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§ 38
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sekä
hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
sekä hyväksyi työjärjestyksen.
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§ 39
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastaja ja hänelle varatarkastaja. Pöytäkirja on
tarkastettava viimeistään 27.9.2018
Päätös
Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan
ehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jukka Pallari ja
varatarkastajaksi Pirjo Riskilä
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§ 40
Ajankohtaiset asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Välikangas
heli.valikangas@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen johtaja
Heti valmis - aina varma -kyläviestintähanke
Heti valmis – aina varma -kyläviestintähankkeessa (1.1.2017–31.12.2018) on kehitetty
monikanavainen viestintäkonsepti. Konsepti pohjautuu kylien asukkaiden itse
tuottamaan verkkosisältöön. Kyläviestintäkonsepti tarkoittaa mm. kylien yhteistä
tietopankkia, roikylat.fi-pääsivustoa pilottikylien alasivustoineen ja somekanavineen.
Pilottikylät Vikajärvi, Sinettä, Sonka, Yläkemijoki, Narkaus ja Lehtojärvi ovat hankkeen
ohjauksessa tuottaneet omat verkkosivunsa. Pilottikylistä Marraskoski, Perunkajärvi,
Lohiniva, Alanampa ja Porokari ovat keskittyneet sosiaaliseen mediaan.
Toiminnan jatkuvuudesta on ottanut vastuun Elävät RoiKylät -viestintäverkosto, ViVe.
ViVe huolehtii verkkosivustojen ajantasaisuudesta, viestinnän ja markkinoinnin
aktivoinnista toimintajaksolla 2019–2021.
Hankkeen hyväksytty kokonaisrahoitus on 138 368,76 euroa. Hankkeen yksityinen
rahoitus, 27 673,76 euroa, joka tulee Rovaniemen kyläyhdistysten yhteisen Rova-
Tokka ry:n kautta.
Projektipäällikkö Eija Pajula esittelee kokouksessa RoiKylät sivustoa.

Ounasjoen monitoimitalon avajaiset lauantaina 6.10.2018 klo.10-15
- oppilaiden järjestämiä opastettuja talokierroksia
- erilaisia aktiviteetteja ja työnäytöksiä
- soppatykkiruokailua, kahvitarjoilua ja paikallisten tuotteiden myyntitori
- kyläyhdistyksiä esittelemässä toimintaansa ja vapaita tontteja
- järjestöjä ja RoiKylät -sivusto
- Kaupunginjohtaja paikalla klo.12-14
- ONNI-auto

LIKELLÄ, kiertävät lähipalvelut lappilaisille -hanke
Annetaan sekonteko Likellä-hankkeen nykytilanteesta.

Joulumarkkinat 15.-16.12.2018 kello 10-16
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Taito Lappi ry on järjestämässä yllä mainitun tapahtuman yhteistyössä Rovaniemen
kaupungin kanssa. Aluelautakunnan jäsenten toivotaan markkinoivan tapahtumaa
kylillä, jotta niistä saataisiin mukaan mahdollisimman paljon myyjiä kauppaamaan
valmistamiaan tuotteita. Samalla markkinoidaan myös Rovaniemen kyliä.

Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Aluelautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Päätös
Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan
ehdotuksen mukaisesti.
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§ 41
Yläounasjoen aluelautakunnan osavuosikatsaus 1-8 2018
ROIDno-2017-1147
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ylinampa
jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
Liitteet

1 Yläounasjoen aluelautakunta osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2018.pdf
2 Alueellisten palveluiden osavuosikatsaus 8 liite 1 toiminta ja talous.pdf
Kaupunginhallituksen 27.11.2017 § 566 hyväksymän vuoden 2018 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 3.1. mukaan:
”Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja
toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen
yhteydessä."
"Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista
koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja
talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta
ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa
toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."
”Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja
toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin
toimenpiteisiin."
Elokuun kirjanpito valmistui 17.9.2018. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentin
tulisi olla elokuun jälkeen 66,67 %. Yläounasjoen aluelautakunnan käyttöprosentti on
elokuun jälkeen 49,54 %.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Yläounasjoen aluelautakunta hyväksyy osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–31.8.2018 ja
esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.
Päätös
Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan
ehdotuksen mukaisesti.
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§ 42
Talousarvioesitys 2019 / Yläounasjoki
ROIDno-2018-1625
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ylinampa, Heli Välikangas
jukka.ylinampa@rovaniemi.fi, heli.valikangas@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen johtaja
Liitteet

1 Tulosohjaus I 2019 talousarviokortti Alueelliset palvelut
2 Alueellisten palvelujen talousarvioesitys 2019
3 Yläounasjoen aluelautakunnan TA2019
Kaupunginhallitus käsitteli 7.5.2018 talousarvion 2019 talouskehystä ja
laadintaohjeita. Käsittelyn tuloksena kaupunginhallitus päätti hyväksyä talousarvion
laadintaohjeet, mutta lähetti vuoden 2019 talousarviokehyksen uudelleen
valmisteltavaksi lautakuntiin.
Valmistelutyötä on tehty toimialoilla ja hallinnossa. Kaupungin johtoryhmä käsitteli
asiaa 12.6.2018 pidetyssä talousarviopäivässään sekä kokouksessaan 19.6.2018.
Lautakunnat ovat käsitelleet asiaa omissa kokouksissaan tai seminaareissaan.
Kaupunginhallitus päätti 25.6.2018 kokouksessaan talousarvion 2019 raamin pohjaksi
nykyisen veroprosentin 21%. Tuloksen -5 M€ ja raamin 366,7 M€ saavutaamiseksi
tarvitaan menojen vähennyksiä tai lisätuloja yhteensä 7,6 M€.
Taloussuunnitelmavuosille on talousarviossa esitettävä toimenpiteet tulevan
tilikauden alijäämän kattamiseksi. Koko konsernissa on haettava
synergiaetuja toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi. Investointiohjelmaa tulee tarkistaa
siten, että investoinnit tukevat talouden tasapainottamista ja ne jaksotetaan
pitemmälle aikavälille.
Toimielinten talousarvioesitykset tulee valmistella siten, että ne on laadittu ja
toimitettu kaikilta osin 7.9. mennessä talous- ja kehittämispalveluihin. Tämän jälkeen
kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelu jatkuu laadintaohjeessa
päätetyn aikataulun mukaisesti.
Alueellisten palvelujen osalta päätetty raami on 14 676 808€ ja talousarvioesitys 14
606 678€.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Yläounasjoen aluelautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2019.
Päätös
Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan
ehdotuksen mukaisesti.
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§ 43
Aluelautakuntien kehittämisohjelma/Yläounasjoki
ROIDno-2017-4183
Valmistelija / lisätiedot:
Maarit Alikoski
maarit.alikoski@rovaniemi.fi
Rovaniemi 2025 kaupunkistrategian tavoitetila on ”Elinvoimainen arktinen
pääkaupunki”. Siihen pyritään elämyksellisen ja toimivan elinympäristön, sujuvien ja
asukaslähtöisten palvelujen, elinvoimaisten ja monipuolisten elinkeinojen sekä
kaikille kuntakonsernin toimijoille yhteisin tavoittein ja toimenpitein. Kylien
elinvoimaisuuden edistämisen keinoksi nostetaan mm. matkailun hyödyntäminen.
Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2017-2020 esittää kuntalaisten
hyvinvoinnin turvaamiseksi mm: 1) aktiivisuuden ja terveellisten elintapojen
tukemista, 2) esteettömyyden ja sujuvan arjen varmistamista sekä palveluja koskevan
tiedon löytämisen parantamista, 3) turvallisuudentunteen parantamista, 4)
työelämästä syrjäytymisen riskin pienentämistä ja työn tekemisen mahdollisuuksien
parantamista, 5) osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämistä sekä 6) yksinäisyyden
tunteen vähentämistä ja henkisen hyvinvoinnin parantamista.
Kaupungin talousarviovalmistelu 2019 sisältää kaupunkistrategiasta johdetut
keskeiset alueellisten palvelujen määrälliset, laadulliset sekä talouden tavoitteet.
Vuonna 2018 päättyvien kehittämishankkeiden Kiertävät palvelut lappilaisille (LIKELLÄ)
ja Heti valmis, aina varma –kyläviestintähanke tulokset kytketään 2019 osaksi
kaupungin perustoimintaa. Viestintähankkeessa on myös perustettu kylien
viestintäverkosto (Vive).
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö tukee kylien asukaslähtöistä kehittämistoimintaa.
Kehittämistoimintaa uudistetaan 2019 lähtien vastaamaan paremmin
toimintaympäristön muutokseen sekä myös kehittyneenpään rooliin osana
tulevaisuuden Rovaniemeä.
Lapin yliopiston arviointitutkimus 2016 tarkasteli aluelautakuntakokeilun 2013-2016
lyhyen aikavälin vaikutuksia, Yläkemijoen aluelautakunnan toiminnan tuloksia sekä
alueellisen osallisuuden kehittämistä. Arviointi painotti tavoitteiden toteutumiseen
tarvittavan monipuolista ja pitkäjänteistä työtä, yhteistyöverkostojen rakentamista
sekä sitoutunutta paikallista osallisuutta, aloitteellisuutta ja ketteryyttä. Näin toimien
eri tavoitteet saadaan nivottua yhteen.
Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelman toteutumista arvioitiin 2016-2017
Arvioinnin kohteena olivat ohjelman osa-alueet: 1) Asukkaiden hyvä arki:
saavutettavuus, maankäyttö, palvelut, turvallinen arki, vapaa-aika ja virkistys,
ympäristö, asukkaiden osallisuus ja vaikuttaminen, koulutus ja kehittäminen, viestintä-
ja sidosryhmäyhteistyö sekä 2) menestyvä ja monipuolinen yritystoiminta.
Tärkeimmiksi kehittämisen kohteiksi vastauksissa nousivat palvelut, elinkeinot sekä
osallisuus ja yhteisöllisyys. Toimenpiteissä esitetään mm. kylien ja maaseudun
kehittämisverkostoa.
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Osallistuva budjetointi
Rovaniemen kaupunki kehittää osallistuvaa budjetointia. Osallistuva budjetointi on
avointa keskustelua ja vuoropuhelua, näkemysten yhteensovittamista sekä
yhteistyötä. Siihen sisältyy avoin määrärahojen suunnittelu. Osallistuvassa
budjetoinnissa tunnistetaan asukkaiden todellisia tarpeita ja etsitään yhdessä
käytännön ratkaisuja. Osallistuva budjetointi on myös keskustelua arvovalinnoista. Se
on ongelmien ratkaisemista yhdessä. Osallistuva budjetointi on keino parantaa
valmistelun ja päätöksenteon laatua.
Osallistuva budjetointi sisältää:
1) ideointivaiheen,
2) ideoiden muotoilemisen toteuttamisehdotuksiksi (mkl. päällekkäisyyksien
poistaminen),
3) asukkaiden keskustelun ehdotuksista (julkinen harkinta) sekä
4) asukkaiden äänestyksen ehdotuksista.
Jatkotoimenpiteet
Aluelautakunta-alueiden kylien kehittämisen lähtökohtana on paikkojen ensisijaisuus
ihmisen elinympäristön, hyvinvoinnin ja toiminnan, kulttuurin sekä kokemuksien
tarkastelussa. Osallisuutta, vaikuttamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan Rovaniemi
2025 kaupunkistrategian linjausten mukaisesti.
Kylien kehittämisen konkreettiset jatkotoimet perustuvat asukkaiden sekä yhteistyö ja
sidosryhmätahojen ideoihin ja ehdotuksiin. Kehittämistoiminta toteutetaan
osallistuvan budjetoinnin menetelmällä.
Kylien sekä aluelautakunta-alueiden 1) yhteisen kehittämisen ideat kerätään loka-
marraskuun 2018 aikana. Ideointivaiheesta tiedotetaan kattavasti sekä perinteisin
että sähköisin menetelmin. Heikossa asemassa olevien, esimerkiksi kotona asuvien
toimintakykyrajoitteisten asukkaiden ideat kerätään kaupungin palvelujen ja
kylätoiminnan avulla. Osallistuvan budjetoinnin seuraavat vaiheet 2)
toteuttamisehdotukset, 3) asukkaiden keskustelu ja 4) äänestykset toteutetaan
tammikuussa. Käytännön toteuttaminen käynnistyy osana alueellisten palvelujen ja
kyläyhdistysten ym. vuoden 2019 toimintaa.
Osallistuvan budjetoinnin tulokset liitetään osaksi Rovaniemen kylien ja
maaseutualueen kehittämistoiminnan pidemmän aikavälin päämäärän, keskeisten
tavoitteiden ja toimenpiteiden sekä mittareiden määrittelyä.

Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Aluelautakunta päättää aluelautakunnan kehittämistoiminnan jatkotoimista esityksen
mukaisesti.
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Aluelautakunnan jäsenet sitoutuvat edustamansa kylän sekä oman aluelautakunta-
alueen konkreettisten kehittämisideoiden keräämiseen ja osallistuvan budjetoinnin
käytännön toteuttamiseen.

Päätös
Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan
ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Aluelautakunta-alueiden kyläyhdistykset
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§ 44
Rovaniemen kasvuohjelman laatiminen/Yläounasjoen aluelautakunta
ROIDno-2018-711
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Välikangas
heli.valikangas@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen johtaja
Liitteet

1 Luonnos Rovaniemen kasvuohjelmaksi
Rovaniemelle laaditaan kasvuohjelma, jonka valmistelua on ohjannut Konsernijaosto.
Kasvuohjelman rakentamiseksi on toteutettu elinkeinoseminaari maaliskuussa sekä
haastateltu viisi suurimpien teollisuusyritysten johtohenkilöä. Konsernijaosto on
linjannut, 8.5.2018 pitämässään kokouksessa, että kasvuohjelma rakentuu
kilpailukykytekijöiden kautta.
Konsernijaosto on päättänyt kokouksessaan 4.9.2018 § 53, että kasvuohjelmasta
pyydetään lausunnot 5.10.2018 mennessä lautakunnilta, yrittäjäjärjestöiltä,
konserniyrityksiltä, yliopistolta, ammattikorkeakoululta, REDU:lta
ja vaikuttamistoimielimiltä. Lausuntokierroksen jälkeen kasvuohjelma
lähetetään hyväksyttäväksi kaupunginhallitukseen.
Kasvuohjelma on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Aluelautakunnat esittävät yhteislausuntonaan Rovaniemen kasvuohjelmaan
seuraavaa:
Elinkeinotoimien kannalta kehitettävät aluekokonaisuudet (s. 5)
Kylien Rovaniemen alueet (lisätään oma kappale)
Matkailun majoitus- ja ohjelmapalveluinvestoinnit toteutuvat entistä voimakkaammin
Rovaniemen kylien alueille. Ympäröivä maaseutu tarjoaa myös hyvät puitteet
arktiselle testaustoiminnalle. Kaupunki ennakoi maankäytössään yrittäjien tarpeet ja
edesauttaa muiden lupaviranomaisten kanssa hankkeiden etenemisen.
Lähellä tuotettu ruoka ja luonnontuotteiden hyödyntäminen tarjoavat työtä
maaseutualueella. Nämä tuotteet kiinnostavat yhä useammin alueen asukkaita,
matkailijoita ja tulevaisuudessa globaalisesti kuluttajia.
Alueella vierailevat matkailijat tarjoavat erinomiset mahdollisuudet Luovien alojen
yritysten tuotteiden kaupankäynnille.
Ikäihmisten kotona asumisen turvaamiseksi ja hoitohenkilökunnan tueksi alueella
kehitetään tietoteknisiä laitteita, joita kaupunki pystyy hyödyntämään toiminnassaan.
Logistiikka ja reitistöt (s. 6)
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Kylien tieverkosto turvallisen liikkumisen turvaamiseksi vaatii kunnostustoimenpiteitä.
Matkailun ohjelmapalveluyritysten reitistöjä kehitetään ja niiden ylläpitoon
panostetaan.
Yhteistyö oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa
Alueella tuotettujen elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden jalostus ja
yhteismarkkinoinnin kehittäminen.
Yhteistyö (s. 7)
Rovaniemen kylien yritysten alueelliset yhteistapaamiset
Toimivat rakenteet ja yhteistyömallit työllisyysasioissa (s. 9)
Maaseutualeella työkohteet pyritään löytämään läheltä työttömän
asuinympäristöä.
Päätös
Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan
ehdotuksen mukaisesti lisäyksillä:
-Logistiikka: Joukkoliikenteen kehittäminen (esimerkiksi matkapalvelukeskus
palvelulinja)
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§ 45
Kehittämistuet 2018/Yläounasjoen aluelautakunta
ROIDno-2018-870
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Välikangas
heli.valikangas@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen johtaja
Kehittämismäärärahojen toteuma 8 / 2018:
AK

AO

R

S

YO

YK

YHT.

Budjetti

37000

40000

33000

37000

36000

38000

221000

Maks.

-19924

-24094

-25078

-24346

-15569

-22849

-131862

Sidottu

-11243

-9859

-5235

-8365

-12080

-9932

-56715

Jäljellä

5832

6045

2686

4288

8350

5218

32422

AK=Alakemijoki, AO=Alaounasjoki, R=Ranuantie, S=Sodankyläntie, YO=Yläounasjoki, YK=Yläkemijoki
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Yläounasjoen aluelautakunnalla on käyttämättä kehittämismäärärahoista n. 8 350 euroa.
Alueelliset palvelut toteuttaa Heti valmis Aina varma kyläviestintähanketta, jossa on toteutettu
RoiKylät -sivusto. Toiminta käynnistyi kesällä 2017 ja hanke päätty vuoden 2018 lopussa. Kylät ovat
voineet vapaaehtoisesti tulla mukaan hankkeeseen. Mukaan ovat lähteneet kaikki muut alueet
lukuunottamatta Alakemijokea ja Yläounasjokea.
Lautakunta päättää käyttää määrärahaa kaikkien Yläounasjoen alueen kylien yhteisen nettisivujen
valmistamiseen RoiKylät -sivustolle. Kustannukset muodostuvat seuraavasti:
WWW-sivuston perustaminen
Järjestelmään koulutus/Mainostoimisto Höyry
Sisällön tuottaminen 34,50 €/h
Kylien Osuuskunta Pato/Pirtti / Sami Vaara
Matkakulut
YHTEENSÄ

1 000 €
650 €
3 850 €
300 €
5 800 €

Sivustojen ylläpidosta ja pääkäyttäjän tuesta veloitetaan 25 €/kk/sivusto, jonka Yläounasjoen kylät
kattavat yhteisvastuullisesti.
Kylät nimeävät omat yhteyshenkilöt hankkeeseen ja valitsevat keskuudestaan pääkäyttäjän.

Aluelautakunta päättää loppuosan 2 550 euron määrärahan käytöstä kokouksessa.
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Päätös
Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan
ehdotuksen mukaisesti. Lautakunta päätti, että alkuvaiheessa lautakunnan jäsenet toimivat
yhteyshenkilöinä verkkosivujen rakentamisessa.
-Meltauksen VKP hankkii hattarakoneen, jonka kustannusarvio on 500€.
-Meltauksen VPK:lla on paloasema Patokoskella. Aseman nykyinen tieliittymä on vaarallinen.VPK
on anonut viranomaisilta lupaa liittymän siirrosta turvallisemmalle alueelle.
Liittymänsiirtokustannuksia tuetaan kehittämismäärärahoista.
-Lohinivan kyläyhdistys ry:lle varataan määräraha n.700€ kylää palvelevan yhteiskompostorin
hankinnasta.
-Mahdollisesti jäljelle jäävä raha annetaan kultturitoimen käyttöön alueelle.
Aluelautakunta valttuuttaa alueellisten palvelujen johtajan myöntämään määrärahat kun tahot
ovat selvittäneet kustannukset.

Tiedoksi
Yläounasjoen kyläyhdistykset, Kylien Osuuskunta PatoPirtti, Meltauksen VPK
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§ 46
Tiedotuslehti/Yläounasjoen aluelautakunta
ROIDno-2018-1618
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Välikangas
heli.valikangas@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen johtaja
Liitteet

1 Tiedotuslehtipohja, aluelautakunnat
Kaikki aluelautakunnat päättivät toukokuun 2018 kokouksissaan valtuuttaa alueelliset
palvelut yhtenäistämään/yhdistämään kaikkien aluelautakuntien tiedotustoimintaa.
Alkujaan tavoitteena oli oman tiedotuslehden toteuttaminen kaksi kertaa vuodessa,
mutta Rovaniemen kaupungin viestintäyksikkö ei hyväksynyt, että kyläalueilta
toteutettaisiin omia tiedotuslehtiä. Lisäksi lehden tekeminen ei ole kaupungin
strategian mukaista toimintaa. Yhteistyötä kuitenkin voidaan toteuttaa valitun lehden
kanssa siten, että sieltä ostetaan mainostilaa. Mainoksissa on toteutettava kaupungin
viestintäilmettä.
Alueelliset palvelut on käynyt neuvotteluja Lappilainen -lehden kanssa. Lappilainen
on tiedotus- ja markkinointilehti, joka puolustaa lappilaista ihmistä, elinkeinoelämää,
kulttuuria ja elämäntapaa. Lappilainen markkinoi, että se on jokaisen lappilaisen ja
lapinkävijän oma verkkopalvelu ja kaksi kertaa kuukaudessa ilmestyvä Lappilainen -
lehti. Lehti jaetaan ilmaisjakeluna Rovaniemen, Sodankylän ja Inarin koteihin. Lisäksi
sitä jaetaan omista telineistä eri jakelupisteistä koko Lapin alueelle. Painosmäärä on
60 000 kappaletta. Lehti on valmis ottamaan vastaan valmiiksi toimitettuja artikkeleita
ja toimittamaan niitä myös itse kiinnostavista aiheista Rovaniemen kyliltä.
Kylien omille tiedotteille on mahdollisuus ostaa mainostilaa, johon Rovaniemen kylien
kehittämissäätiö on myöntänyt loppuvuodelle 4 000 euron määrärahan.
Lappilainen -lehden päätoimittaja Riitta Kemppainen-Koivisto oli esittelemässä lehden
toimintaa aluelautakuntien yhteiskokouksessa 30.8.2018.
Kokouksessa tuli palautetta siitä, että Lappilainen -lehden käyttäminen
tiedotuslehtenä on ongelmallista sen vuoksi, koska lehden jakelu kyläalueille ei ole
kaikkialle toiminut. Kokouksen jälkeen kaikkiin talouksiin jaettavan yhteisen
tiedotuslehden suunnittelua on jatkettu. Aluelautakunnille on suunniteltu
mainospohja, joka on Rovaniemen kaupungin viestintäilmeen mukainen.
Mainospohjamateriaali on liitteenä.
Itse toteutetun kaikilla aluelautakunta-alueilla ilmestyvän yhteisen tiedotuslehden
kustannukset/lehti muodostuvat seuraavaksi:
Lehden kopiointi maksaa n. 1 000 euroa (4 300 kpl) ja postin jakelu n. 800 euroa.
Artikkeleiden kirjoittamisessa käytetään tarvittaessa ammattitoimittajan apua, jonka
kustannukset ovat n. 100 -300 euroa/artikkeli.
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Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Yläounasjoen aluelautakunta päättää hyväksyä kaikille aluelautakunta-alueille
toteutettavan yhteisen tiedotuslehden periaatteet seuraavasti:
lehti ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tarpeen vaatiessa useamminkin
lehti toteutetaan A3 koossa, joka taitetaan nelisivuiseksi yhteiselle
mainospohjalle
etusivulla ja keskiaukeamalla julkaistaan kyliltä ja Roi Kylät -sivustoilta tulevia
kiinnostavia artikkeleita
takasivulla on jokaiselta aluelta omat tapahtumakalenteri
alueet nimeävät ilmoittelusta vastaavat henkilöt, jotka toimittavat sovituun
päivämäärään mennessä alueensa tapahtumat keskitetysti aluesihteerille.
aluesihteeri kokoaa lehteen Rovaniemen kaupungin eri toimijoilta tulevat
tiedotteet.
aluesihteeri kokoaa aineiston ja toimittaa sen kopiolaitokselle painettavaksi
kopiolaitos toimittaa lehdet postin jaettavaksi kaikkiin aluelautakunta-alueen
talouksiin
Seuraava tiedotuslehti ilmestyy loka-marraskuun vaihteessa.
Tarvittaessa tiedotuksessa voidaan käyttää myös Lappilainen -lehteä.
Päätös
Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan
ehdotuksen mukaisesti. Lautakunta päätti, että alueen yhteyshenkilö on Pirjo Riskilä.
Tiedoksi
aluelautakunta-alueen yhdistykset

Rovaniemen kaupunki
Yläounasjoen aluelautakunta

Pöytäkirja
25.09.2018

5/2018

18 (23)

§ 47
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Alueellisten palvelujen johtaja
Hankintapäätös:
§ 24 Uimahallikuljetukset syksy 2018 / Yläounasjoki, 14.09.2018
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Aluelautakunta merkitsee edellä olevan viranhaltijapäätöksen tiedoksi ja päättää,
että aluelautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä olevaan päätökseen. Aluelautakunta
toteaa, että alueellisten palveluiden johtajan päätökset ovat yleisesti nähtävänä
Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon
aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).
Päätös
Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan
ehdotuksen mukaisesti.
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§ 48
Ilmoitusasiat
Palveluverkkoratkaisut valtuuston tahdon toteuttajana
Tarkastuslautakunta arvioi vuoden 2018 työsuunnitelmansa mukaisesti
palveluverkkoratkasuja. Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi kuntalain 37 §:n
mukaisesti ja hallintosäännön 27-31 §:n velvoittamana lautakuntaa hyväksymään
toimialaansa kuuluvien palveluiden järjestämisen ja tuottamisen perusteet ja kriteerit
niin oman toimialansa kuin aluelautakuntienkin osalta.
Alueellisten palvelujen johtaja on vastannut Tarkastuslautakunnan kyselyyyn
seuraavasti: "Aluelautakunnat osallistuvat palveluverkkoselvitysten valmisteluuun ja
lausuntojen antamiseen toimialalautakunnalle, joka tekee palveluverkosta ratkaisun."

Älykäs kylä -konsepti
Maaseutuverkoston innovaatiotyöryhmä (10 henkilöä) on valmis toteuttamaan
Rovaniemelle työpajan, jossa keskusteltaisiin käytännön esimerkein siitä, mitä Älykäs
kylä-konseptilla tarkoitetaan ja jo toteutetuista hankkeista/investoinneista, joilla
tämän konseptin kehittämistä on tuettu. Innovaatioryhmäläiset toimisivat tässä
osaltaan aiheen ja esimerkkien esittelijöinä. Lopputuloksena olisi paikallisille
toimijoille konkreettisia ajatuksia/väyliä, joilla he voivat aloittaa oman kylänsä
kehittämisen tässä teemassa, sekä kokemustenvaihtoa puolin ja toisin vietäväksi mm.
uuden ohjelmakauden suunnitteluun.
Rautiosaari on esittänyt kiinnostuksen Älykäs kylä -hankkeesta ja Lehtojärvelle ollaan
suunnittelemassa kokonaisuutta perinnekylä rakentamisesta.
Alustavasti on suunniteltu, että työpaja järjestettäisiin SantaParkin Rakas ravintolan
neuvottelutilassa 8.11.2018.

M2 matkalaskuohjelma on päivitetty M2 Blue -versioon
Vanhalla versiolla ei ole enään mahdollista lähettää kilometrikorvaushakemuksia. M2
Bluen verkkosivuosoite: https://www.saasm2.com/blue/Login

Myönnetyt rakennusluvat 1.1.-31.8.2018
Rovaniemen kyläalueille on myönnetty rakennuslupia tämän vuoden aikana
seuraavasti:
Asuinrakennukset

20 kpl

Vapaa-ajan rakennukset

11 kpl

Yritystilat

9 kpl

Kartta myönnetyistä rakennusluvista 1.1.-31.8.2018 Rovaniemen kaupungin alueelle
on oheismateriaalina.
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Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Aluelautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja päättää alueellisten palveluiden
johtajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan
ehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi Lapin Marttojen hanke: yhteinen kyläilta konsepti. Maistellaan ja valmistellaan
ruokia, tuotteita ja yhteisten kylätapahtumien tapahtumien järjestämisen koulutusta.
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Muutoksenhakukielto
§38, §39, §40, §41, §47, §48
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
§42, §43, §44, §45, §46
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin
kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta
oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole
allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero,
johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee
olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa
ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä
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asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka
sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella
lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Yläounasjoen aluelautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.00
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

