fi-
sivustolle ja työstä on tiedotettu mm. omilla verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa
sekä mediatiedottein. Vuoropuhelua on käyty asukkaiden kanssa jalkautumalla niin
keskustaan kuin kyliinkin. Brändityötä on koordinoinut kaupunginjohtajan nimeämä
ohjausryhmä.
Brändikirja nojaa kaupungin strategisiin linjauksiin vahvistaen Rovaniemeä
elinvoimaisena, arktisena pääkaupunkina. Se linjaa Rovaniemen punaisen langan ja
tuottaa inspiraatiota kaupungista kertomiseen erilaisille kohdeyleisöille sekä auttaa
strategiasta viestimiseen. Tavoitteena on luoda Rovaniemestä entistäkin
houkuttelevampi kaupunki asukkaille, osaajille, vierailijoille ja yrityksille.
Brändikirja ja uusi visuaalinen ilme julkaistaan asukkaille ja henkilöstölle toukokuun
aikana, jonka jälkeen työ jatkuu brändityön jalkauttamisena ja erilaisin kampanjoin.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja esittää, että kaupunginhallitus:
1. hyväksyy liitteenä olevan brändikirjaluonnoksen ja valtuuttaa viestintäpäällikön
tekemään siihen tarvittavat teknisluontoiset muutokset ja korjaukset.
2. hyväksyy, että brändikirjan pohjalta laaditaan tarkempi graafinen ohjeistus,
jonka hyväksyy ja jonka päivittämisestä vastaa viestintäpäällikkö. Graafinen
ohjeistus laaditaan 1.5.2020 mennessä.
3. päättää, että brändikirjan linjauksia käytetään ja sovelletaan kaikessa
kaupunkikonsernin toiminnassa, viestinnässä ja markkinoinnissa.
4. päättää, että graafisen ohjeistuksen käyttöönotto ja soveltaminen aloitetaan
kaupungin toimialoilla ja hallinto- ja tukipalveluissa 15.5.2020 lähtien.
5. valtuuttaa viestintäpäällikön valmistelemaan kaupunginjohtajan päätettäväksi
1.10.2020 mennessä suunnitelman visuaalisen ilmeen soveltamisesta
erityiskohteissa ja konserniyhteisöissä.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaupungin johtoryhmä, konserniyhteisöjen johto
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Kaupunginvaltuusto, § 64,09.09.2019
Kaupunginhallitus, § 103, 16.03.2020
§ 103
Valtuustoaloite kaupunginvaltuutetut mukaan taloustalkoisiin / kokouspalkkioiden
puolittaminen
ROIDno-2019-2775
Kaupunginvaltuusto, 09.09.2019, § 64
Valtuutettu Timo Tolonen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemen kaupunki on vakavissa talousvaikeuksissa. Kuluvan vuoden talousarvio
on murenemassa käsiin ja talousarvio uhkaa jäädä jopa 31 miljoona alijäämäiseksi.
Rovaniemen kaupunki joutuu ottamaan syömävelkaa jopa juoksevien kulujen
kattamiseksi. Talousvaikeuksien selättämiseksi kaupunki on aloittanut esimerkiksi yt-
neuvottelut, joiden tavoitteena on henkilöstökustannusten alentaminen eli suoraan
sanottuna työtekijöiden irtisanominen. Tämän lisäksi muun muassa kouluja
lakkautetaan eikä kaikille oppilaille riitä välttämättömiä koulukirjoja. Esimerkiksi jo
nämä säästötoimet koskettavat suoraan suurta joukkoa kuntalaisia.
Kaupunginvaltuusto on kuntalain mukaisesti kaupungin ylin päättävä toimielin.
Kaupunginvaltuutettujen tulee näyttää esimerkkiä, ja omalta osaltaan osallistua
kaupungin talouden tervehdyttämiseen. Kokouspalkkioiden puolittaminen
vaalikauden loppuajaksi olisi signaali siitä, että myös kaupunginvaltuutetut ovat
omalta osaltaan valmiita tinkimään omista eduistaan ja osallistumaan taloustalkoisiin.
Kokouspalkkioiden puolittaminen ei luonnollisestikaan ratkaise kaupungin
talousongelmia, mutta olisi vahva ele kunnan asukkaiden suuntaan, että valtuutetut
ovat valmiita tekemään myös itseään koskevia kipeitä päätöksiä.
Aloite: Rovaniemen kaupunki leikkaa kaupunginvaltuutettujen valtuuston
kokouspalkkiot puoleen kuluvan vaalikauden loppuajaksi."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.

Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 103
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
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Vuonna 2019 toimielimet pitivät yhteensä 193 kokousta ja palkkioita maksettiin noin
200.000 euroa. Ansionmenetyskorvauksia maksettiin noin 220.000 euroa.
Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaostojen
jäsenen kokouspalkkio on hallintosäännön mukaisesti 100 euroa / kokous ja muiden
toimielinten 80 euroa / kokous.
Valtuustoaloitteessa esitetään, että luottamushenkilöt puolittaisivat kokouspalkkiot
kuluvan vaalikauden loppuun saakka. Mikäli kokouspalkkiot puolitetaan, säästö olisi
noin 100.000 euroa / vuosi.
Esitän, että mikäli joku luottamushenkilö haluaa osallistua säästötaloisiin
puolittamalla kokouspalkkionsa, hän ilmoittaa siitä sähköpostilla toimielimen
sihteerille ja puheenjohtajalle. Sihteeri huomioi toiveen tallentaessaan kokouspalkkiot
palkanmaksuohjelmaan.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen ja siihen annetun lausunnon tiedoksi.
Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli joku luottamushenkilö haluaa osallistua
säästötaloisiin puolittamalla kokouspalkkionsa, hän ilmoittaa siitä sähköpostilla
toimielimen sihteerille ja puheenjohtajalle. Sihteeri huomioi toiveen tallentaessaan
kokouspalkkiot palkanmaksuohjelmaan.
Päätös
Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:
Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen ja siihen annetun lausunnon tiedoksi.
Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli kaupunginvaltuutettu haluaa osallistua
säästötaloisiin puolittamalla kokouspalkkionsa, hän ilmoittaa siitä sähköpostilla
toimielimen sihteerille ja puheenjohtajalle. Sihteeri huomioi toiveen tallentaessaan
kokouspalkkiot palkanmaksuohjelmaan.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Tiedoksi luottamushenkilöt, kaupunginvaltuusto
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Kaupunginvaltuusto, § 125,17.12.2018
Kaupunginhallitus, § 104, 16.03.2020
§ 104
Valtuustoaloite Kemijoen rantojen siistiminen Yläkemijoen kylien alueella (Autti-Tennilä
väli) työllisyystöinä
ROIDno-2018-3606
Kaupunginvaltuusto, 17.12.2018, § 125
Vesa Puuronen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Esitän, että Rovaniemen kaupunki teettää työllisyystöinä Kemijoen rantojen
siistimisen Yläkemijioen kylien alueella (välillä Autti – Tennilä) kevään 2019 ja syksyn
2019 aikana. Tarkoituksena on avata näkyviin eräs Suomen kauneimmista
jokimaisemista, mikä houkuttelee alueelle matkailijoita ja parantaa asukkaiden
viihtyisyyttä. Lisäksi hankkeessa on mahdollista työllistää vaikeasti työllistyviä
henkilöitä."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.

Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 104
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Välikangas
heli.valikangas@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen johtaja
Aluelautakunnat työstivät yhteistyössä asukkaiden ja yritysten kanssa Rovaniemen
kylästrategian 2025 - Elinvoimaisilla kylillä on hyvä elää ja yrittää. Strategia toteuttaa
osaltaan Rovaniemen kaupunkistrategiaa ja siinä on kolme pääkohtaa:
1. Sujuvat ja asukaslähtöiset palvelut
2. Elämyksellinen ja toimiva elinympäristö
3. Elinvoimaiset ja monipuoliset elinkeinot
Kohdan 2) mukaisesti kaikilla aluelautakunta-alueilla halutaan toteuttaa mm.
maisemanhoitohankkeita, jonka tavoitteena on saada kylä- ja luononmaisemat
kauniiksi ja viihtyisiksi.
Kylille järjestettiin kysely siitä, mitkä alueet haluavat osallisua
maisemanhoitohankkeeseen. Kiinnostuksen osoitti 27 kylää, jotka nimesivät
kalueiltaan hankkeeseen yhteyshenkilöt. Alueelliset palvelut lähestyi Lapin
ammattikorkeakoulun metsätalousinsinöörikoulutuksen yksikkö ja sieltä tiedusteltiin
maisemanhoitosuunnitelmien laatimista oppilastyönä. Oppilaitos tarttui haasteeseen
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ja nyt 16 opiskelijaa laativat suunnitelmat opinnäytetöinä kylille.
Suunnitelmat valmistuvat viimeistään syksyllä 2020 osa jo aiemmi.
Yläkemijoelle on laadittu vuonna 2016 Yläkemijoki komiaksi
maisemanhoitosuunnitelma, mutta sen toteutus ei ole käynnistynyt. Nyt käynnissä on
ko. maisemasuunnitelman päivitys.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen ja siihen annetun lausunnon tiedoksi.
Kaupunginhallitus toteaa, että alueelliset palvelut käynnistää
maisemanhoitosuunnitelmien toteuttamisen yhteistyössä kylien toimijoiden ja
oppilaitosten kanssa (Lapin AMK ja Redu). Lisäksi työn toteuttamiseen pyritään
saamaan mahdollisuuksien mukaan palkattua pitkäaikaistyöttömiä. Tästä on hyviä
käytännön kokemuksia jo mm. Narkauksesta ja Niesistä.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto
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Kaupunginvaltuusto, § 82,21.10.2019
Kaupunginhallitus, § 105, 16.03.2020
§ 105
Valtuustoaloite Rovaniemi, kylien kaupunki
ROIDno-2019-3164
Kaupunginvaltuusto, 21.10.2019, § 82
Valuutettu Matti Henttunen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemi on kylien kaupunki joka koostuu laajasta 51 kylän verkostosta. Kylissä
asuu noin 13.000 Rovaniemeläistä. Pinta-alaltaan Rovaniemi on n. 8000 km2., Laidasta
laitaan 200 km joten Rovaniemi on suuri kaupunki. Kylät kasvavat josta kertoo sekin,
että rakentaminen alueella on voimakasta. (Rakennuslupia vuosittain myönnetään
kylille n.80kpl).
Rovaniemen päättäjien pitää huolehtia kyliemme elinvoimaisuudesta jatkossakin.
Tämän tiedämme. Kyseisiä käytännön toimia kyliemme hyvinvoinnin varmistamiseksi
voisi olla seuraavasti:
1. Huolehtia jatkossa alueensa nuorisotyöllisyyden kehittämisestä jotta yksikään
kyliemme nuori ei syrjäytyisi ja tipahtaisi yhteiskuntamme ulkopuolelle.
2. Jotta kyliemme asukkaita voitaisiin ohjeistaa pitämään naapuristonsa
ikäihmisistä mahdollisimman hyvää huolta.
3. Toimiva kyläkeskus: Alueen monitoimirakennusten tehokkaampi
hyödyntäminen, jolloin sinne voitaisiin ladata mm. seuraavia palveluita: -
Varhaiskasvatus - kouluverkkoasiat - tietyt sosiaali- ja terveyspalvelut - sekä
ennen kaikkea alueen ikäihmisten palveluita = turvallinen/arvokas
vanheneminen omiensa joukossa ikäihmisten laitostamisen sijaan.
4. Kylien mahdollisuus olla Matkailun suotuisassa kehityksessä mukana ( Esim.
kotimajoituksen elvyttäminen).
5. Selvitetään kylien mahdollisuus energiaomavaraisuuteen.
6. Talkoohengen ylläpitäminen alueella, sillä sitä voimavaraa ei taajamista enään
löydy.
Edellä esitetyn perusteella pyydän että Rovaniemi tutkii kaikki ne käytännöntoimet,
jotta Rovaniemen kylien elinvoimaisuus varmistettaisiin esimerkiksi edellä esitetyin
käytännön toimilla."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 105
Valmistelija / lisätiedot:
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Heli Välikangas
heli.valikangas@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen johtaja
1. Rovaniemen kaupunki tarjoaa vuosittain 16–17 -vuotiaille 150 nuorille
kuukaudeksi kesätöitä kaupungin omissa yksiköissä. Tämän lisäksi Rovaniemen
kaupunki myöntää 300 euron kesätyösetelin yrityksille, yhdistyksille, säätiöille tai
seurakunnalle, jotka ovat valmiita palkkaamaan nuoren kesätöihin. Kesätyöseteli
myönnetään kaikille hakukelpoisille nuorille. Järjestelmää on markkinoitu hyvin
sekä työnhakijoille, että työnantajille. Toiminta edellyttää nuorten omaa
aktiivisuutta ja eri sidosryhmien sitoutumista kannustavan työkokemuksen
aikaansaamiseksi.
2. Maaseudun väestöllä on pitkät perinteet siitä, että naapurista pidetään huolta.
Niesin kylä kaupungin äärirajalta on valittu pilottikyläksi
Maanpuolustusyhdistyksen (MPK) turvallisuushankkeeseen. Kouluuttajina
ovat MPK:n lisäksi Pelatuslaitos ja SPR. Koulutukseen voivat osallistua kaikki
kylien turvallisuudesta kiinnostuneet tahot kevään ja syksyn 2020 aikana.
Koulutuskonsepti on helposti siirrettä jatkossa toteutettavaksi myös muissa
kylissä.
3. Suurella osalla kylistä on yhteiset kokoontumistilat, joissa järjestetään
monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille mm. terveydenhoitajan vastaanottoja ja
ikäihmisten palvelutoimintaa. Alueelliset palvelut on mukan JOKOS - Työtä ja
hyvinvointia kylissä -hankkeessa, jossa kehitetään kylien järjestötoimintaa ja
lähityöllistämistä. Lisäksi tavoitteen on saada kylille Ikäihmisten
perhehoitokohteita Lapin ja Koillismaan yhteisellä Leader-hankkeella.
4. Rovaniemellä on syntynyt paljon uusia matkailun majoitus- ja
ohjelmapalvelukohteita kyläalueille. Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen kylien
kehittämissäätiö ovat mukana osarahoittamassa Lapin liiton hanketta Santa
Claus Village - ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus. Hankkeen yhtenä
tavoitteena on markkinoida ja myydä Pajakylässä monipuolisesti maaseudun
matkailupalveluja.
5. Oulun yliopisto (Arkkitehtuuriyksikkö, Energia ja ympäristötekniikka ja
Maantieeteen tutkimusyksikkö) on jättänyt rahoittajalle 2-vuotisen EAKR-
hankehakemuksen, jossa yliopisto on valmis toteuttamaan ja
hallinnoimaan Modern Villages -hankkeen Rovaniemen kyläalueilla. Kylissä on
merkittävä jälleenrakennuskauden rakennuskanta, joka osaltaan uhkaa
tuhoutua käyttämättömänä. Kylät sijaitsevat kantateiden varsilla ja kantaverkon
sekä sähkönjakeluverkoston lähituntumassa. Hankkeessa selvitetään voisivatko
vajaakäytössä olevien rakennusten katot ja seinät sekä pihapiirissä olevat kentät
ja pellot toimia hajautetun uusiutuvan energiatuotannon alustoina. Kyläyhteisön
rooli tulee korostumaan, kun yhteisöllä on mahdollisuus osallistua
kunnossapitoon ja hankkia lisätuloja. Hankkeen tavoitteena on osoittaa, miten
Modern Villaget vaikuttavat alueelliseen energiantuotantojakaumaan ja -
kapasiteettiin sekä hiilineutraaliin energiatuotantoon. Kohderyhmänä ovat
kiinteistön omistajat, kaupunki, energiayhtiöt ja uudet yritykset sekä kyläyhteisöt.
6. Rovaniemen kylien kehittämissäätiön rahoitus mahdollistaa erilaisten
hankkeiden toteuttamisen kyläalueilla. Hankkeisiin tarvittava työpanos
toteutetaan pääasiallisesti talkootyönä, joihin toimijat ovat sitoutuneet.
7.

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
16.03.2020

5/2020

43 (82)

7. Kaupunki on organisaatiomuutoksen yhteydessä perustanut erityisen kylien
kehittämisjaoston elinvoimalautakunnan alaisuuteen.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen ja siihen annetun lausunnon tiedoksi.
Kaupunginhallitus toteaa, että Rovaniemen kaupungin alueelliset palvelut on
toteuttanut yhteistyössä kylien asukkaiden ja yritysten kanssa Rovaniemen
kylästrategian 2025 - Elinvoimaisilla kylillä on hyvä elää ja yrittää. Rovaniemi on pinta-
alaltaan Euroopan suurin kaupunki ja kylien kehittämistyöstä vastaa pääasiallisesti
alueellisten palvelujen kahden henkilön pieni yksikkö. Aloitteessa on kiinnitetty
huomiota merkittäviin asiakokonaisuuksiin, joiden toteuttamiseen kaikkien
Rovaniemen kaupungin päättäjien ja eri toimialojen työntekijöiden tulisi yli
sektorirajojen sitoutua, jotta yhteisesti asetetut tavoitteet saavutetaan. Elävät kylät
ovat myös tulevaisuudessa Rovaniemen rikkaus.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto
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Kaupunginvaltuusto, § 14,18.02.2019
Kaupunginhallitus, § 106, 16.03.2020
§ 106
Valtuustoaloite lähiruokaa kerran kuussa
ROIDno-2019-506
Kaupunginvaltuusto, 18.02.2019, § 14
Matti Pöykkö ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemen kaupungin ruokapalvelun tulisi pitää lähiruokapäivän noin kerran
kuussa, jolloin tarjotaan edes osittain paikallisesti tuotettu ateria kouluissa ja muissa
ruokaloissa.
Kaikkihan ovat kuulleet kotimaisen ruuantuotannon haasteista. Kansainvälinen
vapaakauppa asettaa kotimaisen maataloustuottajan ja teollisuuden vaikeaan
tilanteeseen. Joudumme kilpailemaan tuotannon kanssa, joka toimii ikuisen kesän,
olemattomien työoikeuksien ja lievempien eläinsuojelulakien omaavissa maissa
(Thaimaa).
Viimeaikoina varsinkin vaalien alla on myös poliittiset päättäjät havahtuneet
ongelmaan. Ja tuottajakentälläkin on pantu tuulemaa. Rovaniemen kaupungin alueelle
on syntynyt jalostuskapasiteettia jotka pystyvät tarjoamaan myös kaupungin
ruokapalvelulle tuotteitaan."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.

Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 106
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Kaisa Mäntylä
marja-kaisa.mantyla@rovaniemi.fi
ruoka-ja puhtauspalvelupäällikkö
Ruoka- ja puhtauspalvelu / Mäntylä 5.3.2020
Aloitteessa kuvatut asiat ovat tarpeellista tuoda esille ja näkyväksi. Lähiruoka
käsiteenä ei ole tarkasti määritelty, vaan perusajatus on, että lähiruokaa on
mahdollisimman lähellä tuotettu ruoka.
Aloitteessa toivotaan lähiruokaa tarjottavaksi ainakin osittain kerran kuussa.Tämä
toteutuu päivittäin toteutettavissa ruokalistoissa, -ohjeissa ja -tarjonnassa. Tarjolla on
Rovaniemellä kasvatettua porkkanaa, kaalia, sekä paikallista leipää, johon jauhot
tulevat Pohjanmaalta. Liha ja maito sekä perunat ovat suomalaista lähiruokaa, joista
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osa on lappilaisilla tai muilla suomalaisilla tiloilla tuotettua. Kasvikset ovat niiltä osin
kuin on mahdollista suomalaista alkuperää. Suurikokoiset spelttihiutaleet kasvatetaan
luomuna Pirkanmaalla. Kaura- ja muut viljatuotteet kasvatetaan suomalaisilla tiloilla.
Viljojen osalta saatavuus vaihtelee eri vuosina, myös osa Suomessa kasvatetuista
viljoista käytetään karjan rehuksi.
Suomalainen lihan tuotannon laatu kestää kansainvälisen vertailun ja on hinnaltaan
kilpailukykyinen kaupungille suoritetuissa hankinnoissa. Kaupungilla on
hankintasopimus Atrian kanssa, jonka sopimustiloja on Lapin läänissä 80 lihatilaa ja
300 maitotilaa, joissa tuotetaan 2 miljoonaa kiloa naudanlihaa vuodessa.
Vuoden 2019 aikana kaupunki hankki suomalaista naudan-, kanan-, sian- ja kalkkunan
lihaa 398 917 eurolla 72 744 kg. Vaihtelun vuoksi tarjotaan suomalaisten toimittajien
hankkimaa alkuperältään Uudesta-Seelannista tulevaa saksanhirveä 3 % hankitun
lihan osuudesta.
Kaupungin maitotuotteiden sopimustoimittaja on Arla Oy, jonka 75 sopimustilaa Lapin
alueella tuottavat maitoa 25 miljoonaa litraa vuodessa. Tästä määrästä Rovaniemen
kaupungin nestemäisten maitojen osto-osuus on 276 008 litraa.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen ja siihen annetun lausunnon tiedoksi.
Kaupunginhallitus toteaa, että Rovaniemellä elintarvikkeiden hankintasopimukset ovat
onnistuneet hyvin siitäkin huolimatta, että kriteereiksi ei voi asettaa paikallisuutta.
Aloitteessa esitetyt tavoitteet toteutuvat moninkertaisesti ja lähiruokaa tarjotaan joka
päivä.
Päätös
Sanna Karhu esitti Maarit Simoskan ja Kalervo Björkbackan kannattamana, että asia
palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että aloitteeseen vastataan myös siitä
lähtökohdasta, että kuinka paljon käytetään Pohjois-Suomalaista (Lappi, Pohjois-
Pohjanmaa, Kainuu) ja kuinka paljon lappilaista lähiruokaa?
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto
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Kaupunginvaltuusto, § 83,21.10.2019
Kaupunginhallitus, § 107, 16.03.2020
§ 107
Valtuustoaloite ulkomaisten elintarvikkeiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025
mennessä
ROIDno-2019-3165
Kaupunginvaltuusto, 21.10.2019, § 83
Valuutettu Susanna Junttila ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan
aloitteen:
"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Rovaniemen kaupunki ottaa
tavoitteeksi puolittaa ulkomailta tuotavien raaka-aineiden kulutuksen
kaupunkikonsernissa vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen tukemiseksi valmistellaan
kattava suunnitelma ja ohjeistus.
15 suurinta rahtilaivaa tuottavat enemmän rikki- ja typpioksidipäästöjä sekä nokea
kuin kaikki maailman autot yhteensä. Ilmansaasteet, ilmastonmuutos ja sen
seuraukset ovat merkittävimpiä uhkia ihmisten hyvinvoinnille ja ympäristölle.
Liikennesektori on ylivoimaisesti suurin yksittäinen hiilidioksidipäästöjen tuottaja niin
suomessa kuin globaalilla tasolla. Esimerkiksi EU-28 maissa liikenteen päästöt
tuottavat 27% kaikesta CO2 päästöistä ja päästöt ovat tavoitteista huolimatta kasvussa
kaikilla liikenteen sektoreilla. Sektorin sisällä maantieliikenteen osuus on edelleen
suurin, kasvavin on puolestaan lentoliikenteen osuus. (EEA, 2018) Muita merkittäviä
päästölähteitä ovat mm. rahtilaivaliikenne, joka tuottaa paitsi CO2 päästöjä, mutta
myös muita ilmansaasteita kuten rikki ja typpioksidipäästöjä. Myös rahtilaivaliikenteen
osuus on ennusteiden mukaan kasvava, eikä kuljetusmuotoa juurikaan ole tarkasteltu
ilmastonmuutoskeskustelussa (Trimmer & Godar, 2019).
Näitä suurimpia liikenteen päästölähteitä voidaan hillitä tehokkaimmin vähentämällä
ulkomailta tuotavien tuotteiden määrää ja vastaavasti suosimalla mahdollisimman
lähellä tuotettuja tuotteita, jolloin kuljetusmatkat jäävät lyhyiksi. Helpommin tämä
ilmastovastuun kantaminen onnistuu, kun Rovaniemi edistää voimallisesti ja
konkreettisesti hankintojen kautta liikenteeseen liittyvien päästöjen vähentämistä.
Ulkomaisista tuotteista ei tarvitse luopua kokonaan, mutta niiden merkittävä
vähentäminen on mahdollista. Kotimaisia raaka-aineita suosimalla päästövaikutukset
pienenevät, ja samalla vaikutamme kotimaiseen työllisyyteen, eettisiin
tuotantotapoihin, ympäristön monimuotoisuuteen ja terveellisyyteen. Suomessa
tuotantoeläinten hyvinvointi ja hyvä terveystilanne mahdollistaa antibioottien
vähäisen käytön. Näin mikrobilääkeresistenssitilanne on kansainvälisessä vertailussa
poikkeuksellisen hyvä. (LUKE). Kotimaisessa ruoantuotannossa esimerkiksi torjunta-
ainejäämät ovat merkittävästi tuontiruokaa pienemmällä tasolla Eurooppalaiseenkin
verrattuna ja niiden peltokäyttö on Euroopan pienimpiä. Lannoitteiden
raskasmetallipitoisuuden on Euroopan tiukimmin säädeltyjä. Erityisesti kannattaa
välttää kaukomaiden tuotteita kuten riisiä ja soijaa, sillä niiden tuotannossa käytetään
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paljon torjunta-aineita, jotka ovat meillä kiellettyjä vaarallisten ympäristövaikutusten
tai esimerkiksi syöpäriskin vuoksi. Soija ja riisi ovat myös yleisimpiä geenimuunneltuja
kasveja."
Lähteet:
IMO: https://eiimediadatabase.wordpress.com/tag/imo-sulphur-limit/
EEA, 2018 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-
of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-11
Liikennefakta: https://www.liikennefakta.fi/ymparisto/paastot_ja_energiankulutus
LUKE: https://www.luke.fi/ruokafakta/etusivu/suomen-hyvat-ruoantuotantotavat-ovat-
myyntivalttia/
https://www.luke.fi/ruokafakta/peltomaan_kasvit/torjunta-ainejaamat/
EUn sallitut torjunta-aineet: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=homepage&language=EN
Trimmer, C. and Godar, J. (2019). Calculating Maritime Shipping Emissions per Traded
Commodity. SEI Brief. Stockholm Environment Institute. https://www.sei.org
/publications/shipping-emissions-per-commodity/
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 107
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Kaisa Mäntylä
marja-kaisa.mantyla@rovaniemi.fi
ruoka-ja puhtauspalvelupäällikkö
Ruoka- ja puhtauspalvelu / Mäntylä 5.3.2020
Rovaniemen kaupungin elintarvikehankintojen kilpailutus tehdään yhdessä
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa. Lapin sairaanhoitopiirin hankinnat
toteutuvat yhteishankintana Lapin muiden kuntien kanssa.
Elintarvikkeiden hankinnan suunnittelussa huomioidaan kestävien
elintarvikehankintojen periaatteet. Tuotteilta vaaditaan valmistusmaan lisäksi
pääraaka-aineen alkuperämaamerkinnät. Hankinnoissa ei sitouduta yksittäisen
tuotteen osalta tarkkoihin hankintamääriin, joten sopimuskauden aikana
ruokalistasuunnittelussa painopistealuetta voidaan suunnata suomalaisiin
elintarvikkeisiin, mikäli se ravitsemussuositusten ja taloudellisten ja
ilmastoystävällisten periaatteiden mukaan on mahdollista.
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Kasvisten hedelmien ja marjojen lisääminen ruokavalioon on terveyden edistämisen
näkökulmasta perusteltua hyvän ravitsemuksellisen laadun toteutumisen
näkökulmasta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ulkomailla hyvissä olosuhteissa
tuotettujen elintarvikkeiden käyttö on perusteltua.
Tuontielintarvikkeiden käyttöasteessa on otettava huomioon ravitsemuksellinen
näkökulma, sillä tuontielintarvikkeet täydentävät esimerkiksi kasvikunnan tuotteiden
tarjoamista. Tällä on merkitystä erityisesti päiväkodeissa ja iäkkäiden palvelukodeissa,
joissa syödään useita ruokapalveluiden tarjoamia aterioita päivässä.
Ravitsemussuositusten mukaan kasvikunnan tuotteita (juureksia, vihanneksia, marjoja,
hedelmiä,sieniä) tulisi nauttia vähintään 500 g päivässä eli noin 5–6 annosta. Tästä
määrästä marjoja ja hedelmiä tulisi olla noin puolet ja loput juureksia ja vihanneksia.
Proteiinipitoisilla palkokasveilla (pavut, linssit, herneet),pähkinöillä ja siemenillä on
muihin kasvituotteisiin verrattuna oma roolinsa ruokavaliossa ja niillä on mahdollista
korvata eläinperäinen proteiini osittain tai kokonaan. Lapsen tulisi syödä kasvikunnan
tuotteita vähintään puolet aikuisen suositellusta määrästä, esimerkiksi viisi oman
kouran kokoista annosta päivässä.
Ruoan ympäristövaikutusten kokonaisuudessa ruokatuotteiden kuljetusmatkoilla on
vähäinen rooli. Koska kasvispainoitteisen ruoan suosiminen on merkittävä ympäristö-
ja ilmastoteko, lienee kuljetusmatkoja oleellisempaa panostaa siihen, miten
kasvisruokaa voidaan tarjota monipuolisesti ja maistuvasti. Täysjyväviljatuotteet,
palkoviljat, hedelmät, marjat, vihannekset, pähkinät ja siemenet ovat
ympäristöystävällisiä ja terveyttä edistäviä valintoja. On tärkeää suosia ensisijaisesti
kotimaisia kausituotteita ympäri vuoden, mutta ulkomailla omana sesonkiaikanaan
kasvaneet kasvikunnan tuotteet ovat myös perustellusti täydentämässä monipuolisen
ruokavalion tarjontaa. Kuljetusten aikana tapahtuvalla ravintoaineiden hävikillä ei ole
käytännön merkitystä. Tullilaboratorio tutkii tuontielintarvikkeiden torjunta-
ainejäämiä, eikä sallitun rajan ylittäviä eriä hyväksytä. Terveysnäkökulmasta esim.
torjunta-ainejäämien ja syöpäriskin välisen yhteyden pelossa ulkomailta tuotuja
kasvikunnan tuotteita ei ole perusteltua välttää.
Kansanravitsemuksen kannalta ongelman ydin onkin ennen kaikkea kasviperäisten
tuotteiden liian vähäinen käyttömäärä. Lähiruoka-näkökulmassa keskeistä on se,
miten kansan- ja ympäristön terveyden edistämisen tavoite voidaan toteuttaa.
Kotimainen täysjyväohra on kestävämpi ja ravintorikkaampi vaihtoehto riisille.
Riisillä on kuitenkin paikkansa suomalaisessa ruokaperinteessä. Lisäkkeenä
tarjottavan täysjyväriisin korvaaminen ohralla vaatii totuttelua. Kotimaiset palkokasvit
kuten herne ja papu ovat hyviä vaihtoehtoja soijalle niin ympäristön kuin
ravitsemuksenkin näkökulmasta.
Soija on ravintoarvoltaan laadukas proteiininlähde ja monipuolinen käyttötavoiltaan.
Elintarvikekäyttöön tarkoitettu soija on vastuullisesti tuotettua.
Ruokapalvelun vuonna 2019 käyttämien elintarvikkeiden kulutuslukemien perusteella
suomalaisuusaste oli hyvä.
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Suomalainen lihan tuotannon laatu kestää kansainvälisen vertailun ja on hinnaltaan
kilpailukykyinen kaupungille suoritetuissa hankinnoissa. Kaupungilla on
hankintasopimus Atrian kanssa, jonka sopimustiloja on Lapin läänissä 80 lihatilaa ja
300 maitotilaa, joissa tuotetaan 2 miljoonaa kiloa naudanlihaa vuodessa.
Vuoden 2019 aikana kaupunki hankki naudan-, kanan-, sian- ja kalkkunan lihaa 398
917 eurolla 72 744 kg. Vaihtelun vuoksi tarjotaan suomalaisten toimittajien hankkimaa
alkuperältään Uudesta-Seelannista tulevaa saksanhirveä 3 % hankitun lihan
osuudesta.
Kaupungin maitotuotteiden sopimustoimittaja on Arla Oy, jonka 75 sopimustilaa Lapin
alueella tuottavat maitoa 25 miljoonaa litraa vuodessa. Tästä määrästä Rovaniemen
kaupungin nestemäisten maitojen osto-osuus on 276 008 litraa.
Rovaniemellä sijaitsevan Lapin Leipomo Oyn ja Lapin Krassin osuus hankinnoissa oli
606 889 euroa. Paikalliset yritykset takaavat toimintavarmuuden omassa
toiminnassaan ympäri vuoden ja osa elintarvikkeiden alkuperästä voi olla toisilta
paikkakunnilta tai ulkomailta.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen ja siihen annetun lausunnon tiedoksi.
Kaupunginhallitus toteaa, että Rovaniemen kaupungin ja konsernin
elintarvikehankinnat tehdään perusteellisen hankintojen suunnittelun ja nykyisten
hankintalakien sekä -ohjeiden mukaisesti. Hankinnat mahdollistavat suomalaisten
elintarvikkeiden käytön, mikäli tarjonta on hinta- ja laatusuhteeltaan taloudellisesti
tarkoituksenmukaista.
Rovaniemen kaupungin ruokapalvelun toteutuneiden hankintojen perusteella voidaan
todeta, että ulkomailta tuotavien elintarvikkeiden määrää ei ole kokonaisuutena
mahdollista puolittaa.Viime vuonna kotimaisten elintarvikkeiden osuus oli 78-83 %
vuodenajasta riippuen. Joidenkin elintarvikkeiden osalta tavoitteena on vähentää
ulkomailla tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä kun se tulee mahdolliseksi, esimerkiksi
kotimaisen kalanjalostuksen kehittymisen myötä.
Päätös
Sanna Karhu esitti Maarit Simoskan ja Kalervo Björkbackan kannattamana, että asia
palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten että aloitteeseen vastataan myös siitä
lähtökohdasta, että kuinka paljon käytetään Pohjois-Suomalaista (Lappi, Pohjois-
Pohjanmaa, Kainuu) ja kuinka paljon lappilaista lähiruokaa ?
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto
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Kaupunginvaltuusto, § 86,21.10.2019
Kaupunginhallitus, § 108, 16.03.2020
§ 108
Valtuustoaloite Rovaniemelle oma ruokakulttuuristrategia
ROIDno-2019-3168
Kaupunginvaltuusto, 21.10.2019, § 86
Valuutettu Miikka Keränne ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan
aloitteen:
"Ruoka on hyvin henkilökohtaista, mutta se on myös poliittista. Yksilö voi omassa
arjessaan tehdä ruokailutottumuksillaan ja kulutuspäätöksillään monenlaisia valintoja:
ruoalla voi edistää omaa terveyttään, paikallistaloutta ja kestävää kehitystä. Vastuuta
näistä tärkeistä asioista ei kuitenkaan pidä jättää vain kuluttajille, vaan myös
kaupungin on osoitettava esimerkkiä.
Ilmastonmuutos on merkittävimpiä uhkia ihmisten hyvinvoinnille ja ympäristölle. Yksi
merkittävimmistä ilmastopäästöjen aiheuttajista on ruuantuotanto, jolla on myös
muita massiivisia vaikutuksia ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin. Näitä vaikutuksia
voidaan tutkimusten mukaan hillitä merkittävästi vähentämällä eläinperäisten
tuotteiden osuutta ravinnosta. Tämän varmistamiseksi tarvitaan kunnianhimoinen
tavoite ja konkreettinen suunnitelma, jossa huomioidaan myös mahdolliset eri
ihmisryhmien ja toimialojen erityispiirteet.
Eläinperäisistä tuotteista ei tarvitse luopua kokonaan, mutta niiden vähentäminen on
mahdollista ja tuonee pienenevän päästövaikutuksen ohella parannuksia myös ruuan
terveellisyyteen ja eettisyyteen. Säästöjä kasvisruoalla ei pidä suoraan hakea, sillä
kaiken ruoan on oltava myös maittavaa ja ammattimaisesti valmistettua.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Rovaniemi laatii oman
ruokakulttuuristrategian, jolla pyritään edistämään terveellistä, ympäristö- ja
ilmastovastuullista sekä paikallisuuden huomioon ottavaa ruokailua koko
kaupunkikonsernissa että Rovaniemen alueella laajemminkin. Strategiassa tulisi edellä
mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi olla mukana ainakin seuraavat toimenpiteet:
puolitetaan liha- ja maitotuotteiden kulutus kaupunkikonsernissa vuoteen 2025
mennessä. Tavoitteen tukemiseksi valmistellaan kaupunkikonsernin kattava
suunnitelma ja ohjeistus.
lisätään vegaaniruokapäiviä osaksi kaupunkikonsernin lounastarjontaa, ainakin
kouluissa ja oppilaitoksissa
tehdään kasvisruoasta oletusruoka kaupunkikonsernin tarjoiluissa
kartoitetaan esimerkiksi paikallisten tuottajien ja ravintola-alan tarpeita ja
tulevaisuusnäkymiä
vähennetään ruokahävikkiä
selvitetään keinoja edistää kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia
ruokapolitiikan avulla
tunnistetaan paikallisen ruokakulttuurin mahdollisuudet osana sekä kaupungin
viihtyvyyttä asukkailleen että matkailun kestävää kehittämistä"
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Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 108
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Kaisa Mäntylä
marja-kaisa.mantyla@rovaniemi.fi
ruoka-ja puhtauspalvelupäällikkö
Ruoka- ja puhtauspalvelu / Mäntylä 5.3.2020
Kaupunkistrategia sisältää monia valtuutettujen esittämiä painopisteitä.
Ruokakulttuuriin liittyvät toimenpiteet on syytä nostaa esille yli hallinto- ja
toimialarajojen ja erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käsittelyn
yhteydessä. Terveellisyys, ympäristö- ja ilmastovastuullisuus ovat keskeisiä teemoja
läpi kaupunkistrategian. Ruokaan ja sitä kautta ihmisten terveyteen liittyvät
toimenpiteet koskevat koko kaupunkia, sekä alueen yrityksiä erityisesti
elintarvikekauppaa ja ravintola-alaa sekä matkailua.
Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee hallitusohjelman mukaisesti
ilmastoruokaohjelman, jonka tavoitteena on tukea yhteiskunnan siirtymistä kohti
ilmastokestävää ruokajärjestelmää. Ilmastoruokaohjelma painottaa
ruokavaliomuutosten siirtymistä kasvispainotteisempaan suuntaan ja tämä tavoite on
linjassa myös ravitsemussuositusten kanssa. Ruokatottumukset muuttuvat kuitenkin
hitaasti ja on ymmärrettävä ja huomioitava ruoan eri merkitykset yksilölle ja
yhteisölle. Terveyden ja ympäristön kannalta suositeltavien ruokavalintojen
arvostamista, niihin mieltymistä ja niistä saatavaa ruokailoa tulee edistää eri
kohderyhmillä mm. ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen keinoin. Näihin menetelmiin on
todella tärkeää ja ajankohtaista panostaa, jotta tulevaisuudessa kasvispainotteinen
ilmasto- ja terveysystävällinen ruokailu on yhä enemmän normi ja tavoitteet
ruokahävikin vähentämisestä toteutuvat.
Rovaniemen kaupungin ruokapalveluissa liha- ja maitotuotteiden kulutus on
vähentynyt ja vegaani- ja kasvisruokaa on tarjolla muun ruokatarjonnan ohessa.
Makumieltymykset muuttuvat hitaasti. Yleinen lihan käytön vähentämiseen liittyvä
viestintä vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen ja luo kasvisten käytölle myönteistä
mielenkiintoa. Rovaniemen kaupungin ruokapalvelu on ollut mukana Helsingin
yliopiston koordinoiman Ilmastokestävyys julkisissa keittiöissä hankkeen
vegaaniruoka-reseptiikan kehittämisen testausvaiheessa. Kasvis- ja vegaaniruuan
tuotekehittämisestä on pitkäaikainen kokemus. Kasvis- ja vegaanivaihtoehtojen
lisäämisellä on myönteisten vaikutusten lisäksi myös ruokahävikkiä lisääviä
vaikutuksia.
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Kaupunkikonsernin tarjoamissa ruokatarjoiluissa painopiste on niissä elintarvikkeissa,
jotka ovat paikallisia tai niissä näkyy paikallinen kädenjälki. Poro, liha, marjat,
kuusenkerkkä tai väinönputki tai paikallisilla täytteillä täytetty suklaakonvehti.
Toisaalta kansainvälisen kaupungin vieraanvaraisuuteen kuuluu ottaa huomioon
erilaisten kulttuurien tavat ja mieltymykset tapauskohtaisesti kunkin vierailun
edellyttämällä tavalla.
Paikallisten tuottajien markkinat kehittyvät vain yrittäjien hyvällä yhteistoiminnalla.
Tällä hetkellä siltä osin näkymät ovat hyviä ja kaupunki on mahdollistanut
elintarvikkeiden tukku- ja jalostustoiminnan kehittämisen kaavoittamalla
rakennusoikeutta ruoka-alan yrittäjille. Kaupungin, kaupunkikonsernin ja paikallisten
ravintoloiden ostomäärät eivät riitä suuria investointeja vaativan ruoka-alan
tukemiseen. Liiketoiminnan on kyettävä hakemaan markkinoita myös muilta
paikkakunnilta ja ulkomaan viennistä.
Ruokahävikin vähentäminen on puheiden tasolla tämän hetken yleinen suuntaus.
Kuluttajakäyttäytyminen ei kuitenkaan tue hävikin vähentämistä. Vähittäiskaupassa ja
ammattikeittiöissä ihmisten mieltymykset ja tuotevalikoimien vaatimukset eivät näytä
vähentyvän. Ruokalajien ja ylijäämäruuan hyödyntämisestä sen sijaan ollaan
kiinnostuneita ja tarpeita on erilaisille ratkaisuille.
Rovaniemen kaupungin ruokapalvelu on saanut Sydänmerkin käyttöoikeudet lähes
kaikille ruokalajeille vuonna 2017 ensimmäisenä Lapin kunta-alan toimijana.
Valtakunnalliset ravitsemussuositukset linjaavat terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseen ruokapolitiikan avulla.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen ja siihen annetun lausunnon tiedoksi.
Kaupunginhallitus toteaa, että
1. Ruokakulttuurin kehittäminen terveyttä ja hyvinvointia lisäävänä tekijänä
otetaan huomioon kaupunkistrategian käsittelyn yhteydessä ja toimenpiteitä
toteutetaan yli hallintorajojen.
2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvässä toiminnassa huomioidaan
ruokaan liittyvät näkökulmat kaupungin eri toiminnoissa.
Päätös
Sanna Karhu esitti Maarit Simoskan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi siten, että aloitteeseen vastataan myös siitä lähtökohdasta, että
kuinka paljon käytetään Pohjois-Suomalaista (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu) ja
kuinka paljon lappilaista lähiruokaa käytetään?
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto
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Kaupunginvaltuusto, § 81,21.10.2019
Kaupunginhallitus, § 109, 16.03.2020
§ 109
Valtuustoaloite omistajaohjaus osaksi organisaatiouudistusta
ROIDno-2019-3016
Kaupunginvaltuusto, 21.10.2019, § 81
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Valuutettu Matti Henttunen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemen organisaatiosta puhuttaessa näkisin että omistajaohjaus liitetään nyt
tulevaan organisaatioon niin VAHVASTI, että tämä vuosia puhuttu epäkohta
korjautuisi. Jotta tulevassa organisaatiossa kaikki kaupunkikonserniin kuuluvat
tulosyksiköt tekisivät jatkossa niitä tarkoituksen mukaisia vaikuttavia käytännöntoimia
jotka kaupunginvaltuusto ja -hallitus on linjannut. Omistajaohjauksen epäkohdista on
puhuttu vuosia ja se on tiedostettu, joten nyt on tekemisen paikka tässäkin asiassa.
Edellä esitetyn perusteella pyydän, että Rovaniemen kaupungin
organisaatiouudistuksessa tämä tärkeä asia huomioitaisiin."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 109
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Päkkilä
jussi.pakkila@rovaniemi.fi
kaupunginkamreeri
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Vastauksena valtuutettu Matti Henttusen valtuustoaloitteeseen, kaupunginhallitus
päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupuginhallituksen esityksestä
kaupunginvaltuusto on päättänyt uudesta organisaatiosta ja hallintosäännöstä
kokouksessaan 9.12.2019 § 110. Uusi organisaatio ja hallintosääntö tulivat voimaan
1.1.2020 ja niissä on huomioitu sekä uudistettu omistajaohjausta ja
konsernijohtamista koskevat määräykset.
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto
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Kaupunginvaltuusto, § 84,21.10.2019
Kaupunginhallitus, § 110, 16.03.2020
§ 110
Valtuustoaloite ostolaskutietojen julkaisemiseksi
ROIDno-2019-3166
Kaupunginvaltuusto, 21.10.2019, § 84
Valuutettu Maarit Simoska ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan
aloitteen:
"Kaupungin päätöksenteon ja toimintatapojen avoimuudella rakennetaan parempaa
luottamusta ja edistetään demokratian toteutumista. Jo nyt yli 30 kuntaa tai muuta
julkista toimijaa julkistaa vuosittain ostolaskudatansa esimerkiksi kunnan nettisivuilla.
Kuntaliitto on vuonna 2016 antanut suosituksensa julkaistavan datan sisällöstä.
Suosituksen mukainen tiedon julkaiseminen mahdollistaa vertailtavuuden muihin
kuntiin ja helpottaa tulkintaa.
Ostolaskutietojen julkaisu on lisännyt läpinäkyvyyttä, vahvistanut demokratiaa,
lisännyt kustannussäätöjä ja kunnan sisäistä valvontaa. Samalla luottamushenkilöt
ovat saaneet ajantasaista ja monipuolista tietoa kunnan ostoista. Myös kuntalaiset
ovat päässet näin seuraamaan yhteisten varojen käyttöä.
Rovaniemen kaupungin tulee olla kaikissa toiminnoissaan mahdollisimman avoin ja
luottamusta herättävä. Ostolaskudatan avaaminen on erinomainen tapa lisätä
päätöksenteon avoimuutta ja lisätä veronmaksajien luottamusta päätöksentekoa
kohtaan.
Esitämme, että Rovaniemen kaupunki selvittää mahdollisuutensa julkaista
ostolaskunsa avoimena datana."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 110
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Päkkilä
jussi.pakkila@rovaniemi.fi
kaupunginkamreeri
Rovaniemen kaupungin osto ja myyntilaskutusta hoitaa kuntien omistama Sarastia
Oy. Sarastia Oy:n kanssa on neuvoteltu valtuustoaloitteen mukaisesta ostolaskujen
julkaisemisesta. Sarastia Oy:n kanssa on sovittu, että yhtiö selvittää mahdollisuudet

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
16.03.2020

5/2020

56 (82)

ostolaskujen julkaisuun. Sarastia Oy:n on ilmoittanut, että kiinnostusta
valtuustoaloitteen mukaiseen ostolaskujen julkaisuun on entistä laajemmin ja asiaa
viedään eteenpäin Rovaniemen kaupungin valtuustoaloitteen mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustolle yllä mainitun vastauksen ostolaskujen
julkaisemista koskevaan valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto
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Kaupunginvaltuusto, § 124,17.12.2018
Kaupunginhallitus, § 454,02.12.2019
Kaupunginhallitus, § 111, 16.03.2020
§ 111
Valtuustoaloite sateenkaariliputus Rovaniemelle / oikaisuvaatimus
ROIDno-2018-3906
Kaupunginvaltuusto, 17.12.2018, § 124
Miikka Keränen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Pride on maailmanlaajuinen liike ja filosofia, jonka mukana kaikki seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin kuuluvat voivat olla ylpeitä itsestään juuri sellaisina kuin
ovat. Pride-liike puolustaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhtäläisten
oikeuksien ja etujen puolesta tehtyä työtä.
Liikkeellä on kolme pääperustetta: ihmisten pitäisi olla ylpeitä seksuaalisesta
suuntautumisestaan ja sukupuoli-identiteetistään, seksuaalinen monimuotoisuus on
lahja ja seksuaalinen suuntautuminen sekä sukupuoli-identiteetti ovat synnynnäisiä
eikä niitä voi tarkoituksellisesti muuttaa.
Pride-tapahtuman symboleihin ja keskeisiin elementteihin kuuluu sateenkaarilippu.
Sateenkaarilipulla kuvataan moniarvoisuutta.
Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki hankkii sateenkaarilippuja
ja liputtaa niillä Arctic Pride -tapahtuman aikaan, osoittaen näin tukensa seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjen oikeuksia sekä ylipäätään yhdenvertaisuutta ja vapautta
juhlistavalle tapahtumalle. Seuraava Arctic Pride -päätapahtuma on 2.3.2019.
Lisäksi kaupungin tulisi ottaa osaan valtakunnalliseen sateenkaariliputtamiseen
Helsinki Pride -viikolla, sillä kyseisestä tapahtumasta on tullut näiden arvojen symboli
Suomessa, kun esimerkiksi isot yritykset vaihtavat silloin värinsä sateenkaaren
väreihin. Hankittavan sateenkaarilipun tulisi olla moderni intersektionaalinen ja
inklusiivinen sateenkaarilippu, joka ottaa vahvemmin huomioon myös
sateenkaarirodullistetut ja trans- ja muunsukupuoliset eli vähemmistöt vähemmistön
sisällä.
Lisäksi tulee tarkastella myös muita tapoja sateenkaariliputtaa varsinaisen
liputtamisen lisäksi, esimerkiksi Lappia-talon valaiseminen sateenkaaren väreillä.
Ylipäätään Arctic Pride -tapahtuma tulee ottaa huomioon kaupungin toiminnoissa."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.

Kaupunginhallitus, 02.12.2019, § 454
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Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Sisäasiainministeriö on ohjeistanut virastoja ja laitoksia ja myös kansalaisia liputuksen
järjestämisestä. Suomessa on virallisia liputuspäiviä ja päiviä, jotka on merkitty
kalenteriin liputuspäiviksi. Lipun voi nostaa salkoon muulloinkin.
Liputtaminen on hieno ja arvokas tapa näyttää iloaan ja korostaa syytä juhlaan.
Liputtaminen on myös arvokas tapa osoittaa kunnioitusta tai kertoa surusta.
Liputtamista ei ohjeien mukaan tarvitse arkailla, lipun voi nostaa salkoon jo
pienemmästäkin syystä.
Viralliset liputuspäivät on määrätty Suomen lipulla liputtamisesta annetussa
asetuksessa. Jokavuotisia virallisia liputuspäiviä on kuusi. Lisäksi virallisia liputuspäiviä
ovat vaalipäivät sekä päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu virkaansa. Virallisina
liputuspäivinä valtion virastot ja laitokset on velvoitettu liputtamaan. Muita
liputuspäiviä on vuosittain kolmetoista ja ne on merkitty Helsingin yliopiston
toimittamaan Valtiokalenteriin. Hyvään liputuskulttuuriin kuuluu liputtaa
vakiintuneina liputuspäivinä Suomen lipulla samaan tapaan kuin virallisinakin
liputusLpäivinä.
Rovaniemen kaupungilla ei ole erillistä liputusohjetta. Suruliputuksesta ohjeistetaan
kaupunginhallituksen hyväksymässä henkilöstön ja luottamushenkilöiden
muistamisesta laaditussa ohjeessa.
Rovaniemen kaupungin kiinteistöissä liputetaan virallisina ja vakiintuneina
liputuspäivinä. Lisäksi kaupungintalolla liputetaan sisäasiainministeriön
suorittelemina liputuspäivinä, kuten Eurooppa-päivänä ja lasten oikeuksien päivänä.
Kaupungintalolla liputetaan myös aina kansainvälisten vierailujen aikana sekä Suomen
lipulla että vierailijoiden kotimaan lipulla.
Kaupungilla on myös oma lippu ja se liehuu kaupungintalon salossa aina niinä päivinä,
jolloin ei ole muuta liputusta.
Suomessa on liputusvapaus. Jokaisella on oikeus liputtaa kansallislipulla aina kun
siihen on tarve, myös kalenteriin merkittyjen liputuspäivien ulkopuolella.
Esitän, että Rovaniemen kaupunki suhtautuu myönteisesti tehtyyn aloitteeseen ja että
Rovaniemen kaupunki liputtaa sateenkaarilipulla kaupungintalolla
valtakunnallisena Pride liputuspäivänä sekä Arctic-Pride liputuspäivänä sekä osallistuu
Arcitc-Pride tapahtumaan sopivalla tavalla.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää kaupunginsihteerin esityksen mukaisesti ja saattaa
päätöksen aloitteen tekijälle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Äänestykset
Kaupunginjohtajan esitys Jaa Ovaskaisen esitys Ei
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Jaa
Liisa Ansala
Päivi Alaoja
Harri Rapo
Maria-Riitta Mällinen
Esko-Juhani Tennilä
Ei
Anja Joensuu
Kalervo Björkbacka
Juhani Juuruspolvi
Hannu Ovaskainen
Kaisu Huhtalo
Matti Henttunen
Päätös
Hannu Ovaskainen esitti Juhani Juuruspolven, Kalervo Björkbackan, Matti Henttusen
ja Anja Joensuun kannattamana, että Rovaniemen kaupunki
ei liputa kaupungintalolla valtakunnallisena Pride liputuspäivänä eikä Arctic-Pride
liputuspäivänä.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa
suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esitysken kannalla
vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat Ovaskaisen esityksen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) Jaa -ääntä ja kuusi (6) Ei -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että Ovaskaisen esitys on tullut kaupunginhallituksen
päätökseksi.
Liisa Ansala, Harri Rapo, Maria-Riitta Mällinen, Esko-Juhani Tennilä ja Päivi Alaoja
pyysivät merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä:
"Me allekirjoittaneet jätämme eriävän mielipiteen kaupunginhallituksen päätökseen
454§ Valtuustoaloite sateenkaariliputus Rovaniemelle.
Seksuaalivähemmistöjen syrjintä on suomessa jokapäiväistä. Pride-liputuksen kautta
kunnilla on mahdollisuus muistuttaa kuntalaisiaan kaikkien yhdenvertaisesta
kohtelusta ja siitä, että ketään ei saa syrjiä millään perusteilla.
Suomalaisista kunnista esimerkiksi Helsinki, Turku, Hämeenlinna, Lappeenranta ja
Kouvola liputtavat Pride-päivän kunniaksi.
Moniarvoisen ja yhteisöllisen Rovaniemen olisi mielestämme tullut liittyä tähän
liputtajien joukkoon."

Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 111
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 11.12.2019
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Rovaniemen SETA ry, Lapin vasemmistonuoret ja Lapin vihreät nuoret ja opiskelijat
ovat jättäneet kaupunginhallituksen 2.12.2019 § 454 päätökseen liitteenä olevan
oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan päätöksen muuttamista niin,
että Rovaniemen kaupunki ostaa sateenkaarilipun, josta mainitaan jo Miikka Keräsen
ym. aloitteessa ja lipulla osoittaa kaupunkina arvokkaan tukensa liputtamalla sekä
Pride liputuspäivänä kesäkuussa 2020, että osoittaa tukensa paikalliselle Arctic Pride -
tapahtumalle helmi-maaliskuun vaihteessa 2020.
Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunginhallituksen päätös rikkoo yhdenvertaisuuslain
8 §:ää siltä osin, että se syrjii seksuaalisen suuntautumisen perusteella.
Oikaisuvaatimuksen mukaan lisäksi päätös rikkoo yhdenvertaisuuslain 10 §:ää ja syrjii
välittömästi seuraavalla tavalla: 2.12.2019 pidetyssä samassa kaupunginhallituksen
kokouksessa oli kohta § 453 Valtuustoaloite liputus romanien kansallispäivänä.
Rovaniemen kaupunginhallitus teki päätöksen liputtaa vuodesta 2020 romanien
kansallispäivänä. Yhdenvertaisuuslain 8§:n mukaan ketään ei saa syrjiä
kansalaisuuden tai alkuperän perusteella. Samassa momentissa ilmenee myös
seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuvan syrjinnän kielto.
Kaupunginsihteerin lausunto:
Yhdenvertaisuuslain vaatimus yhdenvertaisuuden edistämisestä (5 §) koskee kuntia
viranomaisina ja palvelujen tarjoajina, koulutuksen järjestäjinä ja työnantajina.
Lain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon,
vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan,
perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai
muun henkilöön liittyvän syyn perusteella (8 §). Syrjintä on kielletty riippumatta siitä,
perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai
oletukseen (läheissyrjintä ja oletussyrjintä). Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi
laissa tarkoitettua syrjintää on myös häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen
sekä ohje tai käsky syrjiä. Syrjintäperusteiden luettelo ei ole laissa tyhjentävä. Muuhun
kuin henkilöön liittyvään syyhyn perustuva erilainen kohtelu, esimerkiksi yhtäläisten
ikärajojen asettaminen, ei kuulu laissa tarkoitetun syrjintäkiellon piiriin. Syrjinnän
kiellolla suojataan luonnollisia henkilöitä.
Syrjintä on välitöntä, jos jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella
epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin
vertailukelpoisessa tilanteessa (10 §). Epäsuotuisalla kohtelulla viitataan sellaiseen
menettelyyn, joko tekoon tai laiminlyöntiin, jolla menettelyn kohde asetetaan muihin
nähden huonompaan asemaan. Epäsuotuisampi kohtelu voi olla esimerkiksi
rajoitusten, vaatimusten, rasitteiden tai velvoitteiden asettamista vain tietylle
henkilölle tai henkilöryhmälle samoin kuin esimerkiksi jonkin yleisesti saatavilla olevan
etuuden, palvelun tai oikeuden epäämistä tai rajoittamista.
Liputuksen järjestäminen kaupungintalolla on kaupungille vapaaehtoista eikä se
suoranaisesti liity kenenkään luonnollisen henkilön tai henkilöryhmän etuuteen,
palveluun, oikeuden epäämiseen tai rajoittamiseen. Päätös liputuksen järjestämisestä
tai siitä, että liputusta ei järjestetä, ei siten ole katsottava yhdenvertaisuuslakia
rikkovaksi, joten kaupunginhallituksen 2.12.2019 § 454 päätös ei ole lainvastainen
KuntaL 134 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden
jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
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okaisua. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä laillisuus- että
tarkoituksenmukaisuusperuteella. Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen
toimielin voin muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä
oikaisuvaatimuksen.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginhallituksen 2.12.2019 § 454 päätös ei ole
lainvastainen. Kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Sanna Karhu poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.30. Toiseksi
pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Hannu Ovaskainen.
Tiedoksi
Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto
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§ 112
Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet
ROIDno-2019-823
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Liitteet

1 Kuntalaisaloitteet_2017_2019_KH_16.3
2 Valtuustoaloitteet_2017_2019_KH_16.3
Valtuutettu saa asioita vireille tekemällä valtuustoaloitteita. Kuntalaissa ei säädetä
valtuutetun tai muun luottamushenkilön aloiteoikeudesta. Sen on katsottu olevan
olemassa ilman nimenomaista sääntelyä. Laissa kuitenkin edellytetään, että aloitteen
käsittelystä otetaan tarpeelliset määräykset hallintosääntöön.
Rovaniemen kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 14. luvussa
määrätään valtuutetun aloite- ja kyselyoikeudesta. Hallintosäännön 131 §:n mukaan
kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja
valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa
koskevissa asioissa. Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun
mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja
kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden
loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin
toiminpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on
käsitelty loppuun.
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja
säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen
tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos 1 momentissa
tarkoitetun aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia
on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Lisäksi
palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa
asiassa. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimintaa
kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 161 - 163 §§:ssä määrätään em. aloitteiden
käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista. Hallintosäännön mukaan
kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä
valtuustolle sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista
toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.
Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava
tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä
aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi loppuun
käsitellyt ja keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä kuntalaisaloitteet liitteiden 1 ja 2
mukaisesti.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 113
Viranhaltijoiden, lautakuntien ja jaoston päätösten otto-oikeus
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto 18.2.2020, pöytäkirja on viety
nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 26.2.2020
elinvoimalautakunta 25.2.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon 3.3.2020
perusturvalautakunta 26.2.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon 3.3.2020
sivistyslautakunta 27.2.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon 28.2.2020
Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 4 Kodinkoneet ja viihde-elektroniikka, 24.02.2020
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Koulutusstipendi, 24.01.2020
§ 2 Koulutusstipendi, 24.01.2020
§ 3 Koulutusstipendi, 27.02.2020
Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 22 Vuokrasopimuksen jatkaminen kiinteistöstä 698-401-171-0 Betonitie / Napapiirin
Energia ja Vesi, 24.02.2020
§ 24 Ohjeellisen tonttijaon mukaisen tontinosan 21-4-9 myyminen Vitikanpääntieltä
Saarenkylästä, 28.02.2020
§ 32 Vuokrasopimuksen jatkaminen tontilla 1-71-4 / Food Folk Suomi Oy, 09.03.2020
Maanhankinta- ja vaihtopäätös:
§ 23 Määräalan ostaminen tilasta Vanttausjoki 2:121, 24.02.2020
Kaupunginjohtaja
Delegointipäätös:
§ 16 Hallinto- ja tukipalvelut toimintayksikön jakaminen yksiköihin sekä toimivallan
siirtäminen esimieheille / korjaus 19.2.2020, 28.02.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 11 Hallintosihteerin tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen muutos, 18.02.2020
§ 15 Hallintolakimiehen tehtäväkohtainen palkka, 28.02.2020
Muu päätös:
§ 18 Kairatiimin siirtosopimus, 03.03.2020
§ 19 Poikkeusolojen johtoryhmän nimeäminen, 06.03.2020
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 12 Edustajan nimeäminen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
neuvottelukuntaan, 19.02.2020
§ 13 Hyvinvointiryhmän nimeäminen, 21.02.2020
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§ 14 Työryhmän asettaminen tiedonhallintalain toimeenpanon valmisteluun,
21.02.2020
§ 17 Hallinto- ja tukipalvelut toimintayksikön johtoryhmän nimeäminen, 03.03.2020
Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 13 Asuntotontin 11-11348-6 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 04.03.2020
Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 5 Maksupäätteiden uusiminen, Osviitta-palvelupiste, 04.03.2020
Tilapalvelupäällikkö
§ 7 Kustannuslaskentapalveluiden pienhankinta, 26.02.2020
§ 8 Kaupungintalon käyttäjien tilatarpeiden kartoittaminen, 28.02.2020
Tilanvuokrauspäätös:
§ 5 Tilojen vuokraaminen perheoikeudellisille palveluille, 20.02.2020
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen kaupunginjohtaja, Maria-Riitta Mällinen
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedoksi
ja päättää, että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.
Kaupunginhallitus toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ja lautakuntien pöytäkirjat
ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta,
puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon
aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).
Äänestykset
Otto-oikeus kj:n päätös 28.2.2020 § 15 Kh:n puheenjohtajan esitys: Jaa Simoskan
esitys: Ei
Jaa
Juhani Juuruspolvi
Päivi Alaoja
Harri Rapo
Matti Henttunen
Maria-Riitta Mällinen
Esko-Juhani Tennilä
Ei
Kalervo Björkbacka
Hannu Ovaskainen
Kaisu Huhtalo
Maarit Simoska
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginlakimies Ville Vitikkaa.
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Maarit Simoska esitti Hannu Ovaskaisen ja Kalervo Björkbackan kannattamana, että
kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta kaupunginjohtajan päätökseen 28.2.2020 § 15
Hallintolakimiehen tehtäväkohtainen palkka.
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa
suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginhallituksen puheenjohtajan
esityksen kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Simoskan esityksen kannalla
vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) Jaa -ääntä ja neljä (4) Ei -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen puheenjohtajan esitys on tullut tältä
osin kaupunginhallituksen päätökseksi.
Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan ja
kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 114
Ilmoitusasiat
Jääkäriprikaati
tiedote 28.2.2020 Keskitysmarssit Cold Response 2020 -harjoitukseen Norjaan
Kainuun prikaati

Kela

päätös 25.2.2020 Kiinteistöjen tilapäinen käyttäminen puolustusvoimien
sotilaalliseen harjoitustoimintaan Kainuun prikaatin johtamassa
taisteluharjoituksessa

Tiedote 02.03.2020 Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetyksen
karanteenin aikana, Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on
määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi
koronaviruksen, leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus
tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi
voi tehdä työtä.
Lapin ELY-keskus
tulvatiedote 25.2.2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
kirje 4.3.2020 Tartuntatautiepidemioihin varautumista koskevien suunnitelmien
tarkistaminen taiteen ja kulttuurin toimialalla
Rovaniemen kaupunki
vammaisneuvoston kokouspöytäkirja 1/2020 30.1.2020
vanhusneuvoston kokouspöytäkirja 1/2020 5.2.2020
jätehuoltojaosto 18.2.2020 § 10 Jätehuoltotaksan hintaliitteen muutokset
elinvoimalautakunta 25.2.2020 § 20 Rovaniemen kaupungin
yksityistiekäytäntöjen päivitys 2018
perusturvalautakunta 26.2.2020 § 34 Tulevaisuuden sote-keskushankkeeseen
osallistuminen
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
yhtymähallituksen 27.2.2020 päätöksistä kokouksen tarkastettu pöytäkirja on
luettavissa osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko
/Yhtymahallitus/Kokoukset-2020/2722020
yhtymäkokouksen 28.2.2020 päätöksistä kokouksen tarkastettu pöytäkirja on
luettavissa osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko
/Yhtymakokous/Kokoukset-2020/2822020
Tervolan kunta
maaseutulautakunnan kokouspöytäkirja 1/2020 20.2.2020
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE
Kirje kunnille 11.2.2020 Vammaisten henkilöiden osallistaminen kunnalliseen
päätöksentekoon Suomi ratifioi YK:n yleissopimuksen vammaisten
Ehdotus
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Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 115
LISÄPYKÄLÄ: Koronavirukseen varautuminen
ROIDno-2020-850
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Reponen, Jani Brännare
paula.reponen@rovaniemi.fi, jani.brannare@rovaniemi.fi
hallintoylilääkäri, turvallisuuspäällikkö
Liitteet

1 COVID 19 - häiriötilanteen johtoryhmän 13.3. ja 15.3.2020 esittämät toimenpiteet
koronaviruksen leviämisen rajoittamiseks
Kaupunginhallituksen 6.6.2016 § 8 hyväksymässä valmiusohjeessa on määritelty, että
häiriötilanteissa johtoryhmä vastaa johtamisesta ja ohjaa voimavaroja eri toimialoille
kriisitilanteiden vaatimusten mukaisesti. Johtoryhmän kokouksissa kaupunginjohtaja
tekee päätökset. Tarvittaessa johtoryhmään voidaan kutsua mukaan eri alojen
asiantuntijoita ja viranomaisia.
Tartuntatautilain (21.12.2016/1227) 6 §:ssä säädetään kunnan yleisestä
velvollisuudesta ryhtyä välittömiin tartuntatautien torjuntatoimiin saatuaan tiedon
torjuntatoimia edellyttävän tartuntataudin esiintymisestä tai sellaisen vaarasta
toimialueellaan.
Tartuntalain 58.1 §:ssä säädetään laajaan tartunnanvaaraan liittyvistä toimenpiteistä.
Laissa on säädetty, että kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai
yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on
perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi
päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden,
oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten
kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että
toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn
tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan
vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.
Kaupunginjohtaja on nimennyt COVID 19 - häiriötilanteen johtoryhmän 6.3.2020.
Johtoryhmän normaalin kokoonpanon lisäksi häiriötilanteen johtoryhmään kuuluvat
hallintoylilääkäri, kaupungininsinööri ja turvallisuuspäällikkö.
Häiriötilanteen johtoryhmä on pitänyt kaksi kokouksta; 13.3.2020 sekä 15.3.2020.
Kaupunginjohtaja on tehnyt häiriötilanteen johtoryhmän esitysten pohjalta
viranhaltijapäätöksen.
Kaupunginjohtaja, turvallisuuspäällikkö ja hallintoylilääkäri antavat tilannekatsauksen
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi annetun tilannekatsauksen korona-virukseen
varautumisesta.
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Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtajan 16.3.2020 tekemän päätöksen §
COVID 19 - häiriötilanteen johtoryhmän 13.3. ja 15.3.2020 esittämät toimenpiteet
Korona-viruksen leviämisen rajoittamiseksi.
Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtajan nimeämä häiriötilanteiden
johtoryhmä toimii tartuntatautilain 58 §:n mukaisena toimielimenä kunnes päivitetty
häiriö- ja poikkeusolojen johtosääntö on saatu valtuustossa hyväksyttyä tai toimielin
on muuten asetettu.
Kaupunginhallitus päättää panna tämän päätöksen täytäntöön heti.
Päätös
Kaupunginjohtaja, hallintoylilääkäri Paula Reponen ja turvallisuuspäällikkö Jani
Brännare esittelivät asiaa. Kaupunginhallitus kuuli lisäksi toimialajohtajia ja
henkilöstöjohtajaa.
Johanna Ojala-Niemelä saapui klo 12.39 ja poistui klo 13.27 tämän asian esittelyn
aikana. Heikki Autto poistui tämän asian esittelyn aikana klo 12.50.
Kaupunginhallitus kuunteli valtioneuvoston tiedotustilaisuuden klo 16.56.
Kaupunginjohtajan täydensi päätösesitystään seuraavasti: Lisäksi kaupunginhallitus
päättää antaa häiriötilanteen johtoryhmälle tehtäväksi viimeistään tiistain 17.3.
aikana tehdä päätökset ja tarvittavat toimenpiteet valtioneuvoston päätökseen
toimeenpanemiseksi.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan täydennetyn
päätösesityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Häiriötilanteen johtoryhmä
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§ 116
LISÄPYKÄLÄ: Asukastoiminnan toiminta- ja kehittämistuet 2020
ROIDno-2020-749
Valmistelija / lisätiedot:
Riina Koskiniemi
riina.koskiniemi@rovaniemi.fi
vs. erityisasiantuntija
Kaupunginosissa toimiville asukas-, omakoti- ja pienkiinteistöyhdistyksille on varattu
kaupunginhallituksen budjetista kehittämiseen yhteensä 10 000 euroa.
Esitetään, että Rovaniemen keskustan alueella toimivat rekisteröidyt asukas- ja
kyläyhdistykset voivat hakea kehittämistukea seuraaviin kehittämistoiminnan osa-
alueisiin:
1. Asukkaiden hyvinvointi ja terveys
2. Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen
3. Elinympäristön kehittäminen; maiseman ja ympäristönhoitotyöt
4. Kokoontumistilojen kehittäminen
5. Alueiden yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisääminen
6. Koulutustoiminta
7. Tiedotus ja markkinointi
Kehittämismäärärahoilla suoritetut hankinnat ovat yhdistysten yleisessä käytössä ja
niitä ei vuokrata esim. yksittäisten henkilöiden käyttöön. Määrärahoista ei rahoiteta
tarjoilukuluja eikä palkintoja.
Yhdistysten toimintatukea myönnetään 250 euroa kaikille rekisteröidyille, Rovaniemen
kaupungin alueella toimiville asukasyhdistyksille. Toimintatuen käytöstä ei tarvitse
antaa erillistä selvitystä.
Hakemukset toimitetaan Rovaniemen kaupungin kirjaamoon, PL 8216, 96101
Rovaniemi. Hakemukseen on liitettävä hakijan hyväksymä toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2020, sekä selvitys vuodelle 2019 myönnetyn kehittämistuen
käytöstä liitteineen. Uusi tukipäätös on mahdollinen, kun aikaisemmat tukitilitykset on
hyväksytty.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupungihallitus vahvistaa kaupunginosien toiminta- ja kehittämistukien
myöntämisperiaatteet edellä olevan esityksen mukaisesti. Kaupunginhallitus julistaa
vuoden 2020 asukasyhdistysten kehittämis- ja toimintatuet haettavaksi ajalla 1.4. -
30.4.2020 klo 16.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei hyväksytä käsittelyyn.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Riina Koskiniemi
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§ 117
LISÄPYKÄLÄ: Toimielinten sähköiset kokoukset
ROIDno-2020-867
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kuntalain 98 §:n mukaan toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää
varsinaisessa kokouksessa, sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa
kokouksessa (sähköinen kokous) tai sähköisesti ennen kokousta (sähköinen
päätöksentekomenettely).
Sähköisessä kokouksessa ja sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kunnan tulee
huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, etteivät salassa pidettävät tiedot ole
ulkopuolisen saatavissa.
Kuntalain 99 §:n mukaan sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi
todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.
Kuntalain 100 §:n mukaan valtuuston ja muiden toimielinten julkisia kokouksia lukuun
ottamatta toimielimen päätöksenteko voi tapahtua suljetussa sähköisessä
päätöksentekomenettelyssä.
Käsiteltävät asiat tulee yksilöidä kokouskutsussa ja mainita, mihin mennessä asia
voidaan käsitellä sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Asia on käsitelty, kun kaikki
toimielimen jäsenet ovat ilmaisseet kantansa asiaan ja käsittelyn määräaika on
päättynyt. Asia siirtyy kokouksen käsiteltäväksi, jos yksikin jäsen sitä vaatii tai on
jättänyt kantansa ilmaisematta.
Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja voidaan
tarkastaa ennen kokousta.
Jotta sähköisten kokousten järjestäminen on mahdollista, kunnan hallintosäännössä
on tullut varautua sähköisen kokousmenettelyn mahdollisuuteen.
Rovaniemen kaupunginvaltuuston 9.12.2019 § 110 hyväksymän hallintosäännön §§
135 -137 mukaan sekä sähköinen kokous että sähköinen päätöksentekomenettely
ovat mahdollisia päätöksentekotapoja. Hallintosäännön 135 § kohdan 4 mukaan
kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja
sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja
tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.
Hallintosäännön 136 §:n mukaan suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain
sellaisesta paikasta ja sellaisilla kaupungin määrittelemillä palveluilla, joissa salassa
pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisten
kuultavissa, kopioitavissa tai nähtävissä.
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Rovaniemen kaupungin asiahallinta- ja päätöksentekojärjestelmä (CaseM)
mahdollistaa omalta osaltaan sähköisten kokouksten pitämisen sekä sähköisen
päätöksentekomenettelyn käyttöönoton. Kaikki kaupungin toimielimet käyttävät
järjestelmää myös puheenvuoropyyntöjen että äänestysten osalta.
Kaupunki käyttää Hangout Meet viedeokokousjärjestelmää. Meet on täysin integroitu
G Suiteen, joten videokokouksiin voi liittyä tietokoneesta tai puhelimesta suoraan
kalenterin tapahtumasta tai sähköpostikutsusta. Kaikki Meetin video- ja äänisisällöt on
salattu. Käyttäjät voivat liittyä videokokoukseen turvallisesti, vaikka olisivat
toimipaikan ulkopuolella.
Sähköiseen kokoukseen osallistuvan on kuitenkin hallittava yhtäaikaa kahta näkymää;
kokousnäkymää ja meet-videokokousnäkymää. Hangout meet -yhteyksiä on käytetty
viranhaltijoiden välisissä kokouksissa. Äänentoisto on joissain tapauksissa
osoittautunut haasteelliseksi; tietokoneen ääniasetukset tulee osata säätää
vastaamaan järjestelmän vaatimuksia. Äänen laatu on joskus ollut heikko ja usean
osanottajan kokouksissa ääni on voinut kiertää.
Kaikki luottamushenkilöt eivät ole ottaneet käyttöön kaupungin järjestämää
tietokonetta, joten omaa laitetta käyttävien ohjeistaminen voi olla haasteellista.
Sähköisten työvälineiden käyttö tulee käsillä olevan koronaviruksen aiheuttaman
häiriötilanteen vuoksi lisääntymään merkittävästi mm. etätöiden ja mahdollisen
etäopetuksen tullessa käyttöön. Tämä tulee lisäämään tietohallinnan ja LapIT:n osalle
tulevia palvelupyyntöjä. LapIT ja kaupungin tietohallinto ovat ilmoittaneet, että ne
keskittyvät turvaamaan kaupungin palvelutuotannon elintärkeitä palveluja.
Yhteenvetona voidaan todeta, että Rovaniemen kaupungilla on mahdollisuus
hallintosäännön ja kokousjärjestelmän puolesta ottaa käyttään sähköinen kokous ja
sähköinen päätöksentekomenettely. Yhdenvertaista ääni- ja kuvayhteyttä ei
kuitenkaan ole testattu käytännössä eikä luottamushenkilöitä ole sen osalta
koulutettu.
Esitän, että
sähköisten kokousten käyttöönottoa valmistellaan,
sähköisen kokouksen viedo- ja kuvayhteyttä testataan,
sähköisen kokouksen käytänteistä laaditaan yksityiskohtainen ohjeistus,
toimielinten jäsenet ja kokousvirkailijat koulutetaan käyttämään sähköisen
kokouksen vaatimia järjestelmiä ja että
sähköisen kokouksen käyttöönoton aikataulusta päätetään myöhemmin.
Lisäksi esitän, että meneillään olevassa häiriötilanteessa
toimielimet pitävät varsinaiset kokoukset väljissä tiloissa, kuten Keltakankaan
auditoriossa,
kokoustiloissa ei tarjoilla syötävää,
kokoustilojen siivousta tehostetaan ja kokoukseen osallistujia muistutetaan
käsihygieniasta,
kokouksissa ei kätellä,
toimialat ja toimielimet suunnittelevat kokousaikataulunsa niin, että kokouksia
pidetään mahdollisimman harvoin.
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Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää kaupunginsihteerin esityksen mukaisesti.
Päätös
Kaupunginjohtajan muutti päätösesitystään niin, että sähköinen päätöksenteko
otetaan käyttöön, kun se on teknisesti mahdollista.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen
mukaisesti.
Heikki Autto saapui tämän asian esittelyn aikana klo 14.19.
Tiedoksi
Tietohallinto, toimielimet, toimielinten sihteerit
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Kunnallisvalitus
§111
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen 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 johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan
jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon
laillisuusvirheet.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi
/hallintotuomioistuimet
Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta.
Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi
ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
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Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin
päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös
on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt
toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.
Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu
jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu
tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän
jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen
asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä
myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.
oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä
tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö-
tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä,
suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
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
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Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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Kunnallisvalitus
§92
Kunnallisvalitusohje
Valitusoikeus, valitusviranomainen ja yhteystiedot
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla. Kirjallisesti
tehtävä valitus on osoitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: kello 8.00 – 16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi
/hallintotuomioistuimet
Valitusaika ja sen päättyminen
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen
antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.
Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika
päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta,
postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä kaupunginhallituksen päätös, josta valitetaan,
alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.
Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on
kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
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Muutoksenhakukielto
§93, §94, §103, §104, §105, §106, §107, §108, §109, §110, §112
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
§95, §96, §97, §98, §99, §100, §101, §102, §115, §116, §117
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin
kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta
oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole
allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero,
johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla
määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
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alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät
arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa
sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

