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Esko-Juhani Tennilä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 9.6.2020
alkaen.

hallintosihteeri Marja Marjetta
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§ 226
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja
hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kävi läpi osallistujat. Poissa varsinaisista
jäsenistä olivat Liisa Ansala, Hannu Ovaskainen ja Päivi Alaoja sekä valtuuston 2.
varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä. Varajäsenistä läsnä olivat Kaisu Huhtalo,
Heikki Luiro ja Sanna Luoma.
Puheenjohtaja totesi, että läsnäolevien kuva- ja ääniyhteys toimivat.
Hallintosäännön 144 §:n mukaisesti kaupunginhallitus päätti, että toimialajohtajat
Antti Lassila ja Jukka Kujala oikeutetaan osallistumaan kaupunginhallituksen
kokouksiin 1.6.2020 alkaen.
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§ 227
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maarit Simoska ja Esko-Juhani
Tennilä. Seuraavina vuorossa ovat Matti Henttunen ja Hannu Ovaskainen.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 8.6.2020.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Maarit Simoskan ja Esko-Juhani
Tennilän.
Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen
mukaisesti.
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§ 228
Koronavirustilanteeseen ja tulvaan varautuminen
ROIDno-2020-850
Liitteet

1 Poikkeusolojen johtoryhmän 20.5.2020 esittämät toimenpiteet
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kaupunginvaltuuston 23.3.2020 § 35 hyväksymän häiriötilanteiden ja poikkeusolojen
johtosäännön 7 §:n mukaan häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kaupungin
toimintaa johtaa kaupunginjohtaja ja kaupunginjohtajan johtama häiriötilanteiden
aikainen kaupungin johtoryhmä. Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kaupunginjohtaja
ja johtoryhmä vastaavat häiriötilanteen ja poikkeusolojen edellyttämistä
toimenpiteistä ja ohjaavat voimavaroja eri toimialueille häiriötilanteen ja
poikkeusolojen vaatimusten mukaisesti. Kiireelliset kaupunginjohtajan
erityistoimivallalla toteutetut toimenpiteet ja määräykset on saatettava ensi tilassa
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Tällöin kaupunginhallitus päättää, jäävätkö
toimenpiteet voimaan vai kumotaanko ne osittain tai kokonaan tai ovatko ne
voimassa säädetyn vai sitä lyhyemmän ajan.
Poikkeusolojen johtoryhmän 20.5.2020 esityksen pohjalta kaupunginjohtaja on tehnyt
liitteenä olevan viranhaltijapäätöksen § 49 (terassien avaaminen ja toiminta
kävelykadulla).
Poikkeusolojen johtoryhmä kokoontuu ainakin 27. ja 29.5.2020. Mikäli poikkeusolojen
johtoryhmä tekee em. kokouksissa toimenpide-esityksiä, niihin liittyvät
kaupunginjohtajan päätökset tuodaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi
1.6.2020 kokoukseen.
Kj:n päätös 1.6.2020 Terassialue ja -käytänteen kesä 2020
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi sekä hyväksyy kaupunginjohtajan
tekemät päätökset.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa turvallisuuspäällikkö Jani Brännarea,
kaupungininsinööri Olli Peuraniemeä, toimialajohtaja Antti Lassilaa ja toimialajohtaja
Jukka Kujalaa.
Susanna Junttila ja Sanna Luoma (HallintoL 28 § 5 kohta) sekä Matti Henttunen
(HallintoL 28 § 1 kohta) poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Ville Vitikka saapui tämän asian esittelyn aikana klo 12.58.
Esteellisyys
Susanna Junttila, Sanna Luoma, Matti Henttunen
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§ 229
Ajankohtaiset asiat
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja
valmistelussa olevista asioista.
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset
katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.
Päätös
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi vs. kaupunginjohtajan katsauksen sekä
kaupunginhallituksen edustajiksi toimielimiin nimettyjen jäsenten katsaukset.
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Tekninen lautakunta, § 149,20.11.2018
Elinvoimalautakunta, § 72,19.05.2020
Kaupunginhallitus, § 230, 01.06.2020
§ 230
Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa Koskipuiston leirintä-, uimaranta- ja katualueet,
Jäämerentie
ROIDno-2018-3273
Tekninen lautakunta, 20.11.2018, § 149
Valmistelijat / lisätiedot:
Nicholas Coull
Liitteet

1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2 Voimassa oleva asemakaava
3 Asemakaavan muutosluonnos VE1
4 Asemakaavan muutosluonnos VE2
5 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
6 Asemakaavan selostusluonnos
7 vuorovaikutuslomake
Kaavoitus 12.11.2018/ kaavasuunnittelija NC:
Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosluonnokset pidettiin
valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä keväällä 2012 sekä uudelleen syksyllä
2012. Keväällä 2014 kaupunki järjesti ideakilpailun Valionrannan ja Koskipuiston
alueen maankäytöstä ja rakentamisesta. Kilpailun tuloksena alueen yleiskaava
muutettiin ja kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan muutoksen 16.5.2016 (§ 38).
Koskipuiston osalta yleiskaava muuttui lopulta vain vähäisesti, asemakaavamuutos oli
koko yleiskaavan muutosprosessinajan tauolla. Valmisteluvaiheen aikana on saapunut
yhteensä 8 mielipidettä ja 5 lausuntoa, palaute on esitetty vuorovaikutuslomakkeella.
Asemakaavamuutosta on tarkoitus arvioida uudelleen pitämällä voimassa oleva
asemakaava sekä asemakaavan muutosluonnokset kolmannen kerran
valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä. Kaavamuutosluonnokset pohjaavat
aiempiin luonnoksiin sekä kaupunginhallitukselle esitettyyn näkemykseen
uimarantakahvilan sijainnista. Kaavamuutosluonnoksista on teknisten muutosten
lisäksi poistettu mm. moottorikelkkojen lähtöpaikka sekä lisätty vesialuetta ja
vesiliikennealue. Leirintäalueen merkinnästä poistettiin leirintämökkikielto, mikä
mahdollistaa alueen monipuolisemman kehittämisen myös talvimatkailun alueena.
Vaihtoehdoissa 1 ja 2 alueen pohjoisosaan tulee tontti liikerakennusta varten ja
virkistysalue on kokonaisuudessaan uimaranta-aluetta. Alueen
pohjoisosaan merkitään vesiliikennealue venevalkamaa varten, osa jokialueesta
kaavoitetaan vesialueeksi. Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitseva
pysäköimispaikka merkitään ohjeellisena asemakaavaan ohjelmapalvelu- ja
pysäköintialueena. Uimarannan läheisyyteen tutkitaan uuden liiketontin sijoittamista.
Liiketontti palvelisi jokikahvilana, johon voitaisiin sijoittaa myös yleistä uimarantaa
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palvelevia huoltotiloja, kuten pukeutumistilat ym. Leirintäalue rajataan alueella
sijaitsevaan aitaan. Leirintäaluetta voidaan hyödyntää talviaikana matkailussa sekä
ohjelmapalvelualueena että yöpymisessä. Jäämerentie katkaistaan Ounaskosken sillan
päässä.
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Tekninen lautakunta päättää, että 4. kaupunginosan Koskipuiston leirintä-, uimaranta-
ja katualueen asemaakaavamuutosta jatketaan ja voimassa oleva asemakaava sekä
asemakaavan muutosluonnokset asetetaan uudelleen nähtäville.
Asemakaavaluonnoksista pyydetään lausunnot ELY-keskukselta, Lapin Liitolta,
Kemijoki Oy:ltä sekä Napapiirin Energia ja Vedeltä.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 19.05.2020, § 72
Valmistelijat / lisätiedot:
Nicholas Coull
nicholas.coull@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Voimassa oleva asemakaava
2 Asemakaavan muutosluonnos VE1
3 Asemakaavan muutosluonnos VE2
4 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
5 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
6 Valmisteluvaiheen 2019 vuorovaikutuslomake
7 Asemakaavaehdotus, vedos
8 Kaavaehdotuksen merkinnät ja määräykset, vedos
9 Kaavaselostus, vedos
10 Mikko Lempiäisen muutosesitys elinvoimalautakunnan kokoukseen 19.5.2020 § 72
11 Jaakko Portin eriävä mielipide, Koskipuisto
Kaavoitus 28.4.2020/ kaavasuunnittelija NC:
Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosluonnokset pidettiin kolmannen
kerran valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 25.2.-11.3.2019 palvelupiste
Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskuksessa (2 krs), osoitteessa Koskikatu 25 sekä
kaupungin internetsivuilla kaavatorilla. Valmisteluvaiheen kuulemisesta ja
nähtävilläpidosta ilmoitettiin lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 22.2.2019 sekä kirjeillä
vuokralaisille ja lähinaapureille. Nähtävilläoloaikana saapui 5 mielipidettä ja
2 lausuntoa. Mielipiteet sekä lausunnot vastauksineen löytyvät
vuorovaikutuslomakkeelta.
Valmisteluvaiheessa tutkittiin kahta luonnosvaihtoehtoa. Molemmissa
muutosvaihtoehdoissa osoitetaan alueen pohjoisosaan ravintola Valdemarille
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liikerakennustontti, suunnittelualueen virkistysalue on kokonaisuudessaan merkitty
uimaranta-alueeksi. Alueen pohjoisosaan tulee vesiliikennealue venevalkamaa/-
satamaa varten, osa jokialueesta kaavoitetaan vesialueeksi. Kaava-alueen
pohjoispuolella sijaitseva pysäköimispaikka merkitään ohjeellisena asemakaavaan
ohjelmapalvelu- ja pysäköintialueena. Uimarannan läheisyyteen tutkitaan
molemmissa muutosluonnoksissa uuden liiketontin sijoittamista. Uusi liiketontti
palvelisi jokikahvilana/ravintolana, johon voitaisiin sijoittaa myös yleistä uimarantaa
palvelevia huoltotiloja, kuten pukeutumistilat, WC ym. Esillä olleissa
muutosvaihtoehdoissa kahvilatontin tutkittava rakennusoikeuden määrä on sama,
mutta tontin pinta-ala ja muoto poikkeavat toisistaan. Leirintäaluetta on tarkoitus
kehittää siten, että aluetta voidaan hyödyntää myös talviaikana matkailussa sekä
ohjelmapalvelualueena että yöpymisessä. Vaihtoehdossa yksi leirintäalueen
kerrosalaneliömetrimäärä on 600 ja vaihtoehdossa kaksi 700. Jäämerentien
ajoneuvoliikenne katkaistaan molemmissa muutosluonnoksissa Ounaskosken sillan
päässä.
Kaavamuutosehdotuksen pohjaksi ehdotetaan luonnosvaihtoehtoa numero 2.
Kaavaehdotuskartassa kahvilarakennuksen tonttia on siirretty lähemmäksi
Jäämerentietä. Rakentamisen keskittäminen tehokkaasti etäämmäksi rannasta
mahdollistaa laajan viheralueen säilymisen Koskipuistossa ja näkymä keskustasta
säilyy puistomaisena. Uuden liiketontin osalta kaavamuutos mahdollistaa
paviljonkimaisen ympäristöön sopeutuvan ratkaisun, joka jättää maiseman ja luonnon
pääosaan. Kahvilatontin rakennusoikeutta on nostettu 650 k-m²:iin ja tonttia voidaan
kehittää joko omana yksikkönä tai yhdessä leirintäalueen toimintojen kanssa. Yleinen
pysäköintialue on ehdotukseen muutettu autopaikkojen korttelialueeksi, jonka kautta
voidaan liittyä siihen rajoittuviin kortteleihin. Leirintäalueen tontin rakennusoikeus
nostettiin 750:k-m²:iin ja Valdemarin tontin rakennusoikeus 600 k-m²:iin. Jäämerentien
ajoneuvoliikenne katkaistaan ja Jäämerentien varrelle voidaan sijoittaa pysäköintiä.
Kaavamuutosehdotus sovittaa yhteen osallisten näkemyksiä alueen kehittämisestä.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija Nicholas Coull
puh 016 322 8909
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 4. kaupunginosan
Koskipuiston leirintä-, uimaranta- ja katualueen asemakaavaa ryhdytään muuttamaan
luonnosvaihtoehto 2:een pohjautuvan 19.3.2020 päivätyn kaavaehdotuskartan
mukaisesti. Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja asiasta
pyydetään Lapin liiton, ELY-keskuksen sekä Napapiirin Energia ja Veden lausunnot.
Äänestykset
Asian käsittelyä jatketaan JAA Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi EI
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Jaa
Kaisu Huhtalo
Anna-Maria Alaluusua
Petteri Pohja
Aarne Jänkälä
Heikki Poranen
Marianna Mölläri
Katja Lindholm
Lauri Ylipaavalniemi
Ei
Jaakko Portti
Mikko Lempiäinen
Minna Muukkonen
Toimialajohtajan ehdotus JAA Jaakko Portin ehdotus EI
Jaa
Heikki Poranen
Kaisu Huhtalo
Aarne Jänkälä
Petteri Pohja
Anna-Maria Alaluusua
Lauri Ylipaavalniemi
Marianna Mölläri
Katja Lindholm
Ei
Jaakko Portti
Mikko Lempiäinen
Minna Muukkonen
Päätös
Mikko Lempiäinen ehdotti liitteen 10 mukaisen muutosehdotuksen, jossa asia
palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Jaakko Portti ja Minna Muukkonen kannattivat Mikko Lempiäisen ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi on tehty
kannatettu päätösehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Elinvoimalautakunta
hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan ne, jotka ovat asian käsittelyn
kannalla äänestävät Jaa ja ne, jotka ovat asian palauttamisen kannalla uuteen
valmisteluun äänestävät Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kahdeksan (8) Jaa-ääntä ja kolme (3) Ei-ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu.

Lautakunta piti kokoustauon 16.25 - 16.30. Puheenjohtaja kävi kokouksen osallistujat
uudelleen läpi.
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Jaakko Portti ehdotti seuraavan muutosehdotuksen:
KL 12 rakennusoikeus rajataan 300 neliömetriin.
Lisäksi 19.3.2020 päivitetyn muutosesityksen asemakaavamääräykset ja merkinnät
liitteen kohdasta KL12 poistetaan maininta ravintolasta ja teksti muutetaan muotoon:
Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa leirintäaluetta palvelevat uudet
vastaanotto- ja toimistotilat. Liikerakennuksen yhteyteen tulee rakentaa yleistä
uimarantaa ja tenniskenttien käyttäjiä palvelevia huolto- ja palvelutiloja.
Liikerakennukseen saa sijoittaa Koskipuiston, uimarannan ja tennispuiston käyttäjiä
sekä leirintäaluetta palvelevat kahviotilat sekä leirintäalueen käyttäjien huolto- ja
palvelutiloja.
Mikko Lempiäinen kannatti Jaakko Portin ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu toimialajohtajan pohjaehdotuksesta
poikkeava ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Elinvoimalautakunta
hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan ne, jotka ovat toimialajohtajan
pohjaehdotuksen kannalla äänestävät Jaa, ja ne jotka ovat Portin ehdotuksen kannalla
äänestävät Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kahdeksan (8) Jaa-ääntä ja kolme (3) Ei-ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että toimialajohtajan ehdotus on tullut
elinvoimalautakunnan päätökseksi.

Jaakko Portti ja Mikko Lempiäinen jättivät asiasta eriävät mielipiteet.
Jaakko Portin eriävä mielipide on liitteenä 11.
Mikko Lempiäinen jätti asiasta seuraavan eriävän mielipiteen:
Alueella toimii ravintola-pitopalveluyritys kesäterasseineen, joten esityksen mukaiselle
isolle ravintolalle ja suurelle rakennusoikeudelle ei ole tarvetta. Koska leirintäalueen
yrittäjän ja uimarannan käyttäjien mukaan isolle uudelle ravintolalle ei ole tarvetta,
alueen rakennusoikeus voidaan pienentää 300 kerrosneliömetriin VU alueella
paremmin sopeutuvan liikerakennuksen rakentamiseksi.

Kaupunginhallitus, 01.06.2020, § 230
Valmistelija / lisätiedot:
Nicholas Coull
nicholas.coull@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Voimassa oleva asemakaava
2 Asemakaavan muutosluonnos VE1
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3 Asemakaavan muutosluonnos VE2
4 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
5 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
6 Valmisteluvaiheen 2019 vuorovaikutuslomake
7 Asemakaavaehdotus, vedos
8 Kaavaehdotuksen merkinnät ja määräykset, vedos
9 Kaavaselostus, vedos
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian elinvoimalautakunnalle uudelleen
valmisteltavaksi. Kaavan uudelleen valmistelussa tulee varmistaa hyvän hallinnon
prosessin toteutuminen. Valmistelussa tulee arvioida asemakaavan
taloudellist vaikutukset ja omistajapoliittisten tavoitteiden totetuminen sekä
poikkeuksellisen tulvan vaikutukset. Valmistelussa tulee myös ottaa huomioon alueen
strateginen merkitys Rovaniemen kaupungille ja tarkastella kaavaa kaupungin
elinvoiman näkökulmasta.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Elinvoimalautakunnalle
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Tekninen lautakunta, § 120,25.09.2018
Elinvoimalautakunta, § 13,04.02.2020
Kaupunginhallitus, § 73,24.02.2020
Kaupunginhallitus, § 231, 01.06.2020
§ 231
Mäntyvaara-Heposuo asemakaavan laatiminen
ROIDno-2018-2747
Tekninen lautakunta, 25.09.2018, § 120
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnos
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 14.9.2018:
Tekninen toimiala esittää Länsikankaan, Mäntyvaaran ja Heposuon välisen
asemakaavattoman alueen kaavoittamisen käynnistämistä. Kaavoituksella
olisi tavoitteena tutkia voidaanko alueelle sijoittaa pientalotontteja sekä sitä tukevaa
julkista palvelurakentamista. Isoaavantie on alueelle jo toteutettu sekä uusi asuinalue
rakenteilla. Heposuontie Länsikankaalta on tarkoitus toteuttaa Vennivaaran
asuinalueelle alustavan arvion mukaan vuonna 2019. Kokoojakatuverkon
toteuttaminen yhdistää erialueet toisiinsa, aina teollisuuskylää myöten. Tuolloin
olisi luontavaa tehdä suunnitteluratkaisuja, jotka tukevat yhdyskuntarakenteen
eheyttämistä myös Länsikankaan alueen osalta. Myös Mäntyvaaran ravirata-alueelle ja
sen lähiympäristön toiminnoille kaavoituksella voi olla myönteinen vaikutus, mikäli
Kiveliöntien jatkekin yhdistyisi lännessä aina Mäntyvaarantiehen saakka. Tuleva
kaavoitus parantaisi myös kaupungin tonttitarjontaa, palvelurakenteiden ja
liikenneverkkon kehittämistä sekä hyödyntäisi jo alueella olevaa valmista
yhdyskuntatekniikkaa.
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: Martti Anttila, toimialajohtaja
Tekninen lautakunta päättää käynnistää Länsikankaan, Mäntyvaaran ja Heposuon
välisen asemakaavattoman alueen kaavoituksen tutkimisen. Alueen kaavoitus
saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville.
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Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 04.02.2020, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.10.2019
3 Asemakaavakartta korjattu 23.1.20
4 kaavaselostus 24.1.20
5 Vuorovaikutuslomake vireille ja valmisteluvaihe
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 24.1.2020:
Mäntyvaara - Heposuo -alueen asemakaavan laatiminen on kuulutettu vireille
12.10.2018 Lapin Kansassa sekä ilmoitettu kirjeellä lähiympäristön asukkaille sekä
sähköpostitse Mäntyvaaran urheilualueen toimijoille. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma sekä teknisen lautakunnan kaavapäätös pidettiin yleisesti
nähtävillä 15.10.-29.10.2018. Kaava-aineistoon on ollut mahdollisuus tutustua
nähtävilläolon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -
sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläolon aikana saapui 4 mielipidettä sekä Lapin Ely -
keskuksen lausunto. Mielipiteisiin ja lausuntoon on laadittu vuorovaikutuslomake joka
käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen elinvoimalautakunnassa sekä
kaupunginhallituksessa.
Suunnittelualueelle on laadittu 12.12.2018 päivätty asemakaavaluonnos.
Luonnoksessa alueelle on muodostettu 66 asuinpientalotonttia (AO ja AR), yksi
liikerakennusten tontti (KL) ja yksi yleisten rakennusten tontti (Y) sekä yksi yleinen
pysäköintialue (LP). Kaava-alueen pohjoisosaan on varattu alueen tulevan
rakentamisen osalta myös tuleville ylijäämämassoille maantäyttöalue (tä).
Alueelle muodostettu yleisten rakennusten tontti (Y) on aluevaraus, mikäli
Vaaralammen koulun tilalle päätetään rakentaa uusi koulu ja sijoittaa se tulevalle
Mäntyvaara - Heposuo kaava-alueelle. Mikäli koulua alueelle ei sijoiteta, niin
aluevaraus voidaan tarvittaessa muuttaa myöhemmin johonkin muuhun
käyttötarkoitukseen soveltuvaksi tai pitää aluevaraus tulevaisuutta varten ennallaan.
Valmisteluvaiheen kuuleminen on ilmoitettu kuulutuksella 16.10.2019 Lapin Kansassa
sekä kirjeellä lähiympäristön asukkaille ja sähköpostitse Mäntyvaaran urheilualueen
toimijoille. Asemakaavaluonnos aineistoineen on pidetty valmisteluvaiheen
kuulemista varten yleisesti nähtävillä 17.10.- 30.10.2019. Asemakaavaluonnokseen on
ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa,
kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläpidon aikana
saapui 2 mielipidettä sekä pyydettynä Ely:n lausunto.
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Saapuneiden mielipiteiden, lausunnon sekä alueelle laadittujen selvitysten osalta on
alueen asemakaavaluonnokseen tehty teknisiä lisäyksiä ja täydennyksiä
kaavamääräyksiin sekä kaavaselostusta täydennetty. Tehdyt lisäykset ovat käsittäneet
mm. alueelle 2019 valmistuneessa meluselvityksessä osoitettua meluesteen
sijoittamista moottoriurheilukeskuksen puoleiselle suojaviheralueen (EV) osalle ja
luonto- ja moottorikelkkareittien sijoittamista sekä tammikuussa 2020 valmistuneen
pohjavesiselvityksen mukaisen pohjavesialuerajan osoittamisen kaava-alueen
etelänpuoleiselle virkistysalueen osalle. Kaavassa maantäyttöaluetta on myös
pienennetty yhdyskuntatekniikan esityksen mukaisesti sekä sijoitusta muutettu
Heposuo -alueen länsiosaan, lähemmäksi vanhaa käytöstä poistettua kaatopaikka-
aluetta. Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavaan tehdyt tarkennukset ja
lisäykset eivät ole luonteeltaan sellaisia, että kaavan uudelleen nähtäville asettaminen
olisi tarpeellista. Muutoin kaava-alueen rakenne aluerajoineen on säilynyt
12.12.2018 laaditun kaavaluonnoksen mukaisena. Mäntyvaara - Heposuo -alueen
asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
Mäntyvaara - Heposuo -alueelle 12.12.2018 laaditun ja 23.1.2020 korjatun 8.
kaupunginosan asemakaavan jatkokaavoituksen pohjaksi. Asemakaava asetetaan
ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin Ely -
keskuksen lausunto.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 24.02.2020, § 73
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.10.2019
3 Asemakaavakartta korjattu 23.1.20
4 kaavaselostus 24.1.20
5 Vuorovaikutuslomake vireille ja valmisteluvaihe
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Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää elinvoimalautakunnnan esityksen mukaisesti, että se
hyväksyy Mäntyvaara - Heposuo -alueelle 12.12.2018 laaditun ja 23.1.2020 korjatun 8.
kaupunginosan asemakaavan jatkokaavoituksen pohjaksi. Asemakaava asetetaan
ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin Ely -
keskuksen lausunto.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 01.06.2020, § 231
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava korjattu 23.1.2020
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset korjattu 23.1.2020
4 kaavaselostus päivitetty 12.5.2020
5 Vuorovaikutuslomake ehdotusvaihe
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 13.5.2020:
Mäntyvaara - Heposuo alueen asemakaava on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista
varten julkisesti nähtävillä 18.3.-16.4.2020. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin
17.3.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä rajanaapureille. Asemakaavaehdotukseen on
voinut tutustua nähtävilläpidon aikana kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä
kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläpidon aikana ei saapunut kirjattuja
muistutuksia. Pyydettynä saatiin Lapin ELY -keskuksen lausunto. Lausuntoon on
laadittu vuorovaikutuslomake, joka on esityksen liitteenä.
Mäntyvaara - Heposuo alueelle muodostuu asemakaavassa 66 pientalotonttia, joista
kahdelle voidaan sijoittaa tarvittaessa myös palveluasumista sekä 1 liikerakennusten
tontti ja 1 yleistenrakennusten tontti. Liikerakennusten tontti mahdollistaa mm.
kauppatoimintaa alueelle. Yleisten rakennusten tontti on varattu kunnan ylläpitämiä
julkisia palveluja varten. Y -tontille kuuluvia toimintoja voidaan toteuttaa myös
yksityisesti, kun toiminnan luonne on julkinen.
Oinaanvaarantien ja Isoaavantien kulmaukseen tulee varaus yleistä pysäköintialuetta
varten, joka palvelee hiihto- ja kuntopolkuja käyttävää väestöä. Alueen länsiosaan on
muodostettu kaavaan suojaviheralue, jolle on merkitty myös melueste laaditun
meluselvityksen mukaisesti. Melueste turvaa alueen eri toimijoiden toiminnan alueella
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sekä mahdollisen melun leviämisen asuinalueelle. Kaavassa Oinaanvaarantie yhdistyy
Mäntyvaarantiehen. Katualue toteutuessaan parantaa alueelle järjestettävien
tapahtumien osalta myös alueen liikenteen toimivuutta sekä liikennejärjestelyjä.
Kaavoitus esittää, että Mäntyvaara - Heposuo alueen asemakaavaehdotus
hyväksytään.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 8.
kaupunginosan Mäntyvaara - Heposuo alueen asemakaavan 12.12.2018 päivätyn ja
23.1.2020 korjatun kaavakartan mukaisesti.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:
Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Perustelut: Uudelleen valmistelussa tulisi varmistaa, että kaikki huomautukset ja
mielipiteet on otettu vastaan ja niihin on vastattu. Kaavassa yleisten rakennusten
korttelialue on laaja. Asemakaavassa kyseistä aluetta tulisi tarkastella niin, että
rakentamisoikeutta harkitaan osittain myös liiketilarakentamiselle. Kaupungin
rakentamien toimintojen meluvaikutukset tulisi kuvata selkeämmin
kaavaselostuksessa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan muutetun
päätösesityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaavoitus
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§ 232
Tonttihakemus / Pulkamontie 14
ROIDno-2020-1768
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Björkbacka
jukka.bjorkbacka@rovaniemi.fi
vt. kaupungingeodeetti
Liitteet

1 kartta
2 Hengitysliitto ry
Vt. kaupungingeodeetti Jukka Björkbacka:
Hengitysliitto ry on hakenut tonttia 16-3602-1 os Pulkamontie 14 varattavaksi
erityisammattiopisto Luovin koulurakennuksen rakentamiseksi. Hengitysliitto ry on
hakenut ko. tonttia, koska kaupungilla ei ole tällä hetkellä tarjota
asemakaavamerkinnältään tarkoitukseen soveltuvaa tonttia, joka sijaitsisi riittävän
lähellä koulun työelämän yhteistyökumppaneita. Hakijan tarkoituksena on aloittaa
rakentaminen jo mahdollisesti syksyn 2020 aikana. Tontti kuuluu
asemakaavamerkinnältään liikerakennusten korttelialueeseen (K). Tontin pinta-ala on
5958 m2 ja rakennusoikeus on 1789 krs-m2. Korttelin asemakaava on hyväksytty
5.3.1999. Suunniteltu käyttötarkoitus edellyttää poikkeamispäätöstä
asemakaavamääräyksistä. Tontille ei ole vahvistettu luovutusehtoja. Suunniteltuun
käyttötarkoitukseen soveltuva vuokra olisi päiväkoti- ja palveluasumiseen

tarkoitettuja Y-tontteja vastaava n 1,07 e/m2 vuodessa. Hakija tulisi kuitenkin
velvoittaa hakemaan asemakaavan muutosta käyttötarkoitusta vastaavaksi
vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Muutoin varauspäätöksessä voitaisi
noudattaa Y-tonttien luovutuskäytäntöä ja ehtoja.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää varata tontin 16-3602-1 Hengitysliitto ry:lle seuraavin
ehdoin:
1. Tontin varausaika on 1.7.2020-30.6.2021.
2. Tontin vuokra-aika on 60 vuotta.
3. Tontin vuosivuokra on 6400 euroa vuodessa sidottuna elinkustannusindeksin
pistelukuun 1968.
4. Tontin varausajalta peritään varausmaksuna 7540 euroa, joka muodostuu tontin
lohkomismaksusta 1140 euroa ja vuosivuokrasta 6400 euroa.
5. Varaus raukeaa, mikäli varausmaksua ei ole maksettu laskun osoittamaan
eräpäivään mennessä.
6. Hakija valtuutetaan hakemaan varausaikana poikkemista asemakaavan
mukaisesta käyttötarkoituksesta.
7. Mikäli varaus johtaa vuokrasopimukseen, hyvitetään jäljellä olevan varausajan
varausmaksu vuokrassa.
8.
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8. Hakija velvoitetaan hakemaan vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä
asemakaavan muutosta tontin tulevaa käyttötarkoitusta vastaavaksi.
9. Muut ehdot ovat noudatetun käytännön mukaiset.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hengitysliitto ry, Paikkatieto- ja tonttipalvelut Martikainen ja Björkbacka
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§ 233
Maa-alueen vuokraus Digita Oy:lle / Vierustie
ROIDno-2020-1754
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Björkbacka
jukka.bjorkbacka@rovaniemi.fi
vt. kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Kartta
Vt. kaupungingeodeetti Jukka Björkbacka:
Digita Oy on hakenut maa-alueen vuokraamista telecom mastoa ja laitetilaa varten

Vierustien varrelta. Haettu vuokra-alue on noin 150m2 ja se
muodostuu rekisteröidystä yleisestä alueesta 9-9903-0. Asemakaavamerkinnältään

alue on suojaviheraluetta (EV). Soveltuva vuosivuokra on 2,50 e/m2 ja kaupungin
käytännön mukainen vuokra-aika mastoalueille on 10 vuotta. Vuokraamiselle ei ole
estettä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää vuokrata Digita Oy:lle karttaliitteen mukaisen noin 150 m2
alueen rekisteröidystä yleisestä alueesta 9-9903-0 seuraavin ehdoin:
1.
2.
3.
4.

Alue vuokrataan telecom mastoa ja laitetilaa varten.
Vuokra-aika on 15.6.2020-14.6.2030.
Vuosivuokra on 375 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1968.
Muut ehdot ovat noudatetun käytännön mukaiset.

Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Digita Oy, Paikkatieto- ja tonttipalvelut Martikainen ja Björkbacka
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§ 234
Vuokrasopimuksen jatkaminen Telia Finland Oyj / Reissumiehentie
ROIDno-2020-1697
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Björkbacka
jukka.bjorkbacka@rovaniemi.fi
vt. kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Kartta
2 Vuokrasopimus
Jukka Björkbacka, Vt kaupungingeodeetti
Telia Finland Oyj:llä on vuokrattuna Reissumiehentien varrella noin 400 m2 alue
telelaitteiden sijoittamiseen. Kymmenen vuoden maanvuokrasopimus on
päättymässä 31.5.2020. Telia Finland Oyj on hakenut vuokrasopimuksen jatkamista.
Vuokralainen on pyytänyt että vuokrasopimukseen lisättäisi
irtisanomisoikeus. Vuokra-alue on asemakaavamerkinnältään lähivirkistysaluetta (VL)
ja suojaviheraluetta (EV). Vuokra-alue muodostuu rekisteröidyistä yleisistä alueista 11-
9908-0 ja 11-9903-0. Vuokran määrä vuodelle 2020 indeksillä korjattuna on
568,79 euroa. Maanvuokrasopimuksen jatkamiselle ei ole estettä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää jatkaa Telia Finland Oyj:n vuokrasopimusta kiinteistöistä 11-
9908-0 ja 11-9903-0 muodostuvalla n. 400 m2 vuokra-alueella seuraavin ehdoin:
1.
2.
3.
4.

Vuokra-aika on 1.6.2020-31.5.2030
Vuosivuokra on 568,79 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1968.
Vuokralaisella on oikeus irtisanoa vuokrasopimus vuoden irtisanomisajalla.
Muut ehdot ovat 6.9.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen mukaiset.

Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Telia Finland Oyj, Paikkatieto- ja tonttipalvelut Martikainen ja Björkbacka
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§ 235
Vuokrasopimuksen jatkaminen Telia Towers Finland Oyj / Kolpeneenharju
ROIDno-2020-1726
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Björkbacka
jukka.bjorkbacka@rovaniemi.fi
vt. kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Kartta
2 Vuokrasopimus
Vt. kaupungingeodeetti Jukka Björkbacka:
Telia Towers Finland Oy:llä on vuokrattuna Kolpeneenharjulla noin 400 m2 alue
tukiasemamaston ja telelaitetilan sijoittamiseen. Kymmenen vuoden
maanvuokrasopimus on päättymässä 31.5.2020. Telia Towers Finland Oy on hakenut
vuokrasopimuksen jatkamista. Vuokra-alue on asemakaavamerkinnältään
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (ET). Vuokra-alue
muodostuu kiinteistöstä 401-23-155. Vuokran määrä vuodelle 2020 indeksillä
korjattuna on 568,79 euroa. Maanvuokrasopimuksen jatkamiselle ei ole estettä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää jatkaa Telia Towers Finland Oy:n vuokrasopimusta

kiinteistöstä 401-23-155 muodostuvalla n. 400 m2 vuokra-alueella seuraavin ehdoin:
1. Vuokra-aika on 1.6.2020-31.5.2030
2. Vuosivuokra on 568,79 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1968.
3. Muut ehdot ovat 6.9.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen mukaiset.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Telia Towers Finland Oy, Paikkatieto- ja tonttipalvelut Björkbacka ja Martikainen
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§ 236
Talouden kuukausikatsaus 1.1-30.4.2020
ROIDno-2020-914
Valmistelija / lisätiedot:
Janne Juotasniemi
janne.juotasniemi@rovaniemi.fi
controller
Liitteet

1 Talouden kuukausikatsaus 1.1-30.4.2020
2 Koronaepidemian kuntatalousvaikutus Rovaniemi
3 Kuntaliitto koronavaikutukset C21 Toukokuu
Kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 492 hyväksymien Vuoden 2020 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:
"Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi
talouskatsauksen ja vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion
osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi. 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."
Vuoden 2020 talousarviossa toimintakatteen sallittu kasvu talousarviovuodelle on 3,2
M€ eli 0,9 % (Vuonna 2019 koko vuoden toimintakatteen kasvu oli 15,5 M€ eli 4,3 %).
Toimintakatteen kasvu kuluvan vuoden huhtikuussa oli 1,6 milj.euroa eli 1,3 %.
Tavoitteen mukainen sallittu toimintakatteen kasvu huhtikuun tilanteen mukaan on
korkeintaan 1,06 M€.
Koronaviruksesta johtuen verotulojen ennakoidaan jäävän arvioidusta. Kuntaliiton
toukokuussa tekemän ennusteen mukaan Rovaniemen verotulot toteutuvat 14,8 milj.
euroa arvioitua pienempänä.
Valtion tukitoimien kuntakohtaiset vaikutukset eivät ole vielä selvillä ja tämän hetkisen
tiedon mukaan valtion tukipaketti ei kokonaisuudessaan kompensoi epidemiasta
johtuvia menetyksiä kunnille.
Kuluvan vuoden talousarvio on laadittu 5,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Huhtikuun tulos
on 3,8 milj.euroa alijäämäinen.
Mikäli nettomenot ja verotulot toteutuvat ennusteiden mukaisesti eivätkä valtion
tukitoimet kompensoi menetyksiä, asetettu tulostavoite jää saavuttamatta ja alijäämä
kasvaa talousarviossa arvioitua suuremmaksi. Tämän vuoksi kaupungin taloutta
tasapainottavia toimenpiteitä on toteutettava kuluvan vuoden aikana aktiivisesti.
Raportointikuukauden työliisyystietoja ei ole vielä saatavilla. Liitteenä olevaa
katsausta päivitetään, kun tiedot käytettävissä.
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Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee talouden kuukausikatsuksen tiedoksi ja edelleen
kaupunginvaltuustolle esitettäväksi.
Kaupunginhallitus päättää, että voimavarat on toistaiseksi kohdistettava
niihin toimintoihin, joilla estetään koronavirusepidemian laajentuminen.
Määrärahojen käytöstä muihin harkinnanvaraisiin tarpeisiin tulee pidättäytyä. Lisäksi
kaupunginhallituksen päätöstä 7.10.2019 § 323 tulee edelleen noudattaa
sekä toiminnan ja talouden uudistamisohjelmassa olevia talouden
tasapainotustoimenpiteitä on toteutettava. Kuluvan vuoden taloutta
tasapainottavista toimenpiteistä tulee toimielinten raportoida kaupunginvaltuustolle
kesäkuun lopun tilanteesta tehtävässä osavuosikatsauksessa.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää ja controller Janne
Juotasniemeä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 237
Rovaniemen kaupungin tiedonhallinnan vastuut
ROIDno-2019-2861
Valmistelija / lisätiedot:
Samppa Määttä
samppa.maatta@rovaniemi.fi
vs. hallintopäällikkö
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki) tuli voimaan 1.1.2020. Laki
pohjautuu pääministeri Juha Sipilän hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -
kärkihankkeen, jonka puitteissa koottiin yhteen julkisen hallinnon tiedonhallintaa
koskevaa sääntelyä. Lakiin on koottu ja yhtenäistetty sääntelyä muun muassa
julkisuuslaista, arkistolaista, asiointilaista ja tietohallintolaista. Lain täytäntöönpano on
kaikkien viranomaisten tehtävä, jota ohjataan ja tuetaan suunnitelmallisesti.
Tiedonhallintalain tavoitteena on mm.:
uudistaa ja yhtenäistää julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskeva yleissääntely
vähentää sääntelyn tarvetta erityislainsäädännössä
varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta
sekä tietoturvallinen käsittely julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi
varmistaa tietoaineistojen ajantasaisuus, virheettömyys ja käyttökelpoisuus
määritellä tietoturvallisuuden minimitaso
saattaa viranomaisen julkiset asiakirjat helposti saataville
mahdollistaa viranomaisten tietoaineistojen turvallinen ja tehokas
hyödyntäminen
edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta
Rovaniemen kaupunki toimii tiedonhallintalain tarkoittamana tiedonhallintayksikkönä.
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa
Rovaniemen kaupungin tiedonhallinasta.
Tiedonhallintalaissa (4 §) johdon vastuulle on asetettu seuraavat tehtävät:
Tiedonhallintayksikön johdon on huolehdittava siitä, että tiedonhallintayksikössä on:
1) määritelty tässä ja muussa laissa säädettyjen tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien
tehtävien vastuut;
2) ajantasaiset ohjeet tietoaineistojen käsittelystä, tietojärjestelmien käytöstä,
tietojenkäsittelyoikeuksista, tiedonhallinnan vastuiden toteuttamisesta,
tiedonsaantioikeuksien toteuttamisesta, tietoturvallisuustoimenpiteistä sekä
poikkeusoloihin varautumisesta;
3) tarjolla koulutusta, jolla varmistetaan, että henkilöstöllä ja tiedonhallintayksikön lukuun
toimivilla on riittävä tuntemus voimassa olevista tiedonhallintaa, tietojenkäsittelyä sekä
asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa koskevista säädöksistä, määräyksistä ja
tiedonhallintayksikön ohjeista;
4) asianmukaiset työvälineet tiedonhallintaa koskevien velvollisuuksien toteuttamiseksi;
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5) järjestetty riittävä valvonta tiedonhallintaan liittyvien säädösten, määräysten ja ohjeiden
noudattamisesta.
Lakiin liittyvän hallituksen esityksen mukaan johdon tulee huolehtia siitä, että
tiedonhallintayksikössä on määritelty tiedonhallintalaissa tai muussa laissa
säädettyjen tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut. Säännöksellä
tarkoitetaan konkreettisten vastuiden määrittämistä siitä, miten ja kenen vastuulla
toteutetaan tämän lain mukaiset velvoitteet ja palvelut.
Hallituksen esityksen mukaan vastuut on määritettävä
tiedonhallintamallin ylläpidon ja tietoaineistojen muodostamisen
toteuttamiselle,
tietoturvallisuuden ja asianhallinnan järjestämiselle,
tietojärjestelmien yhteentoimivuuden turvaamiselle sekä tietoaineistojen
säilyttämisen järjestämiselle.
Tiedonhallintayksikön johdon tulee siten määrittää ja käytännössä määrätä
työjärjestyksissä tai hallintosäännöissä, miten tiedonhallinnan vastuut ja niihin liittyvät
tehtävät jakautuvat tiedonhallintayksikössä. Tehtävien järjestäminen tarkoittaa
asiakirjahallinnon ja tietohallinnon sekä muiden toimintojen vastuiden määrittämistä
tiedonhallinnan velvollisuuksien ja palvelujen toteuttamiseksi. Laissa ei säädetä siitä,
mitkä tehtävät kuuluvat tietohallinnolle ja asiakirjahallinnolle, vaan tämä
järjestäminen kuuluu kunkin tiedonhallintayksikön johdon vastuulle. Laissa ei säädetä
organisaatioiden sisäisistä hallinnollisista rakenteista.
Rovaniemen kaupungin tiedonhallinnan toteuttaminen ja vastuut on jo tällä hetkellä
määritelty seuraavasti:
Kokonaisuus

Määrittely

Vastuu tiedonhallinnasta

Hallintosääntö (KV 20.1.2020, § 7), §29

Asiahallinnan järjestäminen

Hallintosääntö (KV 20.1.2020, § 7), luku 7
Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen
toimintaohje (KH 28.11.2016, § 477)

Tietoaineistojen muodostamisen
toteuttaminen ja säilyttämisen
järjestäminen

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen
toimintaohje (KH 28.11.2016, § 477)
Rovaniemen kaupungin
arkistonmuodostuksen rakenne ja
tiedonhallinta-/tiedonohjaussuunnitelma
(KH:n päätös 28.11.2016, § 476)

Tietoturvallisuuden järjestäminen

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka KH
2019, §326

Tietojärjestelmien
yhteentoimivuuden turvaaminen

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka KH
2019, §326
KH 2018, § 291 Rovaniemen kaupungin
tietohallinto-ohjelma vuosille 2018 – 2021

Näiden vastuiden lisäksi kaupunginhallituksen tulee määritellä lain edellyttämän
tiedonhallintamallin ylläpidon vastuut.
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Muiden tiedonhallintalain 4 §:ssä mainittujen johdon vastuulle asetettujen tehtävien
toteuttaminen (tiedonhallintaan liittyvä järjestämisvelvollisuus) kuvataan laadittavaan
tiedonhallintamalliin. Tiedonhallintamalliin kerätään ne asiakokonaisuudet, jotka
liittyvät keskeisesti Rovaniemen kaupungin tiedonhallinnan järjestämiseen.
Tiedonhallintamalli laaditaan hallinto- ja tukipalvelujen sekä toimialojen yhteistyöllä.
Asiaa on valmistelut kaupunginjohtajan (21.2.2020, § 14) nimeämä työryhmä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus
päättää, että tiedonhallintamalli valmistellaan ja tuodaan kaupunginhallituksen
päätettäväksi.
päättää vastuuttaa tiedonhallintamallin ylläpidon yhteisvastuullisesti
asiakirjahallinnosta vastaavalle viranhaltijalle (hallintopalvelujen
hallintopäällikkö) ja tietohallinnosta vastaavalle viranhaltijalle
(tietohallintojohtaja).
päättää valtuuttaa kaupunginsihteerin hyväksymään tiedonhallintamalliin
tehtävät päivitykset, tekniset korjaukset ja vähäiset muutokset.
päättää nimetä tiedonhallintaryhmän, joka muodostuu tiedonhallinnan
asiantuntijoista. Ryhmä arvioi vuosittain muutostarpeet tiedonhallintamalliin ja
toimii asiakirjahallinnosta vastaavan viranhaltijan ja tietohallinnosta vastaavan
viranhaltijan tukena tiedonhallinnan ohjaamisessa. Asiakirjahallinnosta
vastaava viranhaltija ja tietohallinnosta vastaava viranhaltija vastaavat
yhteisvastuullisesti asioiden valmistelusta tiedonhallintaryhmälle.
Kaupunginjohtajan nimeämän (21.2.2020, § 14) tiedonhallintalakityötyöryhmän
toiminta jatkuu kaupunginhallituksen nimeämänä tiedonhallintaryhmänä
seuraavalla kokoonpanolla:
Kaupunginsihteeri (pj.)
Hallintopalvelujen hallintopäällikkö (valmistelija)
Tietohallintojohtaja (valmistelija)
Asiahallinta- ja tietopalvelujen erikseen nimeämät asiantuntijat
Tietohallinnon erikseen nimeämät asiantuntijat
Tietosuojavastaava
Hallintolakimies
Digitaalisen viestinnän asiantuntija
Toimialojen erikseen nimeämät asiantuntijat
Tiedonhallintaan liittyvien kokonaisuuksien toteuttaminen ja vastuu toteutetaan
muilta osin kaupunginhallituksen aiemmin tekemien päätösten mukaisesti.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen, hallintopäällikkö Taru Jänkälä, tietohallintojohtaja
Harri Ihalainen, tietosuojavastaava Janne Sandgren, asiahallinnan asiantuntija Tarja
Ritatörmä, asiahallinnan suunnittelija Merja Keskiruokanen, tietohallintoasiantuntija
Hanna Ylikulppi, hallintolakimies Miikka Ruokamo, digitaalisen viestinnän asiantuntija
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§ 238
Toimielinten kokoukset 1.6.2020 lukien
ROIDno-2020-867
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Liitteet

1 Ohje yleisötilaisuuksiin yleisiin kokoontumisiin ja julkisten tilojen
käyttöön_140520_THL
Valtioneuvosto antoi 6.5.2020 periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin
hallinnan hybridistrategiaksi. Aluehallintovirastot ovat tehneet 19.5.2020
tartuntatautilain mukaiset päätökset, joilla kielletään kaikki yli 50 hengen sisä- ja
ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 30.6.2020 asti. Yli 50
henkilön, mutta enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia
sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on mahdollista järjestää
erityisjärjestelyin eli niin, että ihmisten turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien
rajaamisella sekä turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla. Aluehallintovirastot
määräävät, että 50-500 hengen tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta
koronavirustartuntojen ehkäisemisestä (liitteenä).
Vaikka yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten henkilömäärärajoituksia lievennetään
1.6. alkaen nyt voimassa olevasta 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön, hallitus
suosittelee, että niidenkin osalta noudatetaan THL:n ja OKM:n 14.5.2020 antamaa
ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniasta.
Kaupunginhallitus, lautakunnat ja jaostot sekä nuorisovaltuusto ovat kokoontuneet
poikkeusolojen aikana ainoastaan sähköisiin etäkokouksiin. Sähköiset kokoukset ovat
onnistuneet teknisesti pääosin hyvin. Valtioneuvoston linjausten mukaisesti 1.6.2020
alkaen toimielimet lukuunottamatta valtuustoa (yli 50 jäsentä) voisivat kokoontua
myös kokoustiloissa pidettäviin kokouksiin, mikäli kokouksissa noudatetaan riittäviä
turvaväleihin ja hygieniaan liittyviä suosituksia. Osa toimielinten jäsenistä kuuluu
kuitenkin riskiryhmiin, joten heidän osaltaan kokoustilassa pidettävät kokoukset eivät
ole suositeltavia toistaiseksi.
Toimielinten kokoukset tulisi kesä-elokuussa 2020 pitää pääosin sähköisinä.
Kokouksia voidaan poikkeustapauksissa pitää myös hybridikokouksina, jolloin
riskiryhmiin kuuluvat jäsenet osallistuvat sähköisesti ja muut kokoontuvat
kokoushuoneessa. Toimielinten kokouksia voidaan pitää myös kokonaan
kokoustilassa erityisesti siinä tapauksessa, että kokousasioiden käsittely edellyttää
seminaari- tai työpajatyyppistä vuorovaikutteista työskentelyä (mm. strategiset asiat,
talousarvion valmistelu). Kokoustila tulee kuitenkin valita niin, että kokoukseen
osallistuvat voivat pitää riittävää turvaväliä. Kokouksissa tulee noudattaa tarkkaa käsi-
ja yskimishygieniaa. Kokouksiin ei voi tulla sairaana tai oireisena.
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Sähköisiä kokouksia voidaan pitää jatkossa myös normaaliaikoina aina silloin, kun se
käsiteltävien asioiden luonteen vuoksi on tarkoituksenmukaista.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättä toimiohjeenaan, että
toimielinten kokoukset tulee kesä-elokuussa 2020 pitää pääosin sähköisinä
kokouksina,
kokouksia voidaan pitää myös hybridikokouksina, jolloin riskiryhmiin kuuluvat
jäsenet osallistuvat sähköisesti ja muut kokoontuvat kokoushuoneessa,
toimielinten kokouksia voidaan pitää myös kokonaan kokoustilassa erityisesti
siinä tapauksessa, että kokousasioiden käsittely edellyttää seminaari- tai
työpajatyyppistä vuorovaikutteista työskentelyä (mm. strategiset asiat,
talousarvion valmistelu) tai kokoukseen osallistuvilla on teknisiä ongelmia
osallistua sähköiseen kokoukseen tai että kokouksen järjestämiseen
läsnäolokokouksena on joku muut erityinen perustelu,
mikäli toimielin pitää kokouksen kokoustilassa
tila tulee valita niin, että kokoukseen osallistuvat voivat pitää kokoukseen
saapuessaan ja kokoustilassa ollessaan riittävää turvaväliä (1-2 m),
kokouksissa tulee noudattaa tarkkaa ja hyvää käsi- ja yskimishygieniaa,
kokoukseen ei tule osllistua oireisena
noudatetaan muutoinkin THL:n 14.5.2020 antamaa ohjetta
toimielimen puheenjohtaja päättää pidetäänkö kokous sähköisenä vai
läsnäolokokouksena.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Toimielinten puheenjohtajat ja sihteerit
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§ 239
Viranhaltijoiden ja lautakunnan päätösten otto-oikeus
elinvoimalautakunta 19.5.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon 26.5.2020
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Koulutusstipendi, 19.05.2020
Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 47 Vuokrasopimuksen jatkaminen tiloilla 406-126-41 ja 406-6-17, 14.05.2020
Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 45 Etätyökäytäntö poikkeusoloissa, 15.05.2020
§ 47 Henkilöstölakimiehen viran täyttäminen, 18.05.2020
§ 48 Osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntijan toimen avaaminen haettavaksi,
19.05.2020
Muu päätös:
§ 46 Poikkeusolojen johtoryhmän 15.5.2020 esittämät toimenpiteet, 18.05.2020
§ 49 Poikkeusolojen johtoryhmän 20.5.2020 esittämät toimenpiteet, 26.05.2020
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 50 Kaupungin johtoryhmän nimeäminen 25.5.2020 lukien, 26.05.2020
§ 51 Talousjohtoryhmän perustaminen, 26.05.2020
§ 52 Kaupungintalon tilasuunnittelutyön keskeyttäminen, 26.05.2020
Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 49 Asuntotontin 10-10204-6 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 18.05.2020
§ 50 Asuntotontin 8-8222-3 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 18.05.2020
§ 51 Asuntotonttia 10-10253-1 koskevan varausajan jatkamisesta Vennivaarassa,
18.05.2020
§ 52 Asuinpientalotontin 10-10204-7 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 18.05.2020
§ 53 Rivitalotontin 11-11360-2 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 18.05.2020
§ 54 Asuntotontin 10-10262-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 18.05.2020
§ 55 Asuntotontin 10-10253-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 18.05.2020
§ 56 Asuntotontin 17-5583-3 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 18.05.2020
Tilapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 30 Puitesopimus putkitöistä - option käyttäminen, 15.05.2020
§ 31 Salaoja- ja sadevesijärjestelmien kuntotutkimukset, pienhankinta, 15.05.2020
§ 32 IV-töiden puitejärjestely - option käyttäminen, 19.05.2020
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Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 79 Vs. terveysvalvonnan johtajan nimittäminen ja tehtäväpalkan määrittäminen,
20.05.2020
Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
§ 114 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa/48390024, 18.05.2020
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio kaupunginjohtaja, Maria-Riitta Mällinen
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedoksi
ja päättää, että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.
Kaupunginhallitus toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ja lautakuntien pöytäkirjat
ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta,
puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon
aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen
puheenjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 240
Ilmoitusasiat
Asuntomessut Tuusulassa 2020

Kela

kutsu Tuusulan kolmansiin Asuntomessuihin ja Asuntomessujen 50-
vuotisjuhlatapahtumaan 3.-30.8.2020

tiedote 19.5.2020 Koronaviruksen vuoksi saadun hoidon maksuttomuuteen
muutoksia. Sosiaali- ja terveysministeriö on tarkentanut aikaisempaa
tulkintaansa koronaviruksen vuoksi saadun hoidon maksuttomuudesta
Suomessa. Uuden linjauksen mukaan hoito on maksutonta, jos sinulla on
Suomessa kotikunta tai jos olet matkailija. Myös ne henkilöt, joilla on oikeus
Kelan myöntämään hoito-oikeustodistukseen, saavat hoidon ilman maksua.
Muille hoito on maksullista kuten muukin sairaanhoito. Uusi linjaus tuli voimaan
11.5.2020.
tiedote 19.5.2020 Vastavalmistunut hakee työttömyysetuutta nopeimmin
verkossa. Keväällä opintonsa päättävän kannattaa ilmoittautua työttömäksi
työnhakijaksi TE-toimistoon, jos töitä ei ole heti tarjolla. On tärkeää noudattaa TE-
palvelujen ohjeita ja pitää työnhaku voimassa. Työttömyysetuushakemus on
nopeinta jättää Kelan asiointipalvelussa.
Lapin ELY-keskus ja Tulvakeskus
tulvatiedote 13.5.2020
tulvatiedote 20.5.2020
tulvatiedote 22.5.2020
Rovaniemen kaupunki
nuorisovaltuuston kokouksen 2/2020 14.5.2020 pöytäkirja
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ilmoitus osa-
aikaisesta vanhempainvapaasta 17.8.-31.10.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§230, §231, §236, §238
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
§228, §232, §233, §234, §235, §237
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin
kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta
oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole
allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero,
johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla
määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
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alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät
arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa
sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

