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Saapuvilla olleet jäsenet
Jaakko Huttunen, puheenjohtaja
Anna Suomalainen
Eemeli Kajula, saapui 15:29
Petri Keihäskoski, saapui 14:56
Piia Hanni
Raija Kivilahti
Veli-Matti Kilpimaa, varajäsen, poistui 14:56
Muut saapuvilla olleet
Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, sihteeri
Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Janne Sandgren, tietosuojavastaava, saapui 14:20, poistui 14:51
Poissa

Matti Pöykkö, 1. varapuheenjohtaja
Pekka Mäkelä, varajäsen

Allekirjoitukset

Jaakko Huttunen
Puheenjohtaja

Juuso Kataja
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
29.06.2020

Raija Kivilahti

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 2.7.2020
alkaen.
02.07.2020

Juuso Kataja
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§ 57
Kokoukseen osallistujat
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
Toimielimeen valitut (läsnäolevat jäsenet/varajäsenet tummennettuna):
JÄSEN
Jaakko Huttunen pj
Matti Pöykkö vpj
Piia Hanni
Petri Keihäskoski
Raija Kivilahti
Eemeli Kajula
Anna Suomalainen

VARAJÄSEN
Vesa Puuronen
Pekka Mäkelä
Nina Teräs
Veli-Matti Kilpimaa
Marjatta Koivuranta
Antti Väänänen
Sari Hänninen

Muut osallistujat / kuultavaksi kutsutut:
Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, kokouksen sihteeri
Janne Sandgren, tietosuojavastaava, kuultavana § 64
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen saapuvilla olevat jäsenet, muut
saapuvilla olevat henkilöt ja poissaolijat.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokoukseen osallistujat esittelijän esityksen
mukaisesti.
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§ 58
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
Kokouksen päätösvaltaisuuden osalta todetaan Kuntalain 103 §:n määräys, jonka
mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Valtuusto on kuntalain 90 §:n nojalla määrännyt hallintosäännössä toimielinten
kokousmenettelystä. Määräykset koskevat mm. kokouksen koollekutsua sekä
kokouksesta ilmoittamista ja esityslistan julkaisua.
Hallintosäännön 147 §:n mukaisesti kokouksen puheenjohtaja toteaa onko kokous
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja toteaa tarkastuslautakunnan kokouksen olevan
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.
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§ 59
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
Hallintosäännön 159 §:n mukaisesti pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa
toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjan tarkastaja. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Rovaniemen kaupungissa on lisätty sähköisten palveluiden käyttöä pyrkien saamaan
nopeutta ja kustannusten säästöä myös hallinnollisiin kuluihin.
Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköpostitse. Pöytäkirjan varsinainen
allekirjoitus tehdään seuraavan kokouksen alussa.
Toimielin päättää pöytäkirjan tarkastajan valinnan lisäksi tarkastuksen aikarajasta,
joka ajoittuu kokouspäivästä lukien seuraavan seitsemän päivän sisälle.
Pöytäkirja julkaistaan kokouksesta kahdeksantena päivänä kaupungin verkkosivuilla.
Julkaisun päivämäärä merkitään pöytäkirjaan, eikä pöytäkirjoja kuuluteta
ilmoitustaululla.
Kokouksen päättyessä ei ole erillistä päätösasiaa pöytäkirjan tarkastamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Petri Keihäskoski. Todetaan, että
pöytäkirjan tarkastuksen aikaraja on tiistai 1.7.2020.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Raija Kivilahti ja todettiin tarkastuksen aikaraja.
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§ 60
Työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana
seuranneessa esityslistassa.
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä
(Hallintosääntö 149 § 2. mom).
Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu,
ottaa yksimielisellä päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa (Hallintosääntö 150 § 1. mom).
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös
Tarkastuslautakunta hyväksyi työjärjestyksen esityksen mukaisesti.
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§ 61
Ajankohtaiset asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
- Rovaniemen kaupunki on julkaissut uudistetut verkkosivut. Sivujen uusi visuaalinen
ilme on osa kaupungin brändiuudistusta ja täten edistää yhtenäistä
kaupunkiviestintää.
- Tarkastuslautakunnan vierailu Kuusamoon. Suunniteltu ajankohta 11-12.11.2020.
Kokouksessa annetaan selvitys vierailun valmistelusta
- Tarkastusyksikön tapaaminen kaupunginjohtajan kanssa 12.6.2020. Lautakunnalle
annetaan selostus asiasta.
- Kaupunginvaltuusto käsitteli seuraavat asiat kokouksessaan 15.6.2020: § 39
arviointikertomus vuodelta 2019, § 40 Rovaniemen kaupungin tilinpäätös 2019,
tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen sekä § 47 Eroaminen
tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / Sihvo.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi esittelyssä kerrotut ajankohtaiset asiat.
Päätös
Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi tiedoksi.
Tarkastuslautakunta jatkaa Kuusamon vierailun valmistelua ajankohdalla 4.11.
-5.11.2020
Petri Keihäskoski saapui paikalle tämän pykälän käsittelyn aikana kello 14:56, Veli-
Matti Kilpimaa poistui kello 14:56.
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§ 62
Ilmoitusasiat 06/2020
ROIDno-2019-787
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
- Tarkastuslautakunnan jäsenen vaihtuminen; kaupunginvaltuusto 15.6.2020 §47
myönsi Anni-Sofia Sihvolle eron tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsi
hänen tilalleen tarkastuslautakuntaan jäseneksi Raija Kivilahden jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi
Päätös
Tarkastuslautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.
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§ 63
Talouskatsaus 05/2020
ROIDno-2019-1984
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
Tarkastuslautakunta seuraa kokouksissaan säännöllisesti lautakunnan talouden
toteumaa siten kuin hallintosäännössä lautakunnilta (HS 75 §)
edellytetään. Tilikaudelle 2020 valtuusto on hyväksynyt lautakunnan talousarvioksi
-250 000 euroa. Talousarvio koostuu yksinomaan menoista, sillä
tarkastuslautakunnalla ei ole tuloja.
Lautakunta seuraa talouden toteutumaa Tabella talouden seurantajärjestelmän avulla.
Toukokuun päättyessä talousarvion toteutuma oli -91 480 euroa. Kun vuodesta oli
ajallisesti kulunut 41,67%, lautakunta oli käyttänyt sille budjetoiduista menoistaan
36,59%. Ajankohtaiset luvut esitetään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunnalle annetaan kokouksessa tieto toukokuun talouden
toteutumasta.
Tarkastuslautakunta merkitsee talouden toteutuman tiedoksi.
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.
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§ 64
Tietosuoja ja tietosuojavastaavan esittely
ROIDno-2019-791
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki
jari.kotimaki@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö
Liitteet

1 Tarkastuslautakunta - Tietosuoja ja tietosuojavastaavan esittely
Vuoden 2020 talousarviossa sana tietosuoja mainitaan yhden kerran. Se on
huomioitu kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinan yhteydessä. Tietosuoja on
kuitenkin paljon enemmän. Jokaiselle kansalaiselle kuuluu oikeus henkilötietojensa
suojaan.
Kuten tietosuojavaltuutetun sivustolla muistutetaan ”tietosuoja on perusoikeus, joka
turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen
käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä
henkilötietoja voidaan käsitellä”. https://tietosuoja.fi/etusivu
Kaupungin hallintopalveluissa on aloittanut tietosuojavastavana KTM Janne Sandgren.
Sandgrenia on pyydetty tarkastuslautakuntaan kertomaan mitä on tietosuoja ja
minkälaiseksi hän arvioi tehtävänsä muodostuvan kaupunkiorganisaatiossa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta kuulee tietosuojavastaava Janne Sandgrenia tietosuoja-
asioista. Merkitään kuuleminen tiedoksi
Päätös
Tarkastuslautakunta kuuli tietosuojavastaava Janne Sandgrenia. Lautakunta merkitsi
kuulemisen tiedoksi.
Lautakunta piti tauon tämän pykälän käsittelyn aikana kello 15:24-15:31.
Eemeli Kajula saapui paikalle tauon aikana kello 15:29.
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§ 65
Sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen
ROIDno-2019-3542
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
Liitteet

1 Tarkltk 24.6. diat sote-uudistus
Tarkastuslautakunta seuraa arviointisuunnitelmansa mukaisesti sote- ja
maakuntauudistuksen etenemistä. Uudistuksen ensimmäinen versio on 15.6.2020
lähetetty lausuntokierrokselle ja samalla yleiset tavoitteet ja suuntaviivat on tuotu
julkisuuteen. Uudistuksen tavoitteena on edelleen muun muassa kaventaa
hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta,
vastata yhteiskunnallisten muutosten tuomiin haasteisiin sekä hallita kustannuksia.
Tarkastuslautakunnan on hyvä käydä läpi uudistuksen sisältöä alustavasti, jotta se
pystyy paremmin arvioimaan myös kaupungin toimintaa sote-uudistusta koskien.
Lausuntokierrokselle lähtenyt sote- ja maakuntauudistusluonnos eroaa Sipilän
hallituksen uudistuksesta esimerkiksi siten, että siinä painotetaan vahvan julkisen
palveluntuotannon roolia kun taas aiemman uudistuksen keskeisenä elementtinä oli
niin sanottu valinnanvapausmalli. Uudistus myös mahdollistaa voimassa olevien
ulkoistussopimusten purkamisen, jos ne eivät täytä uuden lainsäännön kriteereitä.
Nyt lausuntokierrokselle lähetetyn uudistuksen laajuus on suppeampi, niin sanottu
luurankomalli, jonka päälle voidaan myöhemmin lisätä eri elementtejä. Nykyinen
uudistus siirtää maakunnille kaksi päätehtävää: sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä
pelastustoimen siirtäminen kunnilta maakunnille.
Kuntakentällä kritiikkiä uudistusta kohtaan on herättänyt se, että kunnat ovat olleet
lähes kokonaan sivussa valmistelusta tähän asti. Täten alkaneen lausuntokierroksen
merkitys korostuu kuntien näkökulmasta. Lausumisaikaa on syyskuun loppuun asti.
Kuntaliitto tulee käsittelemään lakiluonnoksen keskeisiä kysymyksiä eri
kuntaverkostoissa.
Jo nyt uudistus on herättänyt kritiikkiä sisällöllisiltä asioilta muun muassa kuntien
rahoituksen riittävyyden ja verotuksen näkökulmasta. Kuntien rooli muuttuu
radikaalisti uudistuksen myötä ja samalla suuri osa rahoituksesta siirtyy kunnilta
maakunnille. Kustannuksia ja tuloja siirtyy koko maan tasolla yhtä paljon, mutta
kuntakohtaiset siirtymät saattavat poiketa merkittävästi. Kustannuksia ja tuloja siirtyy
maakuntien toiminnan rahoittamiseksi arviolta 19,1 mrd. euroa vuoden 2020 tasolla.
Kuntakohtaisia muutoksia pyritään rajoittamaan esimerkiksi toistaiseksi pysyvällä +/-
100 euron asukaskohtaisella vuosikatteen enimmäismuutosrajoittimella. 100 euroa
asukasta kohden saattaa kuitenkin merkitä joissain kunnissa suuriakin menojen
lisääntymisiä.
Kunnallisveroprosenttia aiotaan alentaa kaikilta kunnilta 12,63 %-yksikköä ja valtion
verotusta kiristetään vastaavasti. Tämä uudistus ei ota huomioon kuntien erilaisuutta.
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Vaikka verotusprosenttien erotus pysyy nimellisesti samana, veroprosentin vakioitu
alennus aiheuttaa kuntien veroprosenttien suhteellisten erojen voimakkaan kasvun.
Tämä voi edistää kuntien eriarvoisuuden kasvua.
Sote-uudistuksen lausuntokierros kestää 25.9.2020 asti ja se on tarkoitus tuoda
hallituksen esityksenä eduskuntaan tämän vuoden joulukuussa. Maakuntavaalien
järjestäminen on suunniteltu vuoden 2022 alkuun ja tehtävät siirtyisivät sote-
maakunnille 1.1.2023.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta käy keskustelun sote-ja maakuntauudistuksesta. Lautakunta
merkitsee tiedoksi esittelyssä annetun selvityksen uudistuksen etenemisestä.
Päätös
Tarkastuslautakunta kävi keskustelun sote- ja maakuntauudistuksesta. Lautakunta
merkitsi uudistuksen etenemisestä annetun selvityksen tiedoksi.
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Tarkastuslautakunta, § 56,27.05.2020
Tarkastuslautakunta, § 66, 24.06.2020
§ 66
Keskustelu vuoden 2019 tilintarkastuksen raportista
ROIDno-2019-791
Tarkastuslautakunta, 27.05.2020, § 56
Valmistelijat / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
Tilintarkastaja raportoi vuoden 2019 tilinpäätöstarkastuksen aikana tehdyistä
merkittävistä havainnoista. Tilintarkastaja KHT, JHT Tapio Raappana esittelee raportin
tarkastuslautakunnalle.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta kuulee vastuullista tilintarkastaja Tapio Raappanaa vuoden
2019 tilinpäätöstarkastuksen aikana tehdyistä merkittävistä havainnoista.
Merkitään saatu raportti tiedoksi ja liitetään se pöytäkirjaan (salassa pidettävä, JulkL
24§ 15k)
Päätös
Tarkastuslautakunta kuuli tilintarkastaja Tapio Raappanaa ja merkitsi raportin tiedoksi.
Lautakunta päätti, että tilintarkastajan raportti vuoden 2019 tilinpäätöstarkastuksen
aikana tehdyistä merkittävistä havainnoista toimitetaan tiedoksi
kaupunginhallitukselle.

Tarkastuslautakunta, 24.06.2020, § 66
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja, Jari Kotimäki
juuso.kataja@rovaniemi.fi, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja, tarkastuspäällikkö
Liitteet

1 Rovaniemen kaupunki tilintarkastajan raportointi tarkastuslautakunnalle 2019
Salassa pidettävä, salassa pidettävä, JulkL 24 § 15 kohta
Tilintarkastaja raportoi vuoden 2019 tilinpäätöstarkastuksen aikana tehdyistä
merkittävistä havainnoista tarkastuslautakunnalle 27.5.2020. Tarkastuslautakunta
jatkaa keskustelua tarkastuslautakunnalle luovutetun tarkastusraportin
merkittävimmistä havainnoista. Lautakunta huomioi raportin havainnot myös kuluvan
vuoden arviointia suorittaessaan.
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta käy keskustelun tilintarkastusraportin merkittävimmistä
havainnoista. Merkitään tiedoksi.
Päätös
Tarkastuslautakunta kävi keskustelun tilintarkastusraportin merkittävimmistä
havainnoista. Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.
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§ 67
Tarkastuslautakunnan arvioinnin vaikuttavuuden edistäminen
ROIDno-2019-3542
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki
jari.kotimaki@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunnan tulee antaa valtuustolle arvio päättyneen tilikauden
taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Lautakunnan tulee
arvioida myös toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta koko konserni
huomioiden. Käsityksensä lautakunta lausuu tilinpäätöksen yhteydessä käsiteltävässä
arviointikertomuksessa.
Arviointi on jälkikäteistä. Kertomusta valtuustossa käsiteltäessä on kulunut jo lähes
puoli vuotta tilikauden päättymisestä. Vuoden 2019 arvioinnin lautakunta esitti
valtuustolle 15.6.2020.
Kuten kuntalaissa (121§) todetaan, lautakunta voi antaa valtuustolle
arviointikertomuksen ohella muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä. Ja
hallintosäännössä (84§) valtuusto on vielä varannut lautakunnalle mahdollisuuden
laatia "muita selostuksia ja raportteja”. Käsityksiään tarkastuslautakunta voi siis antaa
valtuustolle muussakin kuin arviontikertomuksessa ja myös muulloin kuin
tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta ei kuitenkaan saa sivusta ohjaten puuttua
kaupunginhallituksen tai muiden toimielinten toimintaan.
Valtuusto on arviointikertomuksen käsittelyn jälkeen pyytänyt kaupunginhallitukselta
vastaukset, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt kertomuksen johtopäätösten
perusteella. Keskustelu vastauksista on ollut valtuustossa laimeaa, eikä esimerkiksi
valtuustolle annettujen vastauksien puutteet ole johtaneet asian palauttamiseen
valtuustosta uuteen valmisteluun. Vuoden 2019 arviointiin annetuista
vastauksista keskustellaan valtuustossa 26.10.2020.
Tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin merkitys jää ilman vaikuttavuutta, jos
arvioinnin havainnoista ei seuraa kehittämistoimia tai muunlaista näkyvää merkitystä.
Kyse on tällöin ainakin joltain osin epäonnistumisesta, joko asian esittämisessä tai sen
vastaanotossa. Monet lautakunnan nostamat johtopäätökset ja muut havainnot ovat
toistuneet arviointikertomuksissa. Esimerkiksi huolen kaupunkistrategiasta,
omistajaohjauksesta, tilahallinnosta ja talouden vaikuttavuuden huomioinnista
päätöksentossa lautakunta on esittänyt toistamiseen.
Vaikuttavuuden parantaminen edellyttää myös lautakunnan ja sen viranhaltijoiden
toimien tarkastelua. On kysyttävä kohdentuvatko arvioinnin havainnot oikeisiin
asioihin. Tai onko johtopäätösten esittämistapa sellainen, että se ei kannusta
korjaaviin toimiin vaan ohjaa enemmänkin jo tapahtuneen selittämiseen. On
aiheelista pohtia sitäkin, onko kertomushavaintoja valtuustokäsittelyn jälkeen käyty
riittävästi läpi päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa.
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Valtuustokausi päättyy vuoden päästä. Nykyinen lautakunta voi pohjustaa tulevan
lautakunnan työtä nostamalla oman toiminnan kehittämistarpeet esille ennen
toimikauden päättymistä. Yksi pohdittavista asioista liittyy siihen, miten arvioinnin
vaikuttavuutta voisi parantaa puuttumatta johtamiseen ja ohjaamatta sivusta
ajankohtaisia asioita.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta käy keskustelun arvioinnin vaikuttavuuden kehittämisestä.
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Tarkastuslautakunta kävi keskustelun lautakunnan arvioinnin vaikuttavuuden
kehittämisestä. Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.
Lisäksi lautakunta edellytti tarkastuslautakunnan viranhaltijoiden valmistelevan
seuraavat asiat: valtuustokyselyn toteuttaminen nykyiselle valtuustolle
tarkastuslautakunnan toiminnasta, väliarvioinnin antaminen valtuustolle esimerkiksi
joulukuussa sekä tilinpäätösasian ja arviointikertomuksen käsittelyn aientaminen
kaupunginvaltuustossa toukokuulle 2021.
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§ 68
Toimielinseurannan kehittäminen
ROIDno-2017-1194
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
Liitteet

1 Toimielinseurannan lomakeluonnos 24.6. kokoukseen
Tarkastuslautakunta on arviontitehtäväänsä liittyen seurannut kaupungin eri
toimielinten päätöksentekoa. Lähdeaineistona käytetään mm. päätöspöytäkirjoja
liitteineen. Lisäselvitystä voidaan hankkia esimerkiksi esittelijää ja päätöksentekijöitä
haastattelemalla. Tarkastuslautakunta päätti 29.1.2020 § 14 mukaisesti järjestää
toimielinseurannan seuraavan jaon mukaan :
Jaakko Huttunen Koulutuskuntayhtymä
Matti Pöykkö
Perusturvalautakunta
Petri Keihäskoski Sivistyslautakunta
Eemeli Kajula
Lapin sairaanhoitopiiri
Anna Suomalainen Ympäristölautakunta
Anni-Sofia Sihvo
Elinvoimalautakunta
Piia Hanni
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto
Tarkastuspäällikkö Kaupunginhallitus & nimitysjaosto
KaupunkitarkastajaTilajaosto
Toimielinseurannassa huomiota on kiinnitetty valtuuston hyväksymän
kaupunkistrategian sekä talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanoon. Myös
tarkastuslautakunnan erikseen nimeämät arviointikohteet on huomioitu seurannassa.
Tehdyistä havainnoista raportoidaan tarkastuslautakunnalle pyrkien nostamaan
keskeisimmät havainnot lautakunnan keskusteluun ja tarpeellisilta osin myös
arviointikertomukseen. Toimielinseurannan kehittämiseksi on käytetty lomakepohjaa,
jota lautakunta on voinut käyttää apunaan toimielinseurannan toteuttamisessa sekä
myöhemmin arviointikertomuksen kirjoittamisessa.
Lautakunnan viranhaltijat ovat laatineet luonnoksen uudeksi lomakepohjaksi
käytettäväksi toimielinseurantaan. Lomakepohjan on tarkoitus toimia lautakunnan
jäsenille alustavana ohjeena, mihin arvioinnissa voi kiinnittää huomiota. Lomakkeen
käyttö myös helpottaa toimielinseurannan arkistointia. Lomakepohja myös kehittää
lautakunnan arviointityön laatua ja havainnot voidaan huomioida esimerkiksi
arviointikertomusta laadittaessa.
Lomakepohja esitellään lautakunnalle jolloin lautakunta voi käydä keskustelun
lomakepohjasta sekä toimielinseurannan kehittämisestä yleisesti. Lomakepohjaa
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muokataan lautakunnan kanssa käydyn keskustelun pohjalta ja kehitetään myös
jatkossa, kun lautakunnan jäsenet havaitsevat siinä kehittämistarpeita.
Lomakepohjaluonnos liitteenä.
Toimelinseurannan kehittämisestä käytävän keskustelun yhteydessä on
tarkoituksenmukaista päivittää 29.1.2020 §14 tehty seurantavastuuta koskeva päätös
huomioiden lautakunnan jäsenvaihdokset. Valtuusto valitsi 15.6.2020 Raija Kivilahden
jäseneksi tarkastuslautakuntaan Anni-Sofia Sihvon tilalle.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta käy keskustelun toimielinseurannan kehittämisestä. Merkitään
keskustelu tiedoksi.
Lautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen lomakepohjan seurantaa varten. Lautakunta
päättää toimielinseurannan vastuuttamisesta 26.6.2020 lukien.
Päätös
Tarkastuslautakunta kävi keskustelun toimielinseurannan kehittämisetä. Lautakunta
päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun seuraavin ohjein: lomakepohjan sisällön
tarkennus ja seurantavastuun toteutuminen huomioiden myös kylien
kehittämisjaoston seuranta.
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§ 69
Kokouksen päättäminen
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
Hallintosäännön 159 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan tulee kertoa mm.
kokouksen alkamis- ja päättymisajat.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyväksi, sekä toteaa kokouksen päättymisajan.
Puheenjohtaja toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan. Kokouspaikka ilmoitetaan
lähempänä kokousta.
Päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:40 ja totesi seuraavan kokouksen
ajankohdaksi keskiviikon 26.8. kello 14.00. Kokouspaikka ilmoitetaan lähempänä
kokousta.
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Muutoksenhakukielto
§62, §63, §64, §65, §66, §67, §68
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.

