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Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle
elinvoimalautakunnan 24.11.2020 § 159 päätöksestä tehtyyn valitukseen
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 9.3.2021
alkaen.

Hallintosihteeri Airi Mattanen
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§ 14
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
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.

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: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Puheenjohtaja toteaa elinvoimalautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Elinvoimalautakunta hyväksyy, että asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Päätös
Puheenjohtaja kävi läpi osanottajat. Todettiin, että osallistujilla ääni- ja kuvayhteys
toimivat ja heillä on sähköinen kokousjärjestelmä käytössä.
Einvoimalautakunta päätti yksimielisesti, että hallintosäännön 144 §:n mukaisesti
ruoka-ja puhtauspalvelupäällikköllä on oikeus tarvittaessa osallistua lautakunnan
kokouksiin.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Elinvoimalautakunta hyväksyi
työjärjestyksen yksimielisesti lisäyksellä, että elinvoimalautakunta ottaa käsittelyyn
lisäasian § 38 Elinvoimalautakunnan lausunto: Rovaniemen kaupungin
kulttuuriohjelma 2021 - 2025.
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§ 15
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Minna Muukkonen ja varalle
Marianna Mölläri.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 8.3.2021.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 16
Ajankohtaiset asiat
Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi toimialajohtajan katsauksen ajankohtaisista ja
valmistelussa olevista asioista.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 17
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Kaavoituspäällikkö
Poikkeamispäätökset 27.1.2021 § 1 ja 2

Lupainsinöörit Yleisten alueiden luvat 21.1. - 18.2.2021:
Kaivuluvat lupanrot 2021 / 5-13
Sijoitusluvat lupanrot 2021 / 4-11
Muu lupa; liikenneohjauslaitteiden asentamisesta yksityistielle, lupanro 2021 /1
Yleisen alueen käyttöluvat nrot 2021 / 6 , 16
Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätös:
§ 5 Valionrannan asemakaavan laatiminen, 10.02.2021
§ 6 Meluselvitys kortteli 281 tontti 3, Siljotie, 10.02.2021
Vireilletulopäätös:
§ 1 Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 5605 tontit 1 ja 2 sekä viereinen M-alue,
Joulutontuntie, 27.01.2021
§ 2 Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 11359 tontit 1 ja 2, Printtivaarantie,
27.01.2021
§ 3 Hirvaan osayleiskaavan muutos, Häkinvaara, 27.01.2021
§ 4 Asemakaavan muutos 15.kaupunginosan katualue, Pasinatie, 27.01.2021
Kaupungingeodeetti
Tonttijakopäätös:
§ 4 Tonttijako 17. kaupunginosan kortteli 4356, 25.01.2021
§ 5 Tonttijako 17. kaupunginosan kortteli 4355, 25.01.2021
§ 17 Tonttijako 14. kaupunginosan kortteli 3, 16.02.2021
§ 18 Tonttijako 13-13182-1, 18.02.2021
Paikkatietoinsinööri
Osoitepäätös:
§ 41 Tien nimeäminen / Karjalanvaarantie, 09.02.2021
Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Avustuspäätös:
§ 11 Suomen Punainen Risti Kontti-ketju, kuntalisäpäätös 3/2021, 27.01.2021
§ 12 Maatilojen kehittämishanke, 01.02.2021
§ 21 Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura Ry/Rovaniemen Neuvokas,
kuntalisäpäätös 4/2021, 09.02.2021
Delegointipäätös:
§ 27 Henkilöstöasioiden delegointi elinvoimapalvelut toimialalla, 16.02.2021
Hankintapäätös:
§ 23 Kaukonlammen kaava-alueen rakentaminen, urakoitsijan valinta, 10.02.2021
§ 26 Asiantuntijapalveluiden hankinta PV-tontin hinta-arviota varten, 15.02.2021
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§ 38 Asiantuntijapalveluiden hankinta toimisto- ja liikerakennusten tontin arvon
määrittämiseksi, 22.02.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 15 Hankeasiantuntijan valintapäätös, 04.02.2021
§ 22 Palvelukoordinaattorin viran täyttäminen, 10.02.2021
§ 24 Määräaikainen viransijaisuus (vakanssi 72698001), 12.02.2021
§ 29 Arctic Design Week 2021 tapahtuman harjoittelija, 16.02.2021
§ 30 Asiakasvastaavan määräaikaisen viran täyttäminen, 16.02.2021
§ 31 Asiakasvastaavan määräaikaisen viran täyttäminen, 16.02.2021
§ 32 Asiakasvastaavan määräaikaisen viran täyttäminen, 16.02.2021
§ 33 Ohjaamon asiakasvastaavan viran täyttäminen, 16.02.2021
§ 35 Työllisyyskoordinaattorin valintapäätös, 17.02.2021
Muu päätös:
§ 19 Lapin hankintakoulutus -hankkeen omarahoitusosuus, 09.02.2021
§ 20 Arctic Backpacking Trail II -hankkeen omarahoitus, 09.02.2021
Saatavien poistamispäätös:
§ 17 Saatavien poistot elinvoiman toimiala 2020, 04.02.2021
Talouspäätös:
§ 36 Vuoden 2019 kirjanpitoon tehdyt tulojäämäkirjausten oikaisu, 17.02.2021
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala toimialajohtaja, Petteri Pohja
Elinvoimalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,
että elinvoimalautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.
Elinvoimalautakunta toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä
Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Kaavoituspäällikön poikkeamispäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksella
erikseen. Näihin päätöksiin ei lautakunnalla ole otto-oikeutta.
Lupainsinöörin päätökset pidetään yleisesti nähtävänä 3.3. -
24.3.2021 elinvoimatoimialan tekniset palvelut hallintoyksikössä, Mäntyvaarantie 2, 1.
kerros.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta,
puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon
aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan esityksen
mukaisesti.
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§ 18
Elinvoimalautakunnan sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden tuloskortit ja tilinpäätökset 2020
ROIDno-2019-481
Valmistelija / lisätiedot:
Rauni Jokelainen
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
hallinto- ja talouspäällikkö
Liitteet

1 TP2020 tuloskortti - Elinvoimalautakunta
2 TP2020 tuloskortti - Ruoka- ja puhtauspalvelut
3 Elinvoimalautakunnan talousraportti 1.1-31.12.2020
4 Ruoka- ja puhtauspalvelut talousraportti 1.1-31.12.2020
Kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 492 hyväksymien Vuoden 2020 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:
"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."
Talousraportti on laadittu kirjanpidon 25.2.2021 mukaisesti. Tasaisen toteuman
mukaan käyttöprosentin tulisi olla joulukuun jälkeen 100,00 %.
Elinvoimalautakunnan käyttöprosentti on 98,79 %.
Ruoka- ja puhtauspalvelut toimii nettoyksikkönä, sen tavoite on nollatulos. Tavoite
saavutettiin tilikaudella 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimalautakunnan (liite 1) sekä ruoka- ja
puhtauspalveluiden (liite 2) tilikauden 2020 tuloskortit ja esittää niiden
liittämistä kaupungin tilinpäätökseen. Lautakunta merkitsee elinvoimalautakunnan
sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden vuoden 2020 tilinpäätösraportit tiedoksi (liiteet 3 ja
4).
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallinto- ja talouspäällikkö Rauni Jokelaista.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Talous- ja rahoituspalvelut
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§ 19
Elinvoimalautakunnan investointien käyttösuunnitelman tarkistaminen
ROIDno-2020-516
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ylinampa, Janne Juotasniemi, Rauni Jokelainen, Aku Raappana
jukka.ylinampa@rovaniemi.fi, janne.juotasniemi@rovaniemi.fi, rauni.
jokelainen@rovaniemi.fi, aku.raappana@rovaniemi.fi
kaupungininsinööri, controller, hallinto- ja talouspäällikkö, suunnittelupäällikkö
Liitteet

1 Liite 2 Talousarvio 2021 s.57, Elinvoimalautakunnan investoinnit
2 Liite 1 elinvoimalautakunnan investointien käyttösuunnitelman 2021 muutos
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rovaniemen kaupungin talousarvion 2021 ja
talousuunnitelman 2022-2023 kokouksessaan 16.11.2020 § 91. Talousarvion
investointiosassa on päätetty elinvoimalautakunnan investoinneista.
Elinvoimalautakunnan investoinneista Ruokasenkadun sillan toteuttamiselle päätettiin
asettaa avustusehto:
KATUJEN PERUSKORJAUKSET, PÄÄLLYSTÄMISET JA UUDISRAKENTAMINEN
Määrärahat käytetään keskeneräisten töiden loppuunsaattamiseen, heikkokuntoisten
katujen sekä jalankulku- ja pyöräteiden peruskorjaukseen. Määrärahoja käytetään myös
olemassa olevan katuverkon liikennejärjestelyiden kehittämisen vaatimiin muutos- ja
täydennysrakentamiskohteisiin. Katujen perusparantamiskohteiden valinta tehdään
yhteistyössä Napapiirin Energian ja Veden kanssa, jolloin kadun alla olevien putkien ja
johtojen uusiminen voidaan toteuttaa kadun rakentamisen yhteydessä. Määrärahalla
parannetaan myös esteettömyyttä ja liikenneturvallisuutta yksittäisissä ongelmakohdissa.
Katuvalaistuksen osalta määrärahaa käytetään olemassa olevan valaistusverkon
saneeraamiseen mm. huonokuntoisten pylväiden uusimiseen ja säästökytkennän
laajentamiseen. Kohteet päätetään työohjelman hyväksymisen yhteydessä.
Suunnittelukaudelle toteutetaan Heposuontien päällystäminen, Ruokasenkadun sillan
rakentaminen sekä Rantareitin jalankulku- ja pyörätiet. Elinvoimalautakunta hakee
valtionavustusta Ruokasenkadun sillan rakentamisen ja Ruokasenkadun peruskorjauksen
välillä Rovakatu - Poromiehentie muodostamalle hankkeelle liikenne- ja viestintävirasto
Traficomin Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen investointiohjelmasta 2020. Jos avustusta ei
saada, Ruokasenkadun sillan rakentamista lykätään.
Traficomin 19.1.2021 päivätyn päätöksen mukaisesti Ruokasenkadun hankeelle ei
myönnetty avustusta:
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei myönnä Rovaniemen kaupungille valtionavustusta
hakemuksen mukaisen kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuurin rakentamiskustannuksiin.
Traficom päätöksen mukaisesti talousarviossa Ruokasenkadun sillalle asetettu
avustusvaade ei täyty, eikä sillan rakentamista voida toteuttaa vuoden 2021 aikana.
Kaupunginvaltuuston (14.12.2020 § 100) hyväksymän hallintosäännön 76 §:n mukaan
talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet
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sekä euromääräiset sitovuudet. Määrärahat ja tuloarviot voidaan talousarviossa
määrätä sitoviksi joko brutto- tai nettoperiaatteen mukaan. Talousarvion yhteydessä
valtuusto päättää sitovuustasosta.
Kaupunginvaltuuston (16.11.2020 § 91) vuoden 2021 talousarvion mukaan toimielimiä
sitovia määrärahoja ovat toimielimille myönnetyt investointien nettomäärärahat ja
elinvoimalautakunnan investointien työohjelmista päättää elinvoimalautakunta.
Kaupunginhallituksen (7.12.2020 § 409) talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden
kohdan 4.2 mukaan toimielimet päättävät määrärahojensa tarkemmasta käytöstä
hyväksymissään käyttösuunnitelmissa. Toimielimiä sitovat toimielimelle myönnetyt
investointien nettomäärärahat toimielinkohtaisesti. Talousarvion täytäntöönpano-
ohjeiden kohdan 4.4 mukaan toimielimet päättävät määrärahat käyttösuunnitelmissa
tarkemmalla tasolla ja mikäli määrärahojen ja investointien suunniteltu käyttö
muuttuu olennaisesti talousarviovuoden aikana, on toimielimen tehtävä
käyttösuunnitelman muutos.
Edellä mainitun perusteella ja valtuuston ja kaupunginhallituksen osoittaman
toimivallan rajoissa elinvoimalautakunnalla on mahdollisuus tarkistaa
elinvoimalautakunnan investointien käyttösuunnitelmaa elinvoimalautakunnalle
myönnettyjen investointien nettomäärärahojen (9,0 milj. euroa) puitteissa.
Keskustan katujen peruskorjaushankeen jatkuvuuden varmistamiseksi ja korjausvelan
kasvun hillitsemiseksi on Ruokasenkadun sillan rakentamiseen varattu
investointimääräraha tarkoituksenmukaista kohdentaa uudelleen. Vapautuva
investointimääräraha kohdistetaan pääosin Ruokasenkadun peruskorjaukseen
joukkoliikennekaduksi välillä Rovakatu - Poromiehentie. Vapautuvaa
investointimäärärahaa on kohdistettu osittain myös muille hankkeille. Ruokasenkadun
sillan rakentaminen on siirretty kaupunginvaltuustoston päätöksen mukaisesti
toteutettavaksi myöhemmin. Muutettu elinvoimalautakunnan investointien
käyttösuunnitelma on esitetty liitteessä 1.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta hyväksyy investointien käyttösuunnitelman 2021 muutoksen
liitteen 1 mukaisesti.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Jukka Ylinampaa.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Rakennuspäällikkö
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§ 20
Elinvoimalautakunnan talousraportti 1.1-31.1.2021
ROIDno-2021-585
Valmistelija / lisätiedot:
Rauni Jokelainen
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
hallinto- ja talouspäällikkö
Liitteet

1 Elinvoima lautakunta Talousraportti 1 2021
2 Ruoka ja puhtauspalvelut Talousraportti 1 2021
Kaupunginhallituksen 7.12.2020 § 409 hyväksymien Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 5.1. mukaan:
"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."
Tammikuun kirjanpito valmistui 17.2.2021. Tasaisen toteuman mukaan
käyttöprosentin tulisi olla tammikuun jälkeen 8,33 %. Elinvoimalautakunnalla se oli
2,87 %.
Ruoka- ja puhtauspalvelut toimii nettoyksikkönä, jonka tavoitteena on 0 tulos.
Tammikuun jälkeen tilanne oli + 233,3tEuroa

Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta merkistee tiedoksi liitteessä olevat elinvoimalautakunnan sekä
ruoka- ja puhtauspalveluiden 1.1-31.12.2021 talousraportit.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallinto- ja talouspäällikkö Rauni Jokelaista.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 21
Ateriakuljetusten hankinta / delegointipäätös
ROIDno-2021-217
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Kaisa Mäntylä, Virve Kivelä
marja-kaisa.mantyla@rovaniemi.fi, virve.kivela@rovaniemi.fi
ruoka-ja puhtauspalvelupäällikkö, hankinta-asiantuntija
Liitteet

1 Liite 1. Tarjouslomake Ateriakuljetukset ROIDno-2021-217
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, kohta 17
2 Liite 2. Laki liikenteen palveluista ROIDno-2021-217
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, kohta 17
3 Liite 3. Palvelukuvaus kotiateriat ROIDno-2021-217
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, kohta 17
4 Liite 4. Kartta Rovaniemen keskustan suuralue ROIDno-2021-217
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, kohta 17
5 Liite 5. Salassapitositoumus ROIDno-2021-217
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, kohta 17
6 Liite 6. Hankintasopimusluonnos Ateriakuljetukset ROIDno-2021-217
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, kohta 17
7 Liite 7. Henkilötietojen käsittelyn ehdot ROIDno-2021-217
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, kohta 17
8 Liite 8. Tarjouspyyntöluonnos ateriakuljetukset ROIDno-2021-217
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, kohta 17
Ruoka- ja puhtauspalvelut on valmistellut ateriakuljetusten tarjouspyynnön ja
hankintasopimusluonnoksen. Hankinnan kohteena ovat ateriakuljetukset ajalle
7.6.2021-6.6.2023 ja tilaaja pidättää oikeuden optiona jatkaa sopimuskautta
toistaiseksi voimassaolevana.
Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ja se alkaa hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja
sopimuksen allekirjoittamisesta. Tilaaja pidättää oikeuden optiona jatkaa
sopimuskautta toistaiseksi voimassaolevana.
Kaupunginvaltuuston (Kv 14.12.2020 /100 §) päättämän hallintosäännön mukaan
toimielin päättää ja hyväksyy toimialansa erillishankintojen tarjouspyynnön liitteineen,
hankintapäätöksen ja siihen liittyvät option jatkaa sopimuskautta toistaiseksi
voimassaolevana, hankintasopimuksen, hankintaoikaisun ja keskeyttämispäätöksen,
jonka arvo ylittää 500 000 €. Toimielin voi delegoida hankinnan kaikki edellämainitut
hyväksymisvaltuudet
toimialajohtajalle.
Liitteessä olevat asiakirjat (8 kpl) eivät ole julkisia (JulkL 621/1999 § 24, kohta 17).
Ehdotus
Esittelijä: Petteri Pohja
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Esitän, että elinvoimalautakunta delegoi ateriakuljetusten tarjouspyynnön ROIDno-
2021-217 liitteineen, hankintapäätöksen, hankintasopimuksen sekä mahdollisen
hankintaoikaisun ja keskeyttämispäätöksen allekirjoituksen toimialajohtaja Jukka
Kujalalle.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa ruoka-ja puhtauspalvelupäällikkö Marja-Kaisa
Mäntylää.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti puheenjohtajan esityksen mukaisesti.
Ruoka-ja puhtauspalvelupäällikkö Marja-Kaisa Mäntylä poistui kokouksesta klo
15.01 tämän asian päätöksenteon jälkeen.
Tiedoksi
Hankintapalvelut, Marja-Kaisa Mäntylä, Merja Ahonen, Virve Kivelä
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Elinvoimalautakunta, § 99,25.08.2020
Elinvoimalautakunta, § 22, 02.03.2021
§ 22
Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy toiminnan raportointi ajalta 1.7. - 31.12.2020
ROIDno-2018-2752
Elinvoimalautakunta, 25.08.2020, § 99
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö
Liitteet

1 Palvelusopimus 2020 RMM.pdf
2 Tulosraportti Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy 1.1.-30.6.2020 TRG (1).pdf
Rovaniemen matkailu- ja markkinointipalvelujen tavoitteena on vahvistaa matkailun
yritystoimintaa ja uuden yritystoiminnan syntymistä. Tavoitteena on matkailun
toimialan työpaikkojen lisääminen, mikä edellyttää matkailupalvelujen kysynnän
kasvua ja yritysten kannattavuuden parantumista, mikä puolestaan mahdollistaa
uudet investoinnit. Kysynnän kasvuun voidaan vaikuttaa tuotekehityksellä,
markkinointitoimenpiteillä ja yritysten liiketoimintaosaamisen kasvattamisella.
Rovaniemen kaupunki tekee vuosittain palvelusopimuksen Rovaniemen Matkailu ja
Markkinointi Oy:n kanssa, missä määritetään Rovaniemen kaupungin yhtiöltä
hankkimat matkailu- ja markkinointipalvelut. Vuoden 2020 palvelusopimus on
liitteenä sekä palvelusopimuksen raportointi ajalta 1.1. - 30.6.2020.
Toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen esittelee raportin kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n
raportin ajalta 1.1. - 30.6.2020.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:
stä toimitusjohtaja Sanna Kärkkäistä.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 02.03.2021, § 22
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö

Rovaniemen kaupunki
Elinvoimalautakunta

Liitteet

Pöytäkirja
02.03.2021

2/2021

17 (61)

1 Visit Rovaniemi tulosraportti 1.7.-31.12.2020 PDF.pdf
Rovaniemen matkailu- ja markkinointipalvelujen tavoitteena on vahvistaa matkailun
yritystoimintaa ja uuden yritystoiminnan syntymistä. Tavoitteena on matkailun
toimialan työpaikkojen lisääminen, mikä edellyttää matkailupalvelujen kysynnän
kasvua ja yritysten kannattavuuden parantumista, mikä puolestaan mahdollistaa
uudet investoinnit. Kysynnän kasvuun voidaan vaikuttaa tuotekehityksellä,
markkinointitoimenpiteillä ja yritysten liiketoimintaosaamisen kasvattamisella.
Rovaniemen kaupunki tekee vuosittain palvelusopimuksen Rovaniemen Matkailu ja
Markkinointi Oy:n kanssa, missä määritetään Rovaniemen kaupungin yhtiöltä
hankkimat matkailu- ja markkinointipalvelut. Palvelusopimuksen mukaan
Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy raportoi palvelusopimuksen toteutumisesta
kaksi kertaa vuodessa. Raportointi ajalta 1.7. - 31.12.2020. on liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n
raportin ajalta 1.7. - 31.12.2020.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-
Gardinia.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy
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Elinvoimalautakunta, § 99,25.08.2020
Elinvoimalautakunta, § 197,15.12.2020
Elinvoimalautakunta, § 23, 02.03.2021
§ 23
Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy palvelusopimuksen tarkistus
ROIDno-2018-2752
Elinvoimalautakunta, 25.08.2020, § 99
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö
Liitteet

1 Palvelusopimus 2020 RMM.pdf
2 Tulosraportti Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy 1.1.-30.6.2020 TRG (1).pdf
Rovaniemen matkailu- ja markkinointipalvelujen tavoitteena on vahvistaa matkailun
yritystoimintaa ja uuden yritystoiminnan syntymistä. Tavoitteena on matkailun
toimialan työpaikkojen lisääminen, mikä edellyttää matkailupalvelujen kysynnän
kasvua ja yritysten kannattavuuden parantumista, mikä puolestaan mahdollistaa
uudet investoinnit. Kysynnän kasvuun voidaan vaikuttaa tuotekehityksellä,
markkinointitoimenpiteillä ja yritysten liiketoimintaosaamisen kasvattamisella.
Rovaniemen kaupunki tekee vuosittain palvelusopimuksen Rovaniemen Matkailu ja
Markkinointi Oy:n kanssa, missä määritetään Rovaniemen kaupungin yhtiöltä
hankkimat matkailu- ja markkinointipalvelut. Vuoden 2020 palvelusopimus on
liitteenä sekä palvelusopimuksen raportointi ajalta 1.1. - 30.6.2020.
Toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen esittelee raportin kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n
raportin ajalta 1.1. - 30.6.2020.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:
stä toimitusjohtaja Sanna Kärkkäistä.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 15.12.2020, § 197
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
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kansainvälisten asioiden päällikkö
Liitteet

1 Palvelusopimus 2021 RMM.pdf
Rovaniemen kaupunginhallitus on 27.9.2010 (§301 päättänyt), että Rovaniemen
matkailu- ja markkinointipalvelut hankitaan elinkeinoyksikön esittämällä
puitesopimusjärjestelyllä Rovaniemen Matkailu- ja Markkinointi Oy:ltä hankintalain
mukaisena suorahankintana.
Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n palvelusopimus perustuu Rovaniemen
kaupunginhallituksen 31.10.2018 (§410) hyväksymään kasvuohjelmaan ja
palvelusopimuksen laadinnan yhteydessä on otettu huomioon kaupunginvaltuuston
11.12.2017 (/§159) hyväksymän kaupunkistrategian keskeiset elinvoimaa vahvistavat
painopisteet.
Luonnos Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n
välisestä palvelusopimuksesta vuodelle 2021 on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen Rovaniemen
Matkailu ja Markkinointi Oy:ltä ostettavista palveluista vuodelle 2021.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-
Gardinia.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 02.03.2021, § 23
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö
Liitteet

1 Palvelusopimus 2021 RMM tarkistettu evltk.pdf
Elinvoimalautakunta hyväksyi 15.12.2020 (§197) pidetyssä kokouksessaan
Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n välisen
palvelusopimuksen vuodelle 2021. Sopimuksessa määritellään palvelukokonaisuudet,
jotka Rovaniemen kaupunki hankkii Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:ltä.
COVID -19 pandemia on vaikuttanut voimakkaasti matkailun toimialaan ja
käytännössä lopettänut kansainvälisen matkailun. Rovaniemen Matkailu ja
Markkinointi Oy tiedotti kaupunkia 5.1.2021 tilanteen vaikutuksista toimintaansa, mikä
tarkoitti käytännössä toiminnan sopeuttamista henkilöstöjärjestelyin yhtiön talouden
turvaamiseksi. Sopeuttamistoimet käynnistettiin 28.12.2020 alkaen ja niiden vaikutus

Rovaniemen kaupunki
Elinvoimalautakunta

Pöytäkirja
02.03.2021

2/2021

20 (61)

painottuu erityisesti ensimmäiseen puolivuotiskauteen 2021. Näin ollen yhtiön
supistunut toiminta ei mahdollista palvelutuotantoa siinä mittakaavassa kuin
joulukuussa neuvoteltu palvelusopimus määrittää.
Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy ovat käyneet läpi
vuoden 2021 toimenpiteet ja tehneet tarvittavat tarkistukset joulukuussa hyväksyttyyn
palvelusopimukseen. Tarkistettu palvelusopimus on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen Rovaniemen
Matkailu ja Markkinointi Oy:ltä ostettavista palveluista vuodelle 2021.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-
Gardinia.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy
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§ 24
Kasvuohjelman raportointi vuodelta 2020
ROIDno-2018-710
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö
Liitteet

1 Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2019-2020.pdf
2 Luonnos Kasvuohjelman raportti 2020 evltk.pdf
Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 31.10.2018
(§ 410). Kasvuohjelmaan on kirjattu, että ohjelman etenemisestä, seurannasta ja
päivittämisestä vastaa strateginen hallinto/elinvoimayksikkö, joka on
organisaatiomuutoksen jälkeen siirtynyt elinvoimapalveluihin. Kasvuohjelman
toteutuksesta raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle.
Rovaniemen kasvuohjelma 2019-2020 ja kasvuohjelman raportti vuodelta
2020 ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevan kasvuohjelman raportin vuodelta
2020 esitettäväksi kaupunginhallitukselle.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-
Gardinia.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 25
Palvelusopimus Eduro-säätiön kanssa vuodelle 2021
ROIDno-2020-4100
Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Mäensivu
sanna.maensivu@rovaniemi.fi
työllisyysasioiden erityisasiantuntija
Liitteet

1 Eduron palvelusopimus_2021.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, 17 kohta
Eduro-säätiö on osa Rovaniemen kaupunkikonsernia. Sen perustehtävänä on toimia
hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen ohjauspalveluja tuottavana
asiantuntijaorganisaationa. Säätiön tuottamilla palveluilla edistetään asiakkaiden
osallisuutta, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä koulutus- ja työelämään
sijoittumista sekä ehkäistään syrjäytymistä.
Elinvoimapalvelujen toimialajohtaja on 18.12.2020 päivätyllä päätöksellä päättänyt
hankkia Eduro-säätiöltä enintään työllistymistä edistäviä palveluja 290 000€ arvosta
vuodelle 2021. Palvelusopimus Eduro-säätiön kanssa on laadittu joulukuun aikana.
Palvelusopimuksen tarkoituksena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien
työnhakijoiden työllistämisen ja työllistymistä edistävien palveluiden tuottaminen ko.
kohderyhmälle. Taloudellisena näkökulmana sopimuksessa on kunnan
osarahoittaman työmarkkinatuen menojen vähentäminen.
Osa palvelusopimuksen asiakkaista jatkaa palveluprosessiaan, joka on käynnistynyt
vuoden 2020 aikana. Tilaaja vastaa palveluiden markkinoinnista
asiakaskohderyhmälle ja asiakkaiden tarpeisiin perustuvasta asiakasohjauksesta
palvelusopimuksen mukaisiin palveluihin yhdessä kumppanuusverkoston (ml. TE-
toimisto) kanssa. Työllisyyden kuntakokeilun käynnistyessä 1.3.2021
palvelusopimuksen mukaiset palvelut suunnataan työllisyyden kuntakokeilussa
Rovaniemen kaupungin vastuulle siirtyvien asiakkaiden tarpeisiin ja asiakasohjaus
sopimuksen mukaisiin palveluihin tulee pääosin Rovaniemen kaupungin
työllisyyspalveluiden kautta.
Palvelusopimukseen sisältyy seuraavat palvelut:
1. Tuettu työkokeilu Eduron työ- ja oppimisympäristöissä
2. Palkkatuettu työ Eduron työ- ja oppimisympäristöissä ja mahdollisuus
edelleensiirtämiseen
3. Työhönvalmennus
4. Korttikoulutukset
5. Suomen kielen ryhmävalmennus
Liite: allekirjoitettu palvelusopimus (salassa pidettävä JulkL 24§ 17 kohta)
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
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Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan palvelusopimuksen.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardin poistui kokouksesta tämän
asia päätöksenteon jälkeen klo 15.50.
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§ 26
House of Lapland palvelusopimus vuodelle 2021
ROIDno-2020-3896
Valmistelija / lisätiedot:
Rauni Jokelainen
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
hallinto- ja talouspäällikkö
Liitteet

1 Liite Palvelusopimukseen_ Arvio markkinoinnin vaikuttavuudesta (3).pdf
2 House of Lapland palvelusopimus_ vuodelle 2021
House of Lapland Oy on pääosin lappilaisten kuntien omistama markkinointi- ja
viestintätalo. Rovaniemen kaupunkinkonserniin kuuluva Rovaniemen Kehitys Oy on
yhtiön suurin yksittäinen omistaja 28,65 prosentin osuudella. Yhtiön liikevaihto on n.
1,3 milj. euroa.
Rovaniemen kaupunki on osallistunut House of Lapland Oy:n toiminnan
rahoitukseen vuosina 2018–2020 seuraavilla osa-alueilla
Lapin elokuvakomission toimintatuki 60 000 euroa/vuosi
Lapin matkailumarkkinointituki 40 000 euroa/vuosi
Elinvoimaohjelma sisältäen osaajamarkkinoinnin ja yritysten
sijoittautumismarkkinoinnin 50 000 euroa/vuosi
Rovaniemen kaupungin osallistuminen on ollut avustusluontoista, minkä vuoksi
toiminnasta ei ole tehty erillistä palvelusopimusta. Palvelusopimus mahdollistaa
selkeämmän tavoitteiden asettamisen ja helpottaa tavoitteiden toteutumisen
seurantaa. Palvelusopimuksen tekeminen edellyttää House of Laplandin muuttamista
sidosryhmäyksiköksi, jotta suorahankinta on mahdollista. House of Laplandin hallitus
on päättänytt 7.10.2020 pidetyssä kokouksessa, että yhtiön kunnilta saama rahoitus
kanavoidaan palvelusopimusten kautta, mikä edellyttää yhtiön muuttamista
sidoryhmäyksiköksi niin, että yhtiön yksityistä sektoria edustava omistaja myy
osakepääomansa julkiselle sektorin toimijalle.
Luonnos Rovaniemen kaupungin ja House of Laplandin palvelusopimuksesta vuodelle
2021 on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää, että Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelut tekee
liitteenä olevan luonnoksen mukaisen palvelusopimuksen House of Laplandin kanssa
vuodelle 2021. Palvelusopimuksen kokonaishinta on 110 000 euroa
/. Palvelusopimuksen allekirjoittaminen edellyttää, että House of Laplandistä on
muodostunut sidosryhmäyksikkö. Lisäksi palvelusopimuksen
allekirjoittamisen edellytyksenä on, että muut kunnat tekevät osaltaan yhtiön
toiminnan takaamiseksi riittävän kattavat palvelusopimukset.
Päätös
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Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallinto- ja talouspäällikkö Rauni Jokelaista.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
House of Lapland
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§ 27
Lapland Talent Attraction -hanke
ROIDno-2021-574
Valmistelija / lisätiedot:
Rauni Jokelainen
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
hallinto- ja talouspäällikkö
Liitteet

1 Asettamispäätös Lapland Talent Attraction.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Tilastokeskuksen syksyllä julkaiseman väestöennusteen mukaan Euroopan ja Suomen
väestön ikääntyminen kasvaa edelleen voimakkaasti ja osaavasta työvoimasta tullaan
käymään kova kilpailu. Ennusteen mukaan nykyinen korkeakoulujen aloituspaikkojen
määrä Lapissa ylittää koko korkeakouluiänsaavuttaneen lappilaisen ikäluokan koon
lähivuosina. Myös oppilaitokset ovat valtavan haasteen edessä.
Juuri julkaistun pk-yritysbarometrin mukaan 53 prosenttia kyselyyn vastanneista
lappilaisista yrityksistä ilmoitti, että osaavan työvoiman saatavuus on yrityksen kasvun
merkittävä este tai työvoiman saatavuus rajoittaa jossain määrin yrityksen kasvua.
Osaajaveto- ja pitovoiman haaste onkin tunnistettu yhdeksi maakunnan keskeisistä
tulevaisuushaasteita. Lapin liitto on käynnistänyt maakunnallisen veto- ja
pitovoimaselvitystyön, jonka tavoitteena on tehdä tiekartta maakunnan
vetovoimaisuuden kasvattamiseksi.
Kilpailu asukkaista ja osaajista eri alueiden välillä kiristyy koko ajan. Työn mielekkyys,
yrittäjämäisyys ja itsensä toteuttaminen ovat työntekijöille yhä tärkeämpiä.
Paikkakunta on yhä suuremmalle osalle työpaikkaa tärkeämpi kriteeri asuinpaikkaa
valitessa. Tämän takia systemaattinen osaajamarkkinointi onkin kaupunkien ja
alueiden keskuudessa yhä tavallisempaa. Osaajamarkkinoinnista on saatu Lapissa
hyviä tuloksi vuosina 2018–2020 Talent Boost – hankkeen avulla.
Lapland Talent Attraction -hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Lapin keskeisten
toimialojen kasvu nostamalla Lapin työikäisen väestön määrää, erityisesti
houkuttelemalla maakuntaan kasvua mahdollistavia osaajia.

Hankkeen asettamispäätös on liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää osallistua hankkeeseen liitteenä olevan
asettamispäätöksen mukaisesti 30 000 eurolla jakautuen vuosille 2021 -
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2022 edellyttäen, että hankkeen muu rahoitus toteutuu suunnitellusti. Hankkeen
tuloksista raportoidaan House of Laplandin palvelusopimuksen raportoinnin
yhteydessä.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallinto- ja talouspäällikkö Rauni Jokelaista.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta piti tauon tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 16.10 - 16.20.
Tiedoksi
House of Lapland
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Elinvoimalautakunta, § 60,28.04.2020
Elinvoimalautakunta, § 110,25.08.2020
Elinvoimalautakunta, § 28, 02.03.2021
§ 28
Elinvoimatoimialan hallintopäällikön viran täyttäminen ja elinkeino- ja
työllisyyspalveluiden palvelualuepäällikön määrääminen
ROIDno-2020-1443
Elinvoimalautakunta, 28.04.2020, § 60
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Kujala
jukka.kujala@rovaniemi.fi
toimialajohtaja
Liitteet

1 Jaakko Portin eriävä mielipide_hallintopäällikön viran perustaminen
Hallintopäällikön tehtävät
Hallintosääntö 55§: Lautakunnan alaisen toimialan osalta viran perustamisesta ja
lakkauttamisesta päättää lautakunta. Elinvoimatoimialalle on tarpeen perustaa
hallintopäällikön virka. Hallintopäällikkö tehtäviin kuuluu:
laaja-alaisesti elinvoimatoimialan johdon tukitehtäviä, johon sisältyy
yleishallinnon ja henkilöstöhallinnon valmistelu-, johto-, kehittämis- ja
toimeenpanotehtäviä sekä koordinoivaa valmistelua toimialan
toimintayksiköiden kesken
lautakuntiin liittyvän valmistelutyön tukeminen sekä lautakuntien päätösten
valmisteleminen
toimialan palveluiden valmistelu, suunnittelu, organisointi, seuranta ja
kehittäminen
vastata kaupungin kasvulle ja kehittymiselle olennaisten elinkeino- ja
työllisyyspalvelujen resurssien tehokkaasta hyödyntämisestä kaupungin
strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi
elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toiminnan, henkilöstön, palvelutuotannon ja
talouden johtaminen, sekä toimintayksiköiden päälliköiden ja muiden suorien
alaisten lähiesimiehenä toimiminen
vastata toimialan oikeudellisten asioiden hoitamisesta ja avustaa toimialan
palvelualueita hallinnollisissa ja oikeudellisissa kysymyksissä
toimialan johtoryhmän jäsenenä toimiminen
Perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 organisaatiouudistuksesta, jonka yhteydessä
perustettiin elinvoiman toimiala. Toimiala muodostuu kahdesta toimielimestä;
elinvoima- ja ympäristölautakunnasta. Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020 toimielinten
palvelualuejaosta. Elinvoimalautakunnan palvelualueet ovat elinkeino- ja
työllisyyspalvelut, sekä tekniset palvelut. Elinvoimalautakunnan toimintayksiköitä ovat
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elinkeinopalvelut, työllisyyspalvelut, alueelliset palvelut, kansainväliset palvelut,
kaavoitus, paikkatieto- ja tonttipalvelut, sekä yhdyskuntatekniikka.
Ympäristölautakunnan palvelualue on ympäristövalvonta ja sen toimintayksiköt ovat
rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja pelastuspalvelut.
Toimialalla ei ole hallintopäällikölle osoitettujen tehtävien hoitamiseen
henkilöresurssia ja sen puute näkyy toimialalla mm. seuraavasti:
elinkeino- ja työllisyyspalveluiden palvelualueella ei ole henkilöä, joka toimisi
palvelualueen vastuuhenkilönä ja tämä kuormittaa toimialajohtoa erittäin paljon:
elinkeino- ja työllisyyspalveluiden päivittäinen operatiivinen johtaminen vie
aikaa, mikä on pois koko toimialan johtamiselta ja suunnittelemiselta (talous,
palvelut, perehtyminen valmistelun alla oleviin asioihin ja sitä kautta perustellut
esitykset lautakunnalle, kaupunginhallituksen ja -valtuuston edellyttämät toimet,
sitoutuminen kaupungin strategia- ja johtoryhmätyöhön), sekä mahdollisuudelta
osallistua maakunnalliseen, tai valtakunnantason strategia-, suunnittelu- ja
kehittämistyöhön missä tarvitaan Rovaniemen edunvalvontaa
yritysten maankäytön tarpeisiin liittyvät taustatyöt ja yhteenjuokseminen jäävät
taka-alalle tai pitkittyvät suhteettomasti, koska toimialalla ei ole
elinkeinopalveluiden vastuuhenkilöä, joka toimisi yritysten sekä kaavoituksen,
paikkatieto- ja tonttipalvelujen, yhdyskuntatekniikan ja rakennusvalvonnan
välissä
oikeudellisen osaamisen puute toimialan valmistelussa näkyy siten, että on
tilanteita missä on tehty paljon valmistelutyötä ja sidottu resursseja, vaikka asia
ei olisi alun alkaenkaan kuulunut kaupungin tehtäväksi kaupungin viranhoitoon
kuuluvaksi asian ollessa yksityisoikeudellinen
henkilöstöasioiden edellyttämää valmistelua kaupungin henkilöstöyksikölle/
toimialalle ei ehditä tehdä tarpeeksi nopeasti ja tämä vaarantaa toimialan
palvelukyvyn
toimialalla on haasteita nimetä edustajaa sellaisiin työryhmiin, mitkä koskevat
kaupungin hallinnon suunnittelua ja kehittämistä
Suoritetun tehtävän vaativuuden perusteella (hallintopäällikkö, palvelualueen
johtaminen, lakiasiat) määriteltäväksi tehtäväkohtaiseksi palkaksi virkaan esitetään 5
209,08 euroa/kk.
Viran kelpoisuusehto esitetään määriteltäväksi seuraavasti: oikeustieteen maisterin
tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto, elinvoimatoimialan tehtävien tuntemus,
käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää perustaa elinvoimatoimialan hallintopäällikön viran
1.5.2020 alkaen. Viran tehtäväkohtainen palkka on 5 209,08 euroa/kk
(hinnoittelukohta: palkkahinnoittelun ulkopuoliset) ja kelpoisuusehtona oikeustieteen
maisterin tutkinto tai vastaava aiempi korkeakoulututkinto, elinvoimatoimialan
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tehtävien tuntemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä
suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Päätös pannaan täytäntöön
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Äänestykset
Asian käsittelyä jatketaan JAA Asia jätetään pöydälle Ei
Jaa
Kaisu Huhtalo
Lauri Ylipaavalniemi
Minna Muukkonen
Heikki Poranen
Petteri Pohja
Anna-Maria Alaluusua
Katja Lindholm
Aarne Jänkälä
Ei
Mikko Lempiäinen
Marianna Mölläri
Jaakko Portti
Päätös
Jaakko Portti esitti, että asia jätetään pöydälle ja käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Portin esitystä kannatti Mikko Lempiäinen.
Puheenjohtaja totesi, että asian pöydällepanosta on tehty kannatettu päätösesitys,
joten asiasta on äänestettävä. Elinvoimalautakunta hyväksyi puheenjohtajan
ehdotuksen, jonka mukaan ne, jotka ovat asian käsittelyn kaannalla äänestävät Jaa ja
ne, jotka ovat asian päydällepanon kannalla äänestävät Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kahdeksan (8) Jaa-ääntä ja kolme (3) Ei-
ääntä. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu.
Jaakko Portti esitti, että päätösesitystä hallintopäällikön viran perustamisesta ei
hyväksytä, ja mahdollinen tarvittava henkilöstöresurssit hoidetaan toimialan sisäisin
henkilöstöjärjestelyin. Puheenjohtaja totesi, että Portin esitys raukeaa
kannattamattomana.
Elinvoimalautakunta päätti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Jaakko Portti jätti asiasta eriävän mielipiteen. Liite 1.

Elinvoimalautakunta, 25.08.2020, § 110
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Hallintosäännön 27 §:n mukaan hallintosäännön 24 §:n mukaisesti muodostuville
palvelualueille on määrättävä palvelualuepäällikkö, joka toimialajohtajan johdon ja
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valvonnan alaisuudessa johtaa ja kehittää palvelualueensa toimintaa.
Palvelualuepäällikön valitsee lautakunta. Palvelualuepäällikkö toimii palvelualueella
työnantajan edustajana. Palvelualuepäällikkö määrää yksikön esimiehen sijaisen, joka
hoitaa yksikön esimiehen tehtäviä tämän ollessa poissa tai esteellinen.

Elinvoimalautakunta on päätöksellään 28.4.2020 § 60 perustanut hallintopäällikön
viran ja sisällyttänyt palvelualuepäällikön tehtävän hallintopäällikön tehtävänkuvaan.
Koska virkaa ei ole täytetty, avoimen viran tehtävien hoito on suunniteltu
järjestettäväksi määräaikaisesti siten, että palvelualuepäällikön tehtävä ja
lakimiestehtävät eriytetään hallintopäällikön tehtävästä. Tällöin hallintopäällikön
tehtävän vaativuus vähenee ja saadaan kokemuksia siitä, vastaisiko tehtävien
hajauttaminen ja palvelualuepäällikön tehtävien sivutoiminen hoitaminen parhaiten
organisaation johtamisen ja hallintotehtävien hoitamisen tarpeisiin. Hallintopäällikön
keskeisiksi tehtäväalueiksi jäisivät elinvoimatoimialan hallinnolliset valmistelutehtävät,
johdon tukitehtävät sekä toimialan hallintohenkilöstön esimiestehtävät.

Lain kunnallisesta viranhaltijasta 3 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi,
jos avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai
muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta
edellyttävä seikka sitä vaatii. Lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman
hakumenettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen
määräajaksi. Kaupungin organisaatiossa noudatetun käytännön mukaan alle vuoden
pituiset määräaikaiset virkasuhteet on voitu täyttää ilman julkista hakumenettelyä.
Edelleen lain 6 §:n 2 momentin mukaan henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen
virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos siitä erikseen
säädetään tai kunta erityisestä syystä yksittäistapauksessa toisin päättää.

Hallintosäännön 56 §:n mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat valitsevat
perustamiensa virkojen osalta ne johtavat viranhaltijat, joista ne ovat päättäneet
erikseen. Kaupunginhallitus ja lautakunnat päättävät näiden virkojen osalta
virkasuhteen kestosta ja palkkauksesta, ja vahvistavat virkavaalin. Kaupunginjohtaja ja
toimialajohtaja valitsevat muut alaisensa viranhaltijat. Elinvoimalautakunta ei ole
päättänyt 28.4.2020 § 60, että se valitsee hallintopäällikön, joten hallintopäällikön
valitsee toimialajohtaja.

Toimialajohtaja Jukka Kujalan näkemyksen mukaan sivutoiminen palvelualuepäällikön
tehtävä soveltuisi parhaiten osaksi kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-
Gardinin virkatehtäviä. Rintala-Gardinia on kuultu mahdollisen
virantoimitusvelvollisuuden muuttamisen johdosta lain kunnallisesta viranhaltijasta 23
§:n edellyttämällä tavalla, ja kuulemisen yhteydessä hän ilmoitti suostuvansa
ehdotettuun järjestelyyn.
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Toimialajohtaja on keskustellut hallintopäällikön viran määräaikaisesta hoitamisesta
vs. erityissuunnittelija, kauppatieteiden maisteri Rauni Jokelaisen kanssa. Hän on
ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään. Koska Jokelainen on työskennellyt
kaupungin organisaatiossa erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä, hän olisi
toimialajohtajan näkemyksen mukaan soveltuva määräaikaiseen ja viran alkuperäistä
tehtävänkuvaa suppeampaan hallintopäällikön tehtävään.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää
1. Määrätä kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinin hoitamaan
työllisyys- ja elinkeinopalveluiden palvelualueen palvelualuepäällikön tehtävää
suostumuksensa mukaisesti ajalla 1.9.2020-31.5.2021 ja
2. päättää hyväksyä, että toimialajohtaja täyttää hallintopäällikön avoimen viran
tehtävänkuvaltaan muutettuna määräaikaisesti ajalle 1.9.2020-31.5.2021.
Elinvoimalautakunta päättää viran vakituisesta täyttämisestä.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 02.03.2021, § 28
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Kujala
jukka.kujala@rovaniemi.fi
toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta 28.4.2020 § 60 päätti perustaa toimialalle hallintopäällikön viran.
Hallintopäällikön tehtäviin määrättiin
laaja-alaisesti elinvoimatoimialan johdon tukitehtäviä, johon sisältyy
yleishallinnon ja henkilöstöhallinnon valmistelu-, johto-, kehittämis- ja
toimeenpanotehtäviä sekä koordinoivaa valmistelua toimialan
toimintayksiköiden kesken
lautakuntiin liittyvän valmistelutyön tukeminen sekä lautakuntien päätösten
valmisteleminen toimialan palveluiden valmistelu, suunnittelu, organisointi,
seuranta ja kehittäminen
vastata kaupungin kasvulle ja kehittymiselle olennaisten elinkeino- ja
työllisyyspalvelujen resurssien tehokkaasta hyödyntämisestä kaupungin
strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi
elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toiminnan, henkilöstön, palvelutuotannon ja
talouden johtaminen, sekä toimintayksiköiden päälliköiden ja muiden suorien
alaisten lähiesimiehenä toimiminen
vastata toimialan oikeudellisten asioiden hoitamisesta ja avustaa toimialan
palvelualueita hallinnollisissa ja oikeudellisissa kysymyksissä
toimialan johtoryhmän jäsenenä toimiminen
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Suoritetun tehtävän vaativuuden perusteella (hallintopäällikkö, palvelualueen
johtaminen, lakiasiat) määriteltäväksi tehtäväkohtaiseksi palkaksi virkaan esitettiin 5
209,08 euroa/kk.
Viran kelpoisuusehdoksi esitettiin määriteltäväksi seuraavasti: oikeustieteen maisterin
tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto, elinvoimatoimialan tehtävien tuntemus,
käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.
Elinvoimalautakunta 25.8.2020 §110 päätti:
1. Määrätä kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinin hoitamaan
työllisyys- ja elinkeinopalveluiden palvelualueen palvelualuepäällikön tehtävää
suostumuksensa mukaisesti ajalla 1.9.2020-31.5.2021 ja
2. päättää hyväksyä, että toimialajohtaja täyttää hallintopäällikön avoimen viran
tehtävänkuvaltaan muutettuna määräaikaisesti ajalle 1.9.2020-31.5.2021.
Hallintopäällikön tehtävien hoito järjestettiin määräaikaisesti siten, että
palvelualuepäällikön tehtävät ja lakimiestehtävät eriytettiin hallintopäällikön
tehtävästä. Tällä muutoksella hallintopäällikön tehtävän vaativuus väheni ja on saatu
kokemuksia siitä, vastaisiko tehtävien hajauttaminen ja palvelualuepäällikön tehtävien
sivutoiminen hoitaminen parhaiten organisaation johtamisen ja hallintotehtävien
hoitamisen tarpeisiin.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta
päättää täyttää toimialan hallintopäällikön viran 1.6.2021 alkaen ja
vahvistaa viran kelpoisuusehdon seuraavasti: ylempi korkeakoulututkinto,
elinvoimatoimialan tehtävien tuntemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja
johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito
määrätä hallintopäällikön keskeisiksi tehtäväalueiksi elinvoimatoimialan
hallinnolliset valmistelutehtävät, johdon tukitehtävät sekä toimialan
hallintohenkilöstön esimiestehtävät
suoritetun tehtävän vaativuuden perusteella tehtäväkohtaiseksi palkaksi virkaan
päätetään 4440,66 euroa/kk.
määrätä Tuula Rintala-Gardinin hoitamaan työllisyys- ja elinkeinopalveluiden
palvelualueen palvelualuepäällikön tehtävää suostumuksensa mukaisesti
1.6.2021 alkaen.
Päätös
Hallinto- ja talouspäällikkö Rauni Jokelainen ilmoitti esteellisyydestä ja poistui asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, kohta 3, Intressijäävi ja kohta 7,
Yleislausekejäävi).
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Esteellisyys
Rauni Jokelainen
Tiedoksi
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Tuula Rintala-Gardin, Rauni Jokelainen, Antti Määttä, Kirsi-Maria Petrelius, Sarastia Oy
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Kaupunginvaltuusto, § 86,26.10.2020
Elinvoimalautakunta, § 29, 02.03.2021
§ 29
Valtuustoaloite Kivalon – Siperian ainutlaatuinen arktinen puulajipolku kaupungin
vetovoimatekijäksi
ROIDno-2020-3374
Kaupunginvaltuusto, 26.10.2020, § 86
Vesa Puuronen jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemen kaupungissa, Vanttauskosken – Kivalon alueella sijaitsee Suomessa ja
ilmeisesti myös pohjoismaissa ainutlaatuinen arktisten puulajien puisto. Puiston on
aikanaan perustanut Metsäntutkimuslaitos, jolta se on siirtynyt Metsähallituksen
luontopalveluiden hallintaan. Alueella on noin 2 km kävelyreitti, jonka varrella kasvaa
yli kaksikymmentä eri mantereilta peräisin olevaa arktista puulajia kotimaisten
puulajien lisäksi. Alueella sijaitsee myös metsähallituksen ylläpitämä päivätupa.
Metsähallituksen luontopalvelut eivät ole pystyneet määrärahojen vähäisyyden vuoksi
huolehtimaan Siperian puulajipolun ja päivätuvan opasteista ja kunnosta.
Esitän, että kaupungin vastaavat viranomaiset tutkisivat mahdollisuudet ottaa alue
kaupungin hoidettavaksi metsähallituksen luontopalveluiden kanssa tehtävän
yhteistyösopimuksen puitteissa. Ainutlaatuisen luontomatkailukohteen tuhoutuminen
tulisi estää."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.

Elinvoimalautakunta, 02.03.2021, § 29
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lukkarinen, Jukka Ylinampa
kari.lukkarinen@rovaniemi.fi, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
metsätalousinsinööri, kaupungininsinööri
Valtuutettu Vesa Puuronen on tehnyt valtuustoaloitteen, missä esitetään Rovaniemen
kaupunkia tutkimaan mahdollisuutta ottaa huollettavakseen Metsähallituksen
Luontopalveluiden ylläpitämän Vanttauskosken Kivaloiden retkeilykohteen
puulajipolun rakenteet ja päivätuvan.
Tekniset palvelut on tutkinut asiaa ja toteaa seuraavaa:
Kivaloiden puulajipolku ja päivätupa sijaitsevat Metsähallituksen hallinnoimalla
alueella ja ylläpidosta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut omien, valtiontalouden
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myöntämien määrärahojen puitteissa. Metsähallituksen Luontopalvelut ovat lisäksi
saanneet valtion lisätalousarviossa lisärahoitusta Lapin maakunnan
virkistyskohteiden ylläpitoon.
Kevättalvella 2019 korona-rajoitusten astuessa voimaan, lisääntyi Rovaniemen
kaupungin hoidossa olevien lähivirkistyskohteiden käyttö
voimakkaasti. Lisäksi jouduttiin ottamaan säännöllisen ylläpidon piiriin uusia
virkistyskohteita, jotta rovaniemeläiset ulkoilijat eivät keskittyisi käyttämään vain
muutamaa kohdetta. (Vrt. kokoontumisrajoitteet)
Seurauksena oli ylläpidon käyntikertojen lisääntyminen sekä kohonneet polttopuu-
ja jätehuoltokustannukset. Huoltokerrat ja -määrät olivat huomattavasti
suuremmat kuin mitä virkistyspalveluiden ylläpitourakassa oli arvioitu ja
sopimuksessa olevia käyntikertoja jouduttiin tarkastamaan kesken sopimuskautta.
Tämä vastaavasti vaikutti ylläpidon alueurakan kokonaishintaisen työn ja lisätöiden
kustannuksiin.
Korona-pandemia jatkuessa kaupunkilaiset viettävät edelleen vapaa-aikaansa
virkistyskohteilla (esim. laavut). Kohonneiden virkistyspalveluiden
ylläpitokustannusten vuoksi ei Rovaniemen kaupungilla ole taloudellisia edellytyksiä
ottaa hoitaakseen Kivaloiden puulajipolkua ja muita sen virkistyskäyttörakenteita.
Kivaloiden puulajipolku ja päivätupa ovat Metsähallituksen Luontopalveluiden
ylläpitämiä omien määrärahojen puitteissa. Rovaniemen kaupungilla ei ole
edellytyksiä ottaa hoitaakseen kyseisiä kohteita.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta merkitsee saapuneen valtuustoaloitteen ja Teknisten
palveluiden vastauksen tiedokseen.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Jukka Ylinampaa.
Toimialajohtajan muutettu esitys:
Elinvoimalautakunta merkitsee saapuneen valtuustoaloitteen ja Teknisten palveluiden
vastauksen tiedokseen sekä tiedustelee Kylien kehittämissäätiön mahdollisuutta tukea
kyseessä olevaa kohdetta.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Esityksen tekijä Valtuutettu Vesa Puuronen, Metsätalousinsinööri, Kylien
kehittämissäätiö
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§ 30
Kaavoituksen käynnistämissopimus, Joulutontuntie
ROIDno-2021-193
Valmistelija / lisätiedot:
Pertti Onkalo
pertti.onkalo@rovaniemi.fi
kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Navigointikartta
2 Voimassa oleva asemakaava, rajaus
3 Sopimusluonnos asemakaavoituksen käynnistämisestä, Joulutontuntie
Maanomistajat ovat hakeneet asemakaavan ja tonttijaon muutosta 18.
kaupunginosan korttelin 5605 tonteille sekä viereiselle metsätalousalueelle.
Hakemuksessa esitetään, että asemakaavan ja tonttijaon muutoksella
mahdollistettaisiin alueelle uudisrakentaminen asuinrivitaloille.
Alueella on voimassa 5.5.2003 hyväksytty asemakaava, jossa tonttien 18-5605-1 ja 2
käyttötarkoitus on erillispientalojen korttelialue (AO). Alue käsittää lisäksi
asemakaavan mukaisen metsä- ja maatalousalueen (M).
Kaavoituspäällikkö on käynnistänyt päätökselllään 27.1.2021 asemakaavan ja
tonttijaon muutoksen. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Ennen
asemakaavan vireilletuloa laaditaan hakijan kanssa kaavoituksen
käynnistämissopimus ja ennen asemakaavan hyväksymistä maanomistajan kanssa
tulee laatia maankäyttösopimus.
Maanomistajien kanssa on laadittu liitteenä olevan luonnoksen
mukainen kaavoituksen käynnistämissopimus, jossa sovitaan asemakaavoituksen
käynnistämisestä ja tietyistä siihen liittyvistä ehdoista.
Hallintosäännön mukaisesti elinvoimalautakunta päättää toimialansa suunnittelu- ja
urakkasopimuksista ja muista sopimuksista.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen asemakaavan
käynnistämissopimusluonnoksen.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Maanomistajat, Kaavoitus/Pyhäjärvi/Anttila, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Björkbacka
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§ 31
Sopimus kaavoituksen käynnistämisestä Korkalonkatu 31, Rakennusliike Jouko Pesonen Oy
ROIDno-2021-684
Valmistelija / lisätiedot:
Pertti Onkalo
pertti.onkalo@rovaniemi.fi
kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Sijantikartta Korkalonkatu 31
2 Sopimusluonnos asemakaavoituksen käynnistämisestä Korkalonkatu 31
Rakennusliike Jouko Pesonen Oy on esittänyt kaupungille omistuksessaan olevalle
tontille 698-1-11-13, Korkalonkatu 31 kaavamuutosta, jolla tontille
mahdollistettaisiin liike- ja asuinrakentamista sekä palveluasumista siten, että tontilla
osoitettaisiin rakennusoikeutta n. 15.500 kem2.
Tontilla sijaitsee entinen oppilaitosrakennus, jolle on haettu purkulupa.
Paikkatieto- ja tonttipalvelut on valmistellut oheisen sopimusluonnoksen, jolla
Maanomistajan kanssa sovitaan kaavoituksen käynnistämisestä, kaavoituksesta
aiheutuvista kustannuksista sekä esitetään tavoitteet ja lähtökohdat kaavoituksen
käynnistämiselle.
Kaavaluonnoksen tai -ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen maanomistajan tulee
sitoutua neuvottelemaan ja laatimaan sopimusaluetta koskeva
maankäyttösopimus kaupungin maapoliittisen ohjelman ja kaupungin yleisesti
käyttämien sopimusperiaatteiden mukaisesti.
Hallintosäännön mukaisesti elinvoimalautakunta päättää toimialansa suunnittelu- ja
urakkasopimuksista ja muista sopimuksista.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta hyväksyy oheisen luonnoksen mukaisen kaavoituksen
käynnistämissopimuksen Rakennusliike Jouko Pesonen Oy:n kanssa.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Rakennusliike Jouko Pesonen Oy, Kaavoitus/Pyhäjärvi, Paikkatieto- ja tonttipalvelut
/Onkalo, Björkbacka
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§ 32
Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 21 tontti 11, Valtakatu 15 ja 17
ROIDno-2019-3483
Valmistelija / lisätiedot:
Nicholas Coull
nicholas.coull@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Kaavaluonnoskartta 250820
2 Valmisteluvaiheen kaavaselostus
3 Kaavaehdotuskartta 100221
Kaavoitus 10.2.2021 /kaavasuunnittelija NC:
Tausta:
Senaatti-kiinteistöt hakevat asemakaavan muutosta omistamalleen 1. kaupunginosan
korttelin 21 tontille 11, osoitteessa Ruokasenkatu 2 ja 4 sekä Valtakatu 15 ja 17. Hakija
on esittänyt, että asemakaavan muutoksella tutkittaisiin rakennusoikeuden lisäämistä
alueelle, suurin osa alueen rakennusoikeudesta osoitettaisiin asumiselle ja liiketilat
sijoittuisivat katutasoon. Asemakaavamuutoksessa arvioidaan uudelleen myös
rakennusten sijoittelu tontilla sekä kerrosluvut. Suunnittelualueen tontti on
sijainniltaan keskeisellä paikalla kaupungin keskustassa, tontin tehokkuuden
nostaminen ja uudelleen rakentaminen uudistaisi kaupunkikuvaa sekä lisäisi osaltaan
keskustan elinvoimaisuutta.
Vaiheet:
Kaavoituspäällikkö on päätöksellään (3.4.2020, § 5) käynnistänyt asemakaavan
muutoksen 1. kaupunginosan korttelin 21 tontilla 11. Asemakaavan muutos
kuulutettiin vireille lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 4.9.2020. Voimassa oleva
asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos pidettiin valmisteluvaiheen kuulemista
varten nähtävillä 7.–21.9.2020 palvelupiste Osviitassa (Rinteenkulman kauppakeskus
2. kerros, Koskikatu 25). Valmisteluvaiheen kuulemisesta ja nähtävillä pidosta
ilmoitettiin kuulutuksella Lapin Kansassa 4.9.2020. Nähtävilläoloaikana ei ole
saapunut mielipiteitä.
Kaavamuutos:
Esillä olleessa kaavaluonnoksessa alueen rakennusalat sijoitellaan uudelleen ja alueen
rakennusoikeus nousee 3355 k-m², suunnittelualueen tontille tulisi kolme
kuusikerroksista rakennusta, joita rytmittävät välissä olevat
matalammat yksikerroksiset osat.
Kaavaehdotuskartan rakennusaloja on tarkistettu ja lisätty matalimpiin osiin
sisennettävät julkisivut. Pohjoisenpuolen kerrostaloon on merkitty korkeutta
määrittävä merkintä. Suunnittelualueen pääkäyttötarkoitusmerkintää on tarkennettu
ja määräysluetteloon on lisätty tarkentavia määräyksiä.
Lisätietoja:

Rovaniemen kaupunki
Elinvoimalautakunta

Pöytäkirja
02.03.2021

2/2021

40 (61)

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
p. 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija Nicholas Coull
p. 040 766 5679
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 1. kaupunginosan
korttelin 21 asemakaavaa ryhdytään muuttamaan 25.8.2020 päivätyn
kaavaehdotuskartan mukaisesti. Ehdotus asemakaavan muutokseksi sekä asiakirjat
asetetaan julkisesti nähtäville. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Hakijan kanssa laaditaan maankäyttösopimus. Hakijalta peritään
kaavoituskustannuksina 6000 € sekä 300€/ kuulutus.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaavoitus
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§ 33
Asemakaavan muutos kortteli 35 tontti 4, Kansankatu 8
ROIDno-2019-3540
Valmistelija / lisätiedot:
Toni Töyräs
toni.toyras@rovaniemi.fi
kaavasuunnitelija
Liitteet

1 Navigointikartta
2 Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus
3 Asemakaavan selostus
Kaavoitus/kaavasuunnittelija TT 18.2.2021
Tontin omistaja hakee asemakaavan muutosta 1. kaupunginosan korttelin 35 tontille 4
osoitteessa Kansankatu 8, jotta tontille mahdollistuisi nykyistä tehokkaampi
rakentaminen. Tontilla oleva vanha liikerakennus on käyttöikänsä päässä ja tontille on
tarkoitus toteuttaa uusi kerrostalo pääasiassa asuinkäyttöön. Asemakaavan muutos
kuulutettiin vireille 10.2.2020 ja siitä laaditiin kaksi luonnosvaihtoehtoa
valmisteluvaiheen kuulemiseen 19.6.2020-2.7.2020. Valmisteluvaiheen kuulemisessa
jätettiin kaksi mielipidettä, jotka on huomioitu suunnittelussa ja niihin on vastattu
asemakaavan selostuksen liitteenä olevalla vuorovaikutuslomakkeella.
Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen jatkosuunnittelun pohjaksi valittua vaihtoehtoa
on korjattu toteuttajan suunnitelmien mukaisesti rakennusalan sijoittelun ja
rakennusoikeuden sekä pysäköintiratkaisujen suhteen. Korjaukset mahdollistavat
tontin toimivamman toteutuksen ja uudisrakentamisen. Tontista muodostuu asuin-,
liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL) kerrosluvulla VI. Käyttötarkoituksen
mukaista rakennusoikeutta on 3800 k-m2.
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: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää, että 1.kaupunginosan korttelin 35 tontin 4 asemakaavan
muutos asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville 8.6.2020
päivätyn ja 10.2.2021 korjatun kaavakartan mukaisesti. Hakijalta peritään
kaavoituskustannuksina 5000 € ja kuulutuskustannuksina 300 €/ kuulutus.
Asemakaavan muutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta.
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Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Toimeenpano: Kaavoitus
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§ 34
Asemakaavan muutos kortteli 474 sekä viereinen virkistysalue, Pallarintie 37
ROIDno-2020-2901
Valmistelija / lisätiedot:
Nicholas Coull
nicholas.coull@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Kaavaluonnos
2 Kaavaselostus valmisteluvaihe
3 Valmisteluvaiheen vuorovaikutuslomake
Kaavoitus 2.2.2021/ kaavasuunnittelija NC:
Tausta:
Kiinteistönomistaja on hakenut 4. kaupunginosan kortteliin 474 sekä viereiselle
lähivirkistysalueelle asemakaavan ja tonttijaon muutosta osoitteessa
Pallarintie 37. Hakija esittää, että asemakaavan muutoksella tutkitaan viereisten
lähivirkistysalueiden liittämistä kortteliin 474. Liitettävät palstat ovat hakijan
omistuksessa. Hakijan tavoitteena on mahdollistaa tulvavallin rakentaminen tontilla
suojaamaan olemassa olevia rakennuksia.
Vaiheet:
Kaavoituspäällikkö on päätöksellään (9.9.2020, 9 §)
käynnistänyt asemakaavamuutoksen 4. kaupunginosan korttelissa 474 sekä
lähivirkistysalueella. Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille Lapin
Kansassa 17.11.2020, asemakaavan muutosluonnos asetettiin valmisteluvaiheen
kuulemista varten nähtäville 18.11.–1.12.2020 väliseksi ajaksi palvelupiste Osviittaan
(Rinteenkulman kauppakeskus 2. kerros, Koskikatu 25) sekä kaupungin internetsivujen
Kaavatorille. Nähtävilläolosta ilmoitettiin kuulutuksella Lapin Kansassa 17.11.2020
sekä kirjeellä maanomistajalle ja rajanaapureille. Kaavamuutokseen liittyen saapui yksi
mielipide, mielipide on käsitelty liitteenä olevalla
vuorovaikutuslomakkeella. Lausuntopyynnöstä huolimatta, ELY-keskus ei kokenut
tarpeelliseksi jättää virallista lausuntoa yksityisen maanomistajan
tulvavallihankkeesta. ELY-keskus kuitenkin totesi sähköpostin välityksellä, että ELY-
keskuksella ole hankkeesta huomautettavaa.
Kaavamuutos:
Asemakaavan muutoksella lähivirkistysaluetta liitetään asuinpientalojen
korttelialueeseen. Uuden AP-tontin kerroslukuna säilyy kaksi (II), tehokkuusluku e=0.
30 muutetaan rakennustehokkuusluvuksi 785 k-m². Rakennusoikeus ei nouse
asemakaavamuutoksen myötä. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa
tulvasuojapenkereen rakentaminen suunnittelualueen tontille.
Ranta-alueen palstojen liittäminen asemakaavan mukaiseen rakennuspaikkaan
katkaisee rannan viheryhteyden ja sinne kaavoitetun ohjeellisen kevyen liikenteen
reitin. Reitti johtaa kaavoitetulle uimapaikalle. Uimapaikkaa ja kevyen liikenteen reittiä
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ei ole alueelle kuitenkaan rakennettu. Kaupunki edellyttää, että tontin etelän
puoleiset kaava-alueen ulkopuoliset lähivirkistysalueeksi kaavoitetut palstat
luovutetaan kaupungille, osittain maanvaihtona. Kortteliin 474 liitettävät/ vaihdettavat
maa-alueet eivät sovellu asuinrakentamiseen, vaan toimivat lisämaana
tulvapenkerettä varten. Kaupungille luovutettavilla maa-alueilla turvataan jatkossakin
viheryhteys rantaan ja kaavoitetulle uimapaikalle, joten kaavamuutoksen vaikutukset
ympäröivään rakenteeseen säilyvät pieninä.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
p. 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija Nicholas Coull
p. 040 766 5679
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää, että 4. kaupunginosan korttelin 474 sekä
lähivirkistysalueen asemakaavaa ryhdytään muuttamaan 19.10.2020 päivätyn
kaavaluonnoksen mukaisesti. Ehdotus asemakaavan ja tonttijaon
muutokseksi asetetaan julkisesti nähtäville. Asemakaavamuutoksen hyväksyy
elinvoimalautakunta. Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 3000 € ja 350 €
tonttijakokustannuksina sekä 300€/ kuulutus.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
kaavoitus
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§ 35
Asemakaavan muutos 11.kaupunginosa, korttelit 11026, 11029 ja 11030 sekä katu- ja
suojaviheralueet, Muonakuja
ROIDno-2020-976
Valmistelija / lisätiedot:
Ella Joona
ella.joona@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Kaavaselostus_220221
2 Kaavaehdotus
3 Navigointikartta
Kaavoitus/kaavasuunnittelija EJ 22.2.2021
11.kaupunginosan kortteleiden 11026, 11029 ja 11030 sekä katu- ja
suojaviheralueiden asemakaavan muutos on saatettu vireille ja asemakaava sekä
sen muutosvaihtoehdot on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti 14.10.
- 27.10.2020 palvelupiste Osviitassa ja kaupungin internet-sivuilla. Kuulutus
nähtävilläpidosta ilmoitettiin 13.10.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä osallisille.
Kolmessa muutosvaihtoehdossa on huomioitu hakijan esittämä muutos kortteleihin
11026 ja 11030, jotta pysäköintialue saadaan liitettyä kaupan kortteliin. Vaihtoehdot
poikkeavat toisistaan AR-korttelin pinta-alassa, liittymäratkaisujen osalta sekä
asuinrakennusten rakennusoikeudessa ja -massojen sijoittelussa. Vireilletulon ja
valmisteluvaiheen aikana kaavamuutoksesta ei ole tullut mielipiteitä.
Valmisteluvaiheen nähtävillä olon jälkeen vaihtoehtoa 3 esitetään kaavaehdotukseksi.
Kyseinen vaihtoehto selkeyttää alueen rakennetta ja toimintoja parhaiten. Napapiirin
Energia ja Vesi Oy on myös todennut, että alueella oleva kunnallistekniikka voidaan
toteuttaa kyseisen vaihtoehdon mukaisesti. Kaavaehdotusta on korjattu
22.2.2021 päivätyssä kaavakartassa kaupungin yhdyskuntatekniikalta saatujen
lausuntojen pohjalta. Lisäksi on muutettu korttelin 11029 käyttötarkoitusta,
kerroslukua ja ohjeellisten rakennusalojen sekä paikoitusalueen sijaintia.
Kaavoitus esittää, että 9.10.2020 päivätty ja 22.2.2021 korjattu asemakaavan muutos
hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi. Tuolloin asemakaavamuutoksella
muodostuu KL-kortteli 11030 pysäköintialueineen rakennustehokkuudella 1000 k-m2
ja kerrosluvulla II. Lisäksi muutoksella muodostuu rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten AR-2-kortteli 11029, joka mahdollistaa myös palveluasumisen
korttelissa. Korttelin tehokkuusluku on e=0.30 kerrosluvulla I u ½. Kävely- ja pyörätiet
muuttuvat siten, että Metsämuseontietä ei ylitetä kaupan kohdalta vaan
Reissumiehentien risteysalueelta. Korttelin 11029 alueella sijaitsevat pyörätiet
poistuvat ja kortteleiden 11029 ja 11030 väliin osoitetaan uusi kävely- ja pyörätie, joka
myös selkeyttää alueen pyörätieverkostoa. Kaavaehdotusvaiheessa laaditaan sitova
tonttijako, joka asetetaan kaavan yhteydessä julkisesti nähtäville.
Lisätietoja:
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kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Ella Joona
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 050 567 4096

Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää 11. kaupunginosan kortteleiden 11026,11029 ja 11030
sekä katu- ja suojaviheralueiden asemakaavan sekä tonttijaon muutoksen viemistä
ehdotusvaiheeseen 9.10.2020 päivätyn ja 22.2.2021 korjatun kaavakartan mukaisesti.
Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville Rovaniemen kaupungin
palvelupiste Osvittassa Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200
Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi
/kaavatori. Asemakaavamuutoksesta peritään hakijalta 5000 euroa,
tonttijakomuutoksesta 350 euroa sekä kuulutuskustannukset 300 euroa
/kuulutus. Asemakaavamuutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Toimeenpano: Kaavoitus
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Elinvoimalautakunta, § 160,24.11.2020
Elinvoimalautakunta, § 36, 02.03.2021
§ 36
Sierilän voimalaitosalueen asemakaavan laatiminen
ROIDno-2020-2698
Elinvoimalautakunta, 24.11.2020, § 160
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Pyhäjärvi
markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Asemakaavaluonnoskartta, 12.11.2020
2 Asemakaavaselostus 12.11.2020
3 Liite 1 OAS 23.10.2020
4 Liite 2 luontoselvitys, 27.10.2020
5 Liite 3 vastineraportti OAS 23.10.2020
Kaavoituspäällikkö MP 12.11.2020:
Kemijoki Oy on jättänyt 19.8.2020 allekirjoitetun hakemuksen
Sierilän voimalaitosalueen asemakaavoituksen käynnistämiseksi. Sierilään
suunnitellaan päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa tuottavaa nykyaikaista
vesivoimalaitosta.Toteutuessaan voimalaitoksella olisi merkittävä rooli kotimaisen
säätövoiman tuotannossa ja energialla katettaisiin noin 22 000 nelihenkisen
kotitalouden vuotuinen sähköntarve. Sierilän voimalaitos olisi viimeinen Kemijoen
pääuomaan rakennettava voimalaitos ja se täydentäisi Lokan tekojärveltä lähtevän
voimalaitosketjun.
Alueen yleiskaavan valmistumisen jälkeen vesivoimalaitoshankkeen suunnittelu
on tarkentunut ja mm. hankealueen luontoarvoista on saatu kattavasti lisää
tietoa. Kemijoki Oy on laatinut alueelta paljon uusia selvityksiä ja hankkeelle on
myönnetty vesitalouslupa. Voimalaitosalueen suunnittelu on edennyt vesitalousluvan
ehtojen mukaisesti. Asemakaavoitettava alue on noin 81 ha ja se on Kemijoki Oy:
n omistuksessa.
Sierilän alueella on voimassa kunnanvaltuuston 18.6.2001, § 74 hyväksymä
Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven osayleiskaava. Yleiskaavassa Sierilän
voimalaitosalueet on varattu erityisalueeksi. Alueen yleiskaavan valmistumisen
jälkeen vesivoimalaitoshankkeen suunnittelu on tarkentunut ja mm.
hankealueen luontoarvoista on saatu kattavasti lisää tietoa. Alueesta on
laadittu paljon uusia selvityksiä ja hankkeelle on myönnetty vesitalouslupa. Alueen
yksityiskohtaisempaa rakentamista ohjaamaan laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain
mukainen asemakaava. Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa
tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata alueen rakentamista ja
muuta maankäyttöä paikalliset olosuhteet ja vesitalousluvan ehdot
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huomioiden. Asemakaavan laadinnassa kiinnitetään huomiota ympäristön
erityisominaisuuksiin ja arvoihin, osallistumismahdollisuuksiin ja vuorovaikutukseen
sekä vaikutusten arviointiin. Kaavalaatijana toimii AFRY Finland Oy.
Asemakaavan laatiminen on käynnistetty kaavoituspäällikön päätöksellä 28.8.2020 §
8.
Sierilän asemakaavan laatiminen on kuulutettu vireille 22.9.2020 Lapin Kansassa sekä
ilmoitettu kirjeellä lähiympäristön asukkaille ja maanomistajille. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma sekä kaavoituspäällikön päätös pidettiin yleisesti nähtävillä 23.9.
-6.10.2020. Kaava-aineistoon on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläolon aikana
palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla
kaavatorilla. Nähtävilläolon aikana saapui 4 mielipidettä. Mielipiteisiin on laadittu
vastineet liitteenä olevassa vastineraportissa.
Suunnittelualueelle on laadittu 12.11.2020 päivätty asemakaavaluonnos.
Luonnoksessa alueelle on muodostettu energiahuollon alue (EN), maa-ja
metsätalousalue (M) ja vesialue (W). Asemakaavakartalla on esitetty mm. rakennusalat
ja -oikeudet voimalaitoksen kone- ja luukkuasemalle sekä ohjeellisella sijainnilla
voimalaitoksen ylä- ja alakanavat (ka), ruoppaus- ja kaivuumaiden läjitysalueet (eo)
enimmäiskorkeuksineen (+89.0), ajoyhteydet (ajo) ja johtoa varten varatut alueet.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää, että Sierilän asemakaava asetetaan valmisteluvaiheen
kuulemista varten julkisesti nähtäville 12.11.2020 päivätyn asemakaavaluonnoksen
mukaisesti. Asemakaavaluonnoksesta pyydetään Lapin ELY-keskuksen lausunto.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavanlaatija AFRY Finland Oy:stä konsultti,
maankäytön asiantuntija Ida Montellia sekä kaavoituksesta kaavoituspäällikkö Markku
Pyhäjärveä.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 02.03.2021, § 36
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Pyhäjärvi
markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Asemakaavaselostus, 12.2.2021
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2 Asemakaavaehdotuskartta, 12.2.2021
3 Vastineraportti valmisteluvaihe, 12.2.2021
Sierilän voimalaitosalueen asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 10.12.2020-
11.1.2021. Nähtävilläolon aikana valmisteluvaiheen aineistosta jätettiin 13 osallisten
laatimaa mielipidettä sekä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antoi
lausunnon. Lausuntojen pääkohdat ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet löytyvät
kaavaselostuksen liitteestä.
Nähtävilläolon aikana järjestettiin yleisötilaisuus 16.12.2020 verkkototeutuksena.
Yleisötilaisuutta ennen osallisilla oli mahdollisuus jättää ennakkokysymyksiä, jotka
käytiin tilaisuudessa läpi. Lisäksi tilaisuuden esitys sekä ennakkokysymykset ja
vastaukset niihin julkaistiin Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Tilaisuudessa oli
runsas osallistujamäärä.
Kaavan luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen saadun palautteen pohjalta on laadittu
asemakaavaehdotus.
Luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen kaavaratkaisuun on tehty seuraavat muutokset ja
täydennykset:
- Voimalaitoksen rakennusalat kone- ja luukkuasemille esitetään sitovalla merkinnällä
rakennuslupien mukaisille sijainneille.
- Ajoyhteys voimalaitoskanavan yli Sieriniemeen esitetään sitovalla merkinnällä
turvaamaan yhteydet Sieriniemen asuinkiinteistöille.
- Ajoyhteys etelän suuntaan esitetään huoltoliikenteelle.
- Liittymänuoli osoitetaan uuden liittymän kohdalle Kuusamontielle.
- Yleismääräyksiä ja energiahuollon alueen määräyksiä tarkennetaan ristiriitaisuuksien
välttämiseksi vesitalousluvan määräysten kanssa. Vesitalousluvassa määrättyjä asioita
ei toisteta uudelleen kaavamääräyksillä.
- Kaava-alueelta valmisteluvaiheen jälkeen tietoon tulleen laaksoarhon esiintymä
osoitetaan tarkoituksenmukaisin kaavamääräyksin.
- Energiahuollon alueen rajausta laajennetaan niin, että kaikki läjitysalueet sijoittuvat
aluevarauksen sisäpuolelle, minkä seurauksena maa- ja metsätalousalueeksi osoitettu
aluevaraus poistuu kaava-alueen länsireunasta. EN-alueen rakennusoikeuteen ei
kohdistu muutoksia.
Kaavoitus esittää, että 12.2.2021 päivätty Sierilän voimalaitosalueen
asemakaavaehdotus laitetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Sierilän
voimalaitosalueelle laadittu 12.2.2021 päivätty asemakaavaehdotus asetetaan
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julkisesti nähtäville. Nähtäville olon aikana pyydetään lausunnot
ympäristölautakunnalta ja Lapin ELY-keskukselta. Asemakaavan laatimisesta ja
käsittelystä peritään hakijalta 6000 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €
/kaavakuulutus. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaavoitus
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Tekninen lautakunta, § 110,24.09.2019
Elinvoimalautakunta, § 75,19.05.2020
Elinvoimalautakunta, § 159,24.11.2020
Elinvoimalautakunta, § 37, 02.03.2021
§ 37
Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle elinvoimalautakunnan
24.11.2020 § 159 päätöksestä tehtyyn valitukseen
ROIDno-2019-1026
Tekninen lautakunta, 24.09.2019, § 110
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
Liitteet

1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnos 521 tontti 10
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 9.9.2019:
Arkkitehtitoimisto Viiri-Ylinenpää Oy on valtuutettu hakemaan asemakaavan muutosta
5. kaupunginosan korttelin 521 tontille 10, Eteläranta 5. Hakijan tavoitteena on saada
tontti muutettua rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
käyttötarkoitukseksi AR sekä saada lisää rakennusoikeutta tehokkuusluvulle e=0.34
(1081 k-m2) ja kerrosluvuksi II.

Voimassa olevassa asemakaavassa, joka on hyväksytty 23.3.1995 tontin

käyttötarkoitus on asuinpientalojen korttelialuetta AP, tehokkuusluku e=0.20 (636 k-m2
) ja kerrosluku I 1/2.
Kaavoitus esittää, että 5. kaupunginosan korttelin 521 tonttia 10 koskevaa
asemakaavan muutosta ryhdyttäisiin tutkimaan.
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: Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri
Tekninen lautakunta päättää, että 5. kaupunginosan korttelin 521 tonttia 10 koskevaa
asemakaavan muutos ryhdytään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä
valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Kaavoituskustannuksena
asemakaavan muutoksesta hakijalta peritään 2900 € ja kuulutuskustannukset 300 €
/kuulutus. Koska asemakaavan muutoksen katsotaan olevan vähäinen hyväksyy
tekninen lautakunta muutoksen (hallinto ja johtosääntö § 27).
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Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 19.05.2020, § 75
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2 Voimassa oleva asemakaava ja -muutos 2.12.-19
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 2.12.-19
4 Kaavaselostus päivitetty 8.5.-20
5 Havainnekuva A
6 Havainnekuva B
7 Vuorovaikutuslomake vireille ja valmisteluvaihe
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 8.5.2020:
Eteläranta 5:n asemakaavan muutos on saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja
arviointisuunnitelma sekä kaavapäätös yleisesti nähtäville 17.10.-30.10.2019. Ilmoitus
nähtävilläpidosta kuulutettiin 16.10.2019 Lapin Kansassa sekä kirjeellä rajanaapureille
ja muille lähialueen asukkaille sekä osallisille. Asemakaavan muutokseen on voinut
tutustua nähtävilläolon aikana kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin
internet -sivuilla kaavatorilla. Mielipiteitä kuulemisen aikana saapui kaksi kappaletta.
Mielipiteet käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen.
Asemakaavan muutoksessa voimassa olevan asemakaavan lisäksi on laadittu
2.12.2019 päivätty luonnos. Luonnoksessa tontin käyttötarkoitus on muutettu
rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi AR, kerrosluvulla II
ja tehokuusluvulla e=0.34. Asemakaavan muutosluonnos on pidetty valmisteluvaiheen
kuulemista varten yleisesti nähtävillä 11.2.-24.2.2020. Kuulutus nähtävilläpidosta
ilmoitettiin 10.2.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä rajanaapureille ja muille lähialueen
asukkaille sekä osallisille. Asemakaavan muutokseen on voinut tutustua
nähtävilläolon aikana kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet -
sivuilla kaavatorilla. Mielipiteitä kuulemisen aikana saapui kolme kappaletta.
Vireilletulon ja valmisteluvaiheen kuulemisen aikana saapuneisiin mielipiteisiin on
laadittu vuorovaikutuslomake joka on esityksen liitteenä. Kaavoitus esittää, että
2.12.2019 päivätty asemakaavan muutosluonnos hyväksytään jatkokaavoituksen
pohjaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä 5. kaupunginosan korttelin 521 tonttia 10
koskevan asemakaavan muutosluonnoksen jatkokaavoituksen pohjaksi. Päättää
kaavaehdotuksesta ja sen asettamisesta ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti
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nähtäville. Kaavoituskustannuksena asemakaavan muutoksesta hakijalta peritään
vuoden 2019 hinnoitteluperiaatteen mukaisesti 2900 € ja kuulutuskustannuksena 300
€/kuulutus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta (Hallinto- ja
johtosääntö).
Päätös
Minna Muukkonen ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 3 kohta, intressijäävi).
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 24.11.2020, § 159
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaavan muutoskartta 2.12.-19
3 Kaavaselostus 30.1.-20 päivitetty 11.10.-20
4 Vuorovaikutuslomake, ehdotusvaihe
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 12.11.2020:
Asemakaavan muutos aineistoineen on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten
julkisesti nähtävillä 7.9.-6.10.2020. Kuulutus nähtävillä pidosta julkaistiin 4.9.2020
Lapin Kansassa sekä kirjeellä rajanaapureille. Asemakaavan muutokseen on voinut
tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä
kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläolon aikana saapui kaksi saman
sisältöistä muistutusta. Muistutuksiin on laadittu vastineeksi vuorovaikutuslomake
joka on esityksen liitteenä.
Asemakaavan muutoksessa alueelle muodostuu rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten korttelialue AR, kerrosluvulla II ja
kokonaisrakennustehokkuudella e=0,34, joka sisältää varsinaisen asuinrakennuksen
osalta myös autosuoja-, talous- ja huolto-/teknisten tilojen (at) rakennusoikeusmäärän.
Kaavoitus esittää elinvoimalautakunnalle, että alueelle laadittu kaavaehdotus
hyväksytään.
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
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Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä 5. kaupunginosan korttelin 521 tonttia
10 koskevan asemakaavan muutoksen 2.12.2019 päivätyn kaavakartan mukaisesti.
Asemakaavan muutoksesta hakijoilta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperiaatteen
mukaisesti 2900 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kaavakuulutus. Asemakaavan
muutoksen hyväksyy hallintosäännön perusteella elinvoimalautakunta.
Päätös
Minna Muukkonen ilmoitti esteellisyydestä ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi (Hallintolaki 28 §, kohta 3, Intressijäävi).
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 02.03.2021, § 37
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Lausunto valitukseen 22.2.2021
2 Lausuntopyyntö PSHO Dnro 20008 2021 elinvoimalautakunta 24.11.20 yliviivattu
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 22.2.2021:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt elinvoimalautakuntaa antamaan
lausunnon liitteenä olevan valituksen johdosta asiassa 20008/2021. Lausunnon
antoon on pyydetty lisäaikaa 15.4.2021 saakka. Kaavoitus on laatinut valitukseen
22.2.2021 päivätyn lausunnon, joka on esityksen liitteenä.
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
Rovaniemen elinvoimalautakunta päättää antaa pyydettynä lausunnon Pohjois-
Suomen hallinto-oikeudelle 5. kaupunginosan korttelin 521 tonttia 10 koskevaan
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asemakaavan hyväksymispäätöksestä tehtyyn valitukseen. Palauttaa hallinto-
oikeuden lähetteen sekä lausuntona elinvoimalautakunnan päätöksestä otteen ja
liitteenä pyydetyt asiakirjat.
Päätös
Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Minna Muukkonen ilmoitti esteellisyydestä ja poistui asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, kohta 3, Intressijäävi).
Elinvoimalautakunnan pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän ajan toimii varalle
pöytäkirjantarkastajaksi valittu jäsen Marianna Mölläri.
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Esteellisyys
Minna Muukkonen
Tiedoksi
Täytäntöönpano: kaavoitus
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Sivistyslautakunta, § 18,25.02.2021
Elinvoimalautakunta, § 38, 02.03.2021
§ 38
LISÄPYKÄLÄ: Elinvoimalautakunnan lausunto: Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelma
2021 - 2025
ROIDno-2020-2302
Sivistyslautakunta, 25.02.2021, § 18
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Tervo
merja.tervo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Kulttuuriohjelma 2021-2025
Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelman laatiminen, kulttuuripoliittisten linjausten
määrittely vuosille 2021-2025, oli kulttuuripalvelujen toiminta- ja
käyttötaloussuunnitelmassa vuonna 2020.
Tavoitteena on ollut työstää ohjelma, joka on kaupunkistrategian mukainen sekä
kaupungin uutta brändiä ja siinä esiin nostettuja arvoja kunnioittava. Rovaniemen
laajassa, osallisuutta painottaneessa brändityössä kehitettiin tavat ja kanavat
toteuttaa eri ohjelmia ja hankkeita. Tätä kehitystyötä hyödynnettiin kulttuuriohjelman
laatimisessa kustannustehokkaasti, mukaan lukien monikanavaisuus; erityisesti
kehitettyjä eri kanavia hyödynnettiin ja pilotoitiin.
Keskeisenä ajatuksena on, että kulttuuriohjelma kestää aikaa ja ennakoi tulevaa.
Kulttuuriohjelma edistää hyvinvointia, kasvattaa elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa
oivaltaen, että kulttuurin ja kulttuuristen sisältöjen keinoin voidaan yhdistää asioita ja
toimijoita sekä yhteiskehittää eri sisältöjä. Olennaista on ollut luoda ohjelma, joka
tarjoaa prosessin aikana ja eri kanavia hyödyntäen osallisuuden paikkoja kuntalaisille,
kulttuuritoimijoille ja kaikille kiinnostuneille toimijoille, eri tahoille ja sidosryhmille.
Ohjelmatyössä otettin huomioon uuden kuntien kulttuuritoimintalain tavoitteet,
joiden toteuttamisen lähtökohtana ovat demokratia, asiakaslähtöisyys, tasa-arvo,
kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu. Tavoitteet tiivistetysti:
1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja
taiteen tekemiseen ja kokemiseen;
2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista
kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;
3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
kulttuurin ja taiteen keinoin;
4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä
tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.
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Kulttuuriohjeman valmistelu toteutettiin Flatlight Creative Housen, kulttuurin ja
taiteen ammattilaisten sekä Rovaniemen asukkaiden yhteisenä tekemisenä. Prosessi
oli seuraava: 1. Tiedonkeruu ja kyselyt, 2. Linjanvedot, 3. Pyöreän pöydän keskustelu ja
korttikampanja, 4. Ohjelman kirjoitustyö ja kommentointi, 5. Esittely ja lanseeraus.
Ohjelman päätöksentekoprosessi etenee siten, että sivistyslautakunnan käsiteltyä
ohjelman helmikuun kokouksessaan, se lähetetään lausuntokierrokselle lautakuntiin
ja vaikuttamistoimielimiin, päätyen lausuntokierroksen jälkeen kaupunginhallituksen
käsittelyyn.
Flatlight Creative Housen edustaja Ida Tirkkonen ja kulttuurituottajat Roosa Nevala ja
Matti Selin esittelevät kokouksessa Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelman.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Varis, hallintopäällikkö
Sivistyslautakunta kuulee esittelyn Rovaniemen kaupungin
kulttuuriohjelmasta vuosille 2021-2025, hyväksyy ohjelman ja lähettää sen esityksen
mukaisesti lausuntokierrokselle lautakuntiin ja vaikuttamistoimielimiin.
Lausuntokierroksen jälkeen ohjelma viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti hallintopäällikkö vs. toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 02.03.2021, § 38
Valmistelija / lisätiedot:
Rauni Jokelainen
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
hallinto- ja talouspäällikkö
Liitteet

1 Kulttuuriohjelma 2021-2025
ELINVOIMALAUTAKUNTA 2.3.2021
Elinvoimalautakunnan lausunto, Rovaniemen kulttuuriohjelma 2021-2025
Sivistyslautakunta on kuullut 25.2.2021 esittelyn Rovaniemen kaupungin
kulttuuriohjelmasta vuosille 2021-2025, hyväksynyt ohjelman ja lähettänyt
ohjelman lausuntokierrokselle lautakuntiin ja vaikuttamistoimielimiin.
Lausuntokierroksen jälkeen ohjelma viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Tavoitteena on ollut työstää ohjelma, joka on kaupunkistrategian mukainen sekä
kaupungin uutta brändiä ja siinä esiin nostettuja arvoja kunnioittava. Keskeisenä
ajatuksena on, että kulttuuriohjelma kestää aikaa ja ennakoi tulevaa. Kulttuuriohjelma
edistää hyvinvointia, kasvattaa elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa oivaltaen, että
kulttuurin ja kulttuuristen sisältöjen keinoin voidaan yhdistää asioita ja toimijoita sekä
yhteiskehittää eri sisältöjä.
Kulttuuriohjelman tavoitteet tiivistetysti ovat:
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1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja
taiteen tekemiseen ja kokemiseen;
2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista
kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;
3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
kulttuurin ja taiteen keinoin;
4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä
tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta toteaa Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelmasta seuraavaa:
Rovaniemen kaupungin kulttuurivisio on asetettu korkealle ja sen toteutuminen
edellyttää hyvää yhteistyötä yksilöiden, yhteisöjen ja kaupungin välillä. Tähän
edellytykseen onkin ohjelmassa kiinnitetty huomiota ja kaupungin laaja
kulttuuriekosysteemi on ohjelmassa tuotu hyvin esille. Kulttuuriohjelman ydinteemat:
hyvinvointi, yhdenvertaisuus, yhteistyö, kulttuurin monipuolisuus ja vetovoimatekijät
kiinnittävät huomiota niin yksilön hyvinvointiin ja hyvää arkeen, kuin laajemminkin
Rovaniemen kaupungin elinvoima- ja pitovoimatekijöihin. Rovaniemen kaupungin
kulttuuriohjelma 2021-2025 on selkeä ja tässä ajassa elävä tiivis kokonaisuus, minkä
pohjalta Rovaniemen kaupungilla on hyvät edellytykset onnistua tavoitteessaan
rohkeana ja luovana arktisena pääkaupunkina. Lisäksi elinvoimalautakunta pyytää
kiinnittämään huomioita erityisryhmien tarpeisiin kulttuuritiloissa.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Sivistyslautakunta
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Muutoksenhakukielto
§14, §15, §16, §17, §18, §20, §22, §24, §25, §29, §32, §33, §34, §35, §36, §37, §38
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§19, §21, §23, §26, §27, §28, §30, §31
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 päätöksentiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 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 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 kaupunki, Elinvoimalautakunta
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.

