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Saapuvilla olleet jäsenet
Jaakko Huttunen, puheenjohtaja
Matti Pöykkö, 1. varapuheenjohtaja
Anna Suomalainen, saapui 14:04
Piia Hanni
Raija Kivilahti
Antti Väänänen, varajäsen
Veli-Matti Kilpimaa, varajäsen, saapui 15:12
Muut saapuvilla olleet
Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, sihteeri
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, saapui 14:09, poistui 15:13
Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, saapui 14:28, poistui 15:52
Sirpa Salminen, sisäinen tarkastaja, saapui 14:09, poistui 15:13
Tapio Raappana, vastuullinen tilintarkastaja KPMG Oy Ab, saapui 14:07, poistui 16:24
Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, esittelijä
Jari Jokela, Lapin sairaanhoitopiirin johtaja, saapui 14:08, poistui 14:43
Poissa

Eemeli Kajula
Petri Keihäskoski

Allekirjoitukset

Jaakko Huttunen
Puheenjohtaja

Juuso Kataja
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
30.09.2020

Tarkastus todettu 30.09.2020 § 99

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
(8.10.2020) alkaen.
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§ 85
Kokoukseen osallistujat
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
Toimielimeen valitut (läsnäolevat jäsenet/varajäsenet tummennettuna):
JÄSEN
Jaakko Huttunen pj
Matti Pöykkö vpj
Piia Hanni
Petri Keihäskoski
Raija Kivilahti
Eemeli Kajula
Anna Suomalainen

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

Muut osallistujat / kuultavaksi kutsutut:
Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, toimielimen esittelijä
Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, kokouksen sihteeri
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, kuultava § 92
Jari Jokela, Lapin sairaanhoitopiirin johtaja, kuultava § 91
Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kuultava § 93
Sirpa Salminen, sisäinen tarkastaja, toimielimen kutsuma asiantuntija § 91
Tilintarkastaja KHT, JHT Tapio Raappana, kuultava § 100
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen saapuvilla olevat jäsenet, muut
saapuvilla olevat henkilöt ja poissaolijat.
Päätös
Anna Suomalainen saapui paikalle tämän asian käsittelyn aikana kello 14:04.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokoukseen osallistujat esittelijän esityksen
mukaisesti.
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§ 86
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
Kokouksen päätösvaltaisuuden osalta todetaan Kuntalain 103 §:n määräys, jonka
mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Valtuusto on kuntalain 90 §:n nojalla määrännyt hallintosäännössä toimielinten
kokousmenettelystä. Määräykset koskevat mm. kokouksen koollekutsua sekä
kokouksesta ilmoittamista ja esityslistan julkaisua.
Hallintosäännön 147 §:n mukaisesti kokouksen puheenjohtaja toteaa onko kokous
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja toteaa tarkastuslautakunnan kokouksen olevan
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
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§ 87
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
Hallintosäännön 159 §:ssä on määräykset pöytäkirjan laatimisesta sekä
tarkistamisesta. Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen
puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa toimielimen
valitsema pöytäkirjan tarkastaja. Toimielin päättää myös tarkastuksen aikarajasta, joka
ajoittuu kokouspäivästä lukien seuraavan seitsemän päivän sisälle.
Kaupunki on lisännyt sähköisten palveluiden käyttöä pyrkien saamaan nopeutta ja
kustannusten säästöä hallinnollisiin kuluihin. Pöytäkirja on tällä perustein tarkastettu
ja hyväksytty sähköpostitse. Pöytäkirja julkaistaan kokouksesta kahdeksantena
päivänä kaupungin verkkosivuilla. Julkaisun päivämäärä merkitään pöytäkirjaan, eikä
pöytäkirjoja kuuluteta ilmoitustaululla. Pöytäkirjan varsinainen allekirjoitus on tehty
myöhemmin eli yleensä seuraavan kokouksen alussa.
Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä
tavalla. Yksittäisten päätösten osalta pöytäkirja on voitu tarkastaa jo
kokouksessa. Estettä ei ole tarkastajaa valitsematta hyväksyä koko pöytäkirjan
tarkastaminen jo kokouksessa. Tällöin tarkastaminen on syytä käsitellä kokouksen
päättämisen yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan kokouksen päättämisen
yhteydessä.
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.
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§ 88
Työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana
seuranneessa esityslistassa.
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä
(Hallintosääntö 149 § 2. mom).
Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu,
ottaa yksimielisellä päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa (Hallintosääntö 150 § 1. mom).
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Lisäpykälä § 100 Tilintarkastajan raportointi käsitellään ennen kokouksen
päätöspykälää § 99. Muuten tarkastuslautakunta käsittelee asiat esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Päätös
Tarkastuslautakunta hyväksyi työjärjestyksen esityksen mukaisesti.
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§ 89
Ajankohtaiset asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja, Jari Kotimäki
juuso.kataja@rovaniemi.fi, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunnalle annetaan selvitys valtuustolle annettavan väliraportin
valmistelusta. Lautakunnan 26.8.2020 §78 päätöksen mukaan valtuustolle annetaan
väliraportti johtamisesta. Kokousaikatauluihin liittyen väliraportin antaminen
valtuustolle toteutuisi tammikuussa (tavoiteaikataulu oli joulukuun valtuusto).
Tarkastuslautakunta on päivittänyt toimielinseurantaa ja saattanut uudistetun
seurantalomakkeen tiedoksi eri toimilelimille. Tarkastuslautakunnalle annetaan saatu
palaute uudistetusta toimielinseurannasta.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Päätös
Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi tiedoksi.
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§ 90
Talouskatsaus 08/2020
ROIDno-2019-1984
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja, Jari Kotimäki
juuso.kataja@rovaniemi.fi, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta seuraa kokouksissaan säännöllisesti lautakunnan talouden
toteumaa siten kuin hallintosäännössä lautakunnilta (HS 75 §)
edellytetään. Tilikaudelle 2020 valtuusto on hyväksynyt lautakunnan talousarvioksi
-250 000 euroa. Talousarvio koostuu yksinomaan menoista, sillä
tarkastuslautakunnalla ei ole tuloja.
Lautakunta seuraa talouden toteutumaa Tabella talouden seurantajärjestelmän avulla.
Elokuun päättyessä talousarvion toteutuma oli -142 912,30 euroa. Kun vuodesta oli
ajallisesti kulunut 66,67 %, lautakunta oli käyttänyt sille budjetoiduista menoistaan
57,16 %.
Toimitilavuokrat ovat kohonneet merkittävästi ja tulevat ylittämään talousarviossa
budjetoidun määrän. Vuokramenojen toteutuma vuonna 2019 oli 4 735,93. Vuodelle
2020 varauduttiin vuokramenojen osalta budjetissa lähes kaksinkertaiseen
summaan 9 316,41. Tilahallinnon tämän vuoden laskutuksen perusteella
vuokramenoiksi tulisi muodostumaan 14 334,60.
Ajankohtaiset talousluvut esitetään kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunnalle annetaan kokouksessa tieto elokuun talouden toteutumasta.
Tarkastuslautakunta merkitsee talouden toteutuman tiedoksi.
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.
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§ 91
Lapin sairaanhoitopiirin rooli sote- ja maakuntauudistuksessa
ROIDno-2019-3542
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
Tarkastuslautakunta arvioi Rovaniemen kaupungin toimintaa sote- ja
maakuntauudistukseen liittyen
Tarkastuslautakunta on arvioinut Rovaniemen kaupungin toimia liittyen jo viime
eduskuntakaudelta alkaneeseen sote- ja maakuntauudistukseen vuoden 2019
arviointikertomuksessaan. Tarkastuslautakunta on jatkanut arviointia vuonna 2020
(Tarkltk 24.6.2020 § 65) keskittyen aiemman hallituksen ja nykyisen hallituksen
lakiesityksiin sote- ja maakuntauudistuksesta.
Tarkastuslautakunta on pitänyt tärkeänä, että kaupunginhallitus toimii akviivisemmin
huomioiden sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun. Kaupungin toiminta Sipilän
hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen kaatumisen jälkeen ja Marinin hallituksen
uuden lakiesityksen välillä on lautakunnan näkemyksen mukaan ollut passiivista.
Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta on suosittanut kaupunkia määrittämään
keskeiseimmät tavoitteet uudistukselle. Kaupungin tulee myös huomioida myös se,
että Rovaniemi on Lapin maakuntakeskuksena keskeinen toimija koko Lapin
edunvalvonnan näkökulmasta. Tarkastuslautakunta tulee jatkamaan sote- ja
maakuntauudistuksen etenemisen seurantaa ja arvioimaan Rovaniemen kaupungin
toimia asiaan liittyen.
Lapin sairaanhoitopiiri omistajaohjauksen näkökulmasta
Rovaniemen kaupunki on Lapin sairaanhoitopiirin suurin jäsenkunta.
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä luetaan kaupunkikonserniin kuuluvaksi 53,28 %:n
omistusosuudella.
Tarkastuslautakunta on nähnyt arvioinnissaan kuntayhtymien (myös
sairaanhoitopiirin) omistajaohjauksen vaikeana. Omistajakuntien
kuntayhtymään valitsemat luottamushenkilöt edustavat samanaikaisesti sekä
kuntayhtymää että omistajakuntaansa. Lisäksi he huomioivat toiminnassaan
äänestäjäkuntansa kannanotot.
Lautakunta piti arviointikertomuksessa tärkeänä, että kaupunki terävöittää
kuntayhtymiin kohdentuvaa omistajaohjausta. Kaupunki talousarviossa edellytti
kuntayhtymiin sijoittamalleen pääomalle 3 %:n korkoa (TA 2019 s. 45). Samanaikaisesti
se LSHP:n osalta kirjasi talousarvioon, että korko vuonna 2019 maksettaisiin edelleen
1,5 %:n suuruisena (TA 2019 s. 119).
Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksen johtopäätöksissä kiinnittänyt huomiota
omistajuuden asioihin. Lautakunta on todennut, että kuntayhtymät ovat merkittävä
osa kaupungin omistusta. Lautakunnan näkemyksen mukaan myös kuntayhtymille
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asetettavien omistajatavoitteiden tulee perustua kaupunginvaltuuston hyväksymään
kaupunkistrategiaan. Kaupunginhallituksen vastaus arviointikertomukseen tullaan
käsittelemään kaupunginvaltuustossa lokakuun kokouksessa.
Lapin sairaanhoitopiirin rooli Lapin maakunnan sote-palveluiden tuotannossa
LSHP:n toiminnan tarkoitus määritellään Rovaniemen talousarviossa seuraavalla
tavalla: "Sairaanhoitopiirin toiminnan tarkoituksena on tuottaa ja hankkia alueensa
tarpeiden mukaista erikoissairaanhoitoa tukien alueensa perusterveydenhuoltoa.
Sairaanhoitopiiri ylläpitää Lapin keskussairaalaa, joka toimii Rovaniemellä
Ounasvaaralla ja Muurolassa. Sairaanhoitopiiri tuottaa ensihoitopalvelun alueelleen.
Lisäksi sairaanhoitopiiri toteuttaa perustason sosiaali- ja terveyspalveluja jäsenkuntien
kanssa sovitun mukaisesti." Määrittelyn perusteella sairaanhoitopiirillä on
luonnollisesti suuri rooli sote- ja maakuntauudistuksessa muun muassa
asiantuntijatiedon tuottajana.
Osana kaupungin toiminnan arviointia sote- ja maakuntauudistuksessa
tarkastuslautakunta näkee tarpeellisena kuulla Lapin sairaanhoitopiirin näkemyksiä ja
ennakko-odotuksia liittyen sote-palveluiden uudelleenorganisointiin sote- ja
maakuntauudistuksessa. LSHP:n asiantuntijanäkemys on hyödyllinen, kun arvioidaan
kaupungin omien toimien ja painotusten tarkoituksenmukaisuutta.
Tarkastuslautakunta kuulee sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokelaa liittyen LSHP:n
toimintaan ja tilanteeseen sekä asemoitumiseen sote- ja maakuntauudistuksessa
Lapin maakunnan osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta kuulee Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokelaa LSHP:n
toimintaan sekä sote- ja maakuntauudistukseen liittyen. Merkitään kuuleminen
tiedoksi.
Päätös
Tarkastuslautakunta kuuli Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokelaa. Lautakunta
merkitsi kuulemisen tiedoksi.
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§ 92
Kaupunginjohtajan kuuleminen
ROIDno-2019-3542
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki
jari.kotimaki@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö
Kaupunginvaltuusto on asettanut toimikauttansa varten tarkastuslautakunnan
hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunta
vastaa myös sidonnaisuusasioista.
Tarkastuslautakunnan toteuttamassa arvioinnissa keskeinen kohde on
kaupunginhallitus. Kaupunginhallituksen tulee johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa
ja taloutta valtuuston asettamiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Kaupunginhallitusta
arvioidaan myös siksi, että sillä on vastuu kaupungin omistuksista. Kaupunginhallitus
yhdessä johtavien viranhaltijoiden kanssa muodostaa kaupunkiomistajan ääntä ja
valtaa käyttävän konsernijohdon.
Kaupunginhallituksen alaisena toimiva kaupunginjohtaja johtaa kaupungin hallintoa,
taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Ammatillisena johtajana toimiva kaupunginjohtaja
vastaa päätöksentekoa edeltävästä valmisteluprosessista ja päätösesittelystä, sekä jo
päätettyjen asioiden täytäntöönpanosta.
Tarkastuslautakunta on pyrkinyt laatimissaan arviointikertomuksissa esittämään
johtopäätökset kehittämiseen kannustavina ja tulevaan suuntaavana. Lautakunta on
myös pitänyt tärkeänä olla puuttumatta operatiivisiin toimiin tai
muutoin kannanotoillaan sivusta ohjaamaan kaupunginhallitusta tai muita
toiminnasta ja taloudesta vastaavia tahoja.
Tarkastuslautakunnan laatima vuoden 2019 arviointikertomus käsiteltiin valtuustossa
tilinpäätöksen yhteydessä 15.6.2020. Kaupunginhallituksen antama vastaus tullaan
käsittelemään valtuustossa 26.10.2020.
Ulla-Kirsikka Vainio on aloittanut Rovaniemen kaupunginjohtajan virassa.
Tarkastuslautakunta kuulee Ulla-Kirsikka Vainiota ensihavainnoistaan
kaupunginjohtajana.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta kuulee kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainiota. Merkitään
kuuleminen tiedoksi.
Päätös
Veli-Matti Kilpimaa saapui paikalle tämän asian käsittelyn aikana kello 15:12.
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Tarkastuslautakunta kuuli kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainiota. Lautakunta
merkitsi kuulemisen tiedoksi.

Rovaniemen kaupunki
Tarkastuslautakunta

Pöytäkirja
30.09.2020

8/2020

14 (29)

§ 93
Kaupunginhallituksen salassa pidettävät päätökset arviointia varten
ROIDno-2019-3542
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki
jari.kotimaki@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien talouden ja toiminnan tavoitteiden
toteutumista. Myös tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden toteutuminen
kuuluvat arvioinnin piiriin. Arviointi kattaa koko konsernin. Lautakunnalle
arvoinnin lähteinä ovat mm. talousarvio, osavuosikatsaukset, tilinpäätös sekä
kokousten päätöspöytäkirjat. Lautakunnan jäsenet antavat näkökulmia arviointiin
toimielinseurannan kautta.
Arvioinnnin edellyttämää tietoa lautakunta saa myös suullisissa kuulemisissa
kokousten yhteydessä. Hallintosäännön 83§ nojalla ”lautakunnan määräämillä
luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa
lautakunnan niin päättäessä”
Asioiden salassapito ei ole este tarkastuslautakunnan tiedonsaannille. Kuntalain 124,1
§ perusteella "tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä
oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtäväkseen asiakirjat, joita se pitää
tarpeellisena arviointitehtävän hoitamiseksi".
Erityinen tiedonsaantioikeus (124,1§) ei ulotu kaupungin omistuksiin kuten sen
yhtiöihin. Mutta tarkastuslautakunnan ja tarvittavilta osin myös muiden kunnan
viranomaisten tiedonsaantioikeutta voitaisiin kunnan omin päätöksin laajentaa.
Eduskunnan hallintovaliokunnan mukaan se voidaan toteuttaa erityisesti
yhtiöjärjestykseen ja osakassopimuksiin otettavilla määräyksillä (HaVM 55/2014). Siis jos
kaupunkiomistajalla on tahtoa, myös enemmän tietoa on saatavissa.
Tarkastuslautakunnan arvioinnin keskeinen kohde on kaupunginhallitus, joka johtaa
kaupungin toimintaa sekä vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta.
Tarkastuslautakunta arvioi kaupunginhallitusta myös siksi, että yhdessä johtavien
viranhaltijoiden kanssa se muodostaa konsernijohdon, jolle kuntalaki
määrää vastuun omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta.
Tarkastuslautakunta on 21.11.2018 § 146 päättänyt arviointia
varten perehtyä kaupunginhallituksen salassa pidettäviin päätöksiin vuosittain kolme
kertaa eli huhtikuussa, syyskuussa ja tammikuussa. Sittemmin on
tarkoituksenmukaisena pidetty, että salassa pidettävien asioiden käsittely toteutetaan
kahdesti vuodessa.
Salassapidon merkitystä ja turvaamista korostaen asia on käsitelty yksinomaan
suullisen selostuksen pohjalta. Kokoukseen on tarvittaessa kutsuttu viranhaltija
kertomaan salassapidettävistä päätöksistä.
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunnalle annetaan arviointitehtävien hoitamiseksi selvitys
kaupunginhallituksen salassa pidettävistä päätöksistä ajalta 1.1- 30.8.2020.
Lautakunta kuulee asiassa kaupunginsihteeri Kaisa Laitista.
Lautakunnalle annettu selvitys merkitään merkitään tiedoksi.
Päätös
Tarkastuslautakunta kuuli kaupunginsihteeri Kaisa Laitisen selvityksen ja kävi
keskustelun asiasta. Lautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.
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§ 94
Kuusamon opintomatkan järjestelyt
ROIDno-2019-787
Tarkastuslautakunta on valmistellut opintomatka Kuusamoon 4-5.11.2020.
Kuusamossa vastanottajana toimii Kuusamon kaupungin tarkastuslautakunta.
Ohjelmaan sisältyy valmistellut alustukset, joista vastaa molempien kuntien
viranhaltijat sekä Kuusamon kaupungin tilintarkastaja.
Opintomatkan järjestelyt toteutetaan matkojen ja majoituksen osalta kustannuksia
säästävällä tavalla lautakunnan talousarvion puitteissa. Opintomatkaan osallistuu
Rovanimen kaupungin puolelta lautakunnan jäsenet (7) ja viranhaltijat (2) sekä
kaupungin sisäinen tarkastaja (1).
Valmistelussa huomioidaan korona-epidemia.
Järjestelyistä annetaan tarkempi selvitys kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta päättää jatkaa Kuusamoon 4-5.11.2020 suuntautuvan
opintomatkan valmistelua. Lopullinen päätös tehdään lautakunnan 28.10. pidetävässä
kokouksessa.
Päätös
Tarkastuspäällikön muutettu päätösesitys:
Tarkastuslautakunta päättää, että opintomatkan valmistelu keskeytetään
koronaepidemian vuoksi.

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti tarkastuspäällikön muutetun
päätösesityksen mukaisesti.
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Tarkastuslautakunta, § 77,26.08.2020
Tarkastuslautakunta, § 95, 30.09.2020
§ 95
Arviointi tarkastuslautakunnan toiminnan vaikuttavuudesta
ROIDno-2019-3542
Tarkastuslautakunta, 26.08.2020, § 77
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Kotimäki, Juuso Kataja
jari.kotimaki@rovaniemi.fi, juuso.kataja@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö, vs. kaupunkitarkastaja
Kaupunginvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavalle
ajalle arvioinnin järjestämistä varten. Muut lautakunnan päätehtävät liittyvät hallinnon
ja talouden tarkastuksen järjestämiseen sekä sidonnaisuusasioihin.
Luontevaa on, että myös tarkastuslautakunta itse asettuisi arvioinnin kohteeksi.
Arvioinnista saatavaa palautetta voi hyödyntää paitsi nykyisen, myös tulevan
valtuustokauden tarkastuslautakunnan toiminnan kehittämisessä.
Arviointipalautetta on luontevaa kysyä tarkastuslautakunnan asettajalta eli
valtuustolta. Palautetta on tarkoituksenmukaista kysyä myös keskeiseltä
tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin kohteelta eli
kaupunginhallitukselta. Kysely osoitettaisiin kaupunginvaltuuston ja
kaupunginhallituksen varsinaisille jäsenille.
Viranhaltijatyönä on valmisteltu kyselylomaketta. Luonnos kyselystä on liitteenä (ei
vielä julkinen). Vastaajat voivat ottaa kantaa esitettyihin kysymyksiin
/väittämiin asteikolla 1-5 (1= täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä). Joidenkin
kysymysten/väittämien yhteydessä on tila myös sanalliselle vastaukselle.
Kysely toteutettaisiin kaupungin käytössä olevalla Zef-työkalulla loka- tai
marraskuussa. Yksittäisten vastausten antaja ei käy kyselytuloksista ilmi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta käy keskustelun tarkastuslautakunnan vaikuttavuutta koskevasta
arvioinnista. Asia palautetaan jatkovalmisteluun ja tuodaan päätettäväksi syyskuun
tarkastuslautakunnan kokoukseen.
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta, 30.09.2020, § 95
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja, Jari Kotimäki
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juuso.kataja@rovaniemi.fi, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja, tarkastuspäällikkö
Kaupunginvaltuustolle ja -hallitukselle suunnatun kyselyn valmistelua on jatkettu.
Kyselyssä arvioidaan tarkastuslautakunnan toiminnan vaikuttavuutta.
Tarkastuslautakunnan jäsenille on lähetetty testikysely kokouksessa käytävää
keskustelua varten.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta käy keskustelun kaupunginvaltuustolle ja -hallitukselle
lähetettävästä kyselystä.
Tarkastuslautakunta hyväksyy kaupunginvaltuustolle ja -hallitukselle lähetettävän
kyselyn lautakunnan toiminnan vaikuttavuudesta. Lautakunta valtuuttaa
tarkastuspäällikön tekemään kyselyyn tarvittavat muutokset kokouksessa saadun
palautteen pohjalta. Kysely toteutetaan loka- tai marraskuun aikana.
Päätös
Tarkastuspäällikön muutettu päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta käy keskustelun kaupunginvaltuustolle ja -hallitukselle
lähetettävästä kyselystä.
Tarkastuslautakunta hyväksyy kaupunginvaltuustolle ja -hallitukselle lähetettävän
kyselyn lautakunnan toiminnan vaikuttavuudesta. Lautakunta valtuuttaa
tarkastuspäällikön tekemään kyselyyn tarvittavat muutokset kokouksessa saadun
palautteen pohjalta.
Kysely toteutetaan loka- tai marraskuun aikana. Tarkastuslautakunta päättää
vastaukset saatuaan tulosten tiedottamisesta sekä niiden käyttämisestä.

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti tarkastuspäällikön muutetun
päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 96
Sidonnaisuusrekisteri, tilanne 09/2020
ROIDno-2017-1196
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
Tarkastuslautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi
kaksi kertaa vuodessa (hallintosääntö 85 §). Tarkastuslautakunta päätti
kokouksessaan 21.8.2017 tiedoksiannon ajankohdiksi maaliskuun ja lokakuun
valtuuston kokoukset. Edellisen kerran sidonnaisuusrekisteritilanne käsiteltiin
valtuustossa 21.10.2019 § 74.
Keitä velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnan hallituksen sekä maankäyttö-
ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä
(ympäristölautakunta ja elinvoimalautakunta). Tämän lisäksi velvollisuus koskee
valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa sekä
kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. (kuntalaki 84 § 2 mom.).
Sidonnaisuusrekisterin tarkoituksena on edistää päätöksenteon avoimuutta ja
läpinäkyvyyttä.
Kuntalain 30 § 5 mom. mukaan kunnanhallituksen ja lautakuntien jaostoihin
sovelletaan sitä, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Täten
ilmoitusvelvollisuus koskee myös kaupunginhallituksen sekä ympäristö- ja
elinvoimalautakunnan jaostojen jäseniä sekä muiden lautakuntien jaostojen
puheenjohtajistoa ja esittelijöitä.
Mitä sidonnaisuusilmoituksen täytyy sisältää
Ilmoitusvelvollisen on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistä sekä
luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.
Tämän lisäksi on ilmoitettava merkittävästä varallisuudesta, eli omaisuudesta ja
omistajuuksista, jotka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten.
Ilmoistusvelvollisen on myös ilmoitettava muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla
merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Kuntalain 84 §:ssä määritellään sidonnaisuuksien ilmoittamisen sisältö. Kuntaliitto on
tehnyt ohjeistuksen sidonnaisuusilmoitusten ja -rekisterin tulkintaan. Ohjeistus jättää
myös avoimia kysymyksiä ilmoitusvelvolliselle ja lautakunnille päätettäväksi.
Merkittävän varallisuuden raja-arvon määrä
Kuntaliiton ohjeistuksessa ei määritellä, mikä on ilmoitettavan velan, vastuiden tai
takauksen euromääräinen raja-arvo, jonka ylittyessä ilmoitus on annettava.
Tarkastuslautakunta 19.6.2019 päätti, että liike- tai sijoitusoimintaa varten
otetun velan, takauksen ja muiden vastuiden raja-arvo on 100 000 euroa. Raja-arvon
ylittyessä summa on ilmoitettava sidonnaisuusilmoituksessa.
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta käy läpi sidonnaisuusrekisterin tilanteen 09/2020 ja merkitsee
sen tiedoksi.
Lautakunta saattaa ajantaisen sidonnaisuusrekisterin tiedoksi kaupunginvaltuuston
26.10.2020 kokoukseen.
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.
Rovaniemen kaupungin ajantasainen sidonnaisuusrekisteri on osoitteessa
https://rovaniemi.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse .
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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§ 97
Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2021
ROIDno-2020-1330
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja, Jari Kotimäki
juuso.kataja@rovaniemi.fi, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja, tarkastuspäällikkö
Liitteet

1 Talousarvion suunnitteluohje 2021
2 Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma 2021
3 Tarkastuslautakunnan tuloskortti 2021
Rovaniemen kaupungin 2021 talousarviota on valmisteltu konsernihallinnon antaman
ohjeistuksen ja aikataulun mukaisesti. Kunkin toimielimen on tullut esittää
toiminnalliset tavoitteet tuloskortissa ja yksilöidyt taloussuunnitelmat
toimielinkohtaisessa tuloslaskelmassa.
Kaupunginhallituksen 8.9.2020 §304 hyväksymän talousarvion suunnitteluohjeen (liite
1) mukaan vuoden 2021 koko kaupungin määrärahakehykseksi esitetään 392,10
miljoonaa euroa. Tällöin kaupungin tilikauden alijäämä on 7,10 miljoonaa euroa
vuonna 2021. Investointikehys asetetaan 15,00 miljoonaan euroon.
Tarkastuslautakunnalle vuoden 2021 suunnitteluohjeessa osoitetaan
talousarvioraamiksi 0,25 milj€. Lautakunnan talousarvioraami olisi siten sama kuin on
vuonna 2020. Kaupunginhallituksen suunnitteluohjeen raami 0,25 milj€ vastaa myös
tarkastuslautakunnan viranhaltijavalmistelussa nyt laadittua tuloslaskelmaa (liite 2).
Vuotta 2021 koskeva suunnitteluohjeen mukainen talousarvion tuloskortti kertoo
toiminnallisista sekä taloudellisista tavoitteista (liite 3).
Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnalla on huomattavan itsellinen asema
talousarvionsa osalta. Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan hyväksymästä
talousarvioesityksestä vain perustellusta syystä (Kuntalaki 121 § 2 mom). Mikäli
kaupunginhallitus pysyttää myös syksyn jatkovalmistelussa lautakunnan
talousarvioraamin 0,25 milj eurossa esittäen sen valtuuston hyväksyttäväksi,
lautakunnan ei ole tarvetta vedota kuntalain talousarviosäännökseen.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen antaman talousarvion
suunnitteluohjeen (liite 1) sekä talousarviota varten laaditun tuloslaskelman (liite 2).
Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja tuloskortin vuodelle
2021 (liite 3) ja saattaa sen kaupunginhallitukselle valmistelua varten.
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.
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§ 98
Tarkastuslautakunnan sijaisuusjärjestelyt ajalla 11.1.2021 – 31.5.2021
ROIDno-2019-3003
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki
jari.kotimaki@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta on myöntänyt kaupunkitarkastaja Rauni Jokelaiselle virkavapaata
ajalle 1.6. 2020 - 10.1.2021. Jokelainen on virkavapautensa aikana ollut ensi vaiheessa
toisen vakanssin hoitajana konsernitalouden tehtävässä sekä 1.9.2020 lähtien
kaupungin elinvoimapalvelussa hallintopäällikön toimessa.
Hallintopäällikön tehtävän määräaikaisuus ulottuu 31.5.2021 saakka, joten Jokelainen
on pyytänyt tarkastuslautakunnalta virkavapauden jatkoa ajalle 11.1.2021 -
31.5.2021. Lautakunnan myöntäessä virkavapauden Jokelaiselle, ajankohtaiseksi tulee
kaupunkitarkastajan viransijaisuuden järjestäminen vastaavalle ajalle.
Kaupunkitarkastajan viransijaisena 10.1.2021 saakka toimii tarkastuslautakunnan
päätöksen 30.4.2020 § 38 mukaisesti yht. kand. Juuso Kataja. Kataja on antanut
suostumuksensa toimia viransijaisena edelleen 11.1.2021 - 31.5.2021.
Tarkastuslautakunta on määritellyt kaupunkitarkastajan tehtäväkuvauksen 6.10.2015
§88. Kelpoisuusehtona on kauppatieteen maisterin tutkinto tai vaihtoehtoisesti muu
ylempi korkeakoulututkinto, jota on täydennetty opinnoilla laskentatoimen tai
rahoituksen alalta. Kaupunginhallitus on 14.12.2015 §475 vahvistanut viran
palkkauksen.
Kataja ei täytä viran kelpoisuusehtoja, mutta on muutoin kykenevä vastaamaan
viransijaisuuden ajan kaupunkitarkastajan tehtävistä. Viransijaisuuden palkkauksesta
pyydetään ennen palkkauksen vahvistamista henkilöstöhallinnon lausunto.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta myöntää virkavapauden kaupunkitarkastaja Rauni Jokelaiselle
ajalle 11.1.2021 - 31.5.2021
Tarkastuslautakunta määrää Juuso Katajan kaupunkitarkastajan viransijaiseksi ajalle
11.1.2021 - 31.5.2021. Palkkaus määräytyy henkilöstöhallinnon antaman lausunnon
mukaan.
Päätös
Merkittiin että kaupunkitarkastaja Juuso Kataja poistui esteellisenä tämän pykälän
käsittelyn ajaksi. Tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki toimi Juuso Katajan estyessä
sihteerinä.
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Tarkastuspäällikkö esitti tarkastuslautakunnalle selvityksen siitä, että
kaupunkitarkastajan viransijaisuus voidaan toteuttaa kelpoisuusvaatimusten
puutteesta huolimatta. Muilta osin tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Rauni Jokelainen, Juuso Kataja
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§ 99
Pöytäkirjan tarkastaminen ja kokouksen päättäminen
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
Hallintosäännön 158 § määrää pöytäkirjan tarkastamisesta.
Hallintosäännön 159 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan tulee kertoa mm.
kokouksen alkamis- ja päättymisajat.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta tarkastaa pöytäkirjan kokouksessa ja toteaa pöytäkirjan olevan
kokouksen kulun mukainen.
Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyväksi, sekä toteaa kokouksen päättymisajan.
Puheenjohtaja toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan. Kokouspaikka ilmoitetaan
lähempänä kokousta.
Päätös
Tarkastuslautakunta tarkasti pöytäkirjan kokouksessa ja totesi pöytäkirjan olevan
kokouksen kulun mukainen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:14 ja totesi seuraavan kokouksen
ajankohdaksi ke 27.10.2020 kello 14:00. Kokouspaikka ilmoitetaan lähempänä
kokousta.
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§ 100
LISÄPYKÄLÄ: Tilintarkastajan raportointi
ROIDno-2019-791
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
Liitteet

1 Rovaniemen kaupunki tilintarkastajan raportointi tarkastuslautakunnalle 09/2020
Salassa pidettävä, JulkL 24 § 15 kohta
Tarkastuslautakunta kuulee vastuullisen tilintarkastajan KHT, JHT Tapio Raappanan
raportoinnin tarkastuksen toteutumisesta vuoden 2020 aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta kuulee vastuullisen tilintarkastajan KHT, JHT Tapio Raappanan
raportoinnin vuoden 2020 tarkastuksesta. Merkitään saatu raportointi tiedoksi.
Päätös
Tarkastuslautakunta kuuli tilintarkastaja KHT, JHT Tapio Raappanan raportoinnin.
Lautakunta merkitsi raportoinnin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§85, §86, §87, §88, §89, §90, §91, §92, §93, §94, §95, §96, §97, §99, §100
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
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Oikaisuvaatimus
§98
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
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät
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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, Tarkastuslautakunta
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.

