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Saapuvilla olleet jäsenet
Liisa Ansala, puheenjohtaja
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
25.8.2020 alkaen.

hallintosihteeri Marja Marjetta
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§ 272
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja
hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että läsnä kokoushuoneessa ovat
kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä Liisa Ansala, Sanna Karhu, Maarit
Simoska, Juhani Juuruspolvi, Harri Rapo, Esko-Juhani Tennilä, Kalervo Björkbacka ja
Matti Henttunen, valtuuston puheenjohtajista Susanna Junttila ja Aatos Nätynki sekä
viranhaltijoista kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja Antti Lassila,
toimialajohtaja Jukka Kujala, kaupunginlakimies Ville Vitikka, kaupunginsihteeri Kaisa
Laitinen ja hallintosihteeri Marja Marjetta. Etäyhteyden välityksellä kokoukseen
osallistuivat kaupunginhallituksen varsinainen jäsen Maria-Riitta Mällinen ja varajäsen
Sanna Luoma, valtuuston puheenjohtaja Heikki Autto sekä viestintäpäällikkö Riikka
Heikkilä. Poissa olivat kaupunginhallituksen jäsenet Päivi Alaoja ja Hannu Ovaskainen
sekä valtuuston varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä.
Kaupunginhallituksen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi työjärjestyksen.
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§ 273
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannu Ovaskainen ja Harri Rapo.
Seuraavina vuorossa ovat Maarit Simoska ja Esko-Juhani Tennilä.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 24.8.2020.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Rapo ja Maarit Simoska. Pöytäkirja on
tarkastettava viimeistään 24.8.2020.
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§ 274
Ajankohtaiset asiat
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja
valmistelussa olevista asioista, mm.
tulossa olevia rekrytointeja
henkilöstösuunnitelma
hallinto- ja tukipalvelut toimintayksikön yt-menettely
tilannekatsaus taloudesta (kuluva vuosi ja ta-2021 valmistelu)
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset
katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kävi läpi kaupunginhallituksen syksyn 2020
työohjelman sekä kokousaikataulun. Kaupunginhallitus merkitsi kaupunginhallituksen
puheenjohtajan katsauksen tiedoksi.
Harri Rapo informoi sivistyslautakunnan 13.8.2020 kokouksesta ja Juhani Juuruspolvi
informoi vanhusneuvoston 11.8.2020 kokouksesta. Kaupunginhallitus merkitsi
katsaukset tiedoksi.
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Kaupunginhallitus, § 238,01.06.2020
Kaupunginhallitus, § 275, 17.08.2020
§ 275
Kaupunginhallituksen kokoukset 17.8.2020 alkaen
ROIDno-2020-867
Kaupunginhallitus, 01.06.2020, § 238
Valmistelijat / 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,
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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.
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.

Kaupunginhallitus, 17.08.2020, § 275
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Liitteet

1 Kaupunginhallituksen kokouskäytännöt 17.8.2020 (päivitetty ohje)
2 Kokousaikataulu 2020 0708
Kaupunginhallitus päätti 1.6.2020 § 236 toimiohjeenaan, että
toimielinten kokoukset tulee kesä-elokuussa 2020 pitää pääosin sähköisinä
kokouksina,
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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.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on päättänyt, että kaupunginhallitus kokoontuu
17.8.2020 lähikokoukseen (kaupunginhallituksen kokoushuone, Keltakangas).
Lähikokoukseen osallistuville on laadittu liitteenä oleva tarkennettu ohje
koronavirustilanteen huomioimisesta kokouksessa.
Puheenjohtaja on myös päivittänyt kaupunginhallituksen kokousten ja
kaupunginhallituksen iltakoulujen aikatauluja syksyn osalta. Uusi kokousaikataulu on
liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee kokousaikataulun ja ohjeen tiedoksi ja huomioon
otettavaksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Valmistelijat, toimielinten sihteerit
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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
Kaupunginhallitus, § 276, 17.08.2020
§ 276
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
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Tekninen lautakunta päättää käynnistää Länsikankaan, Mäntyvaaran ja Heposuon
välisen asemakaavattoman alueen kaavoituksen tutkimisen. Alueen kaavoitus
saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville.
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
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ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa,
kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläpidon aikana
saapui 2 mielipidettä sekä pyydettynä Ely:n lausunto.
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
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2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.10.2019
3 Asemakaavakartta korjattu 23.1.20
4 kaavaselostus 24.1.20
5 Vuorovaikutuslomake vireille ja valmisteluvaihe
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
Valmistelijat / 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
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muodostettu kaavaan suojaviheralue, jolle on merkitty myös melueste laaditun
meluselvityksen mukaisesti. Melueste turvaa alueen eri toimijoiden toiminnan alueella
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.

Kaupunginhallitus, 17.08.2020, § 276
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 7.8.2020
5 Vuorovaikutuslomake ehdotusvaihe, täydennetty
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 7.8.2020:
Kaupunginhallitus päätti palauttaa Mäntyvaara - Heposuo alueen asemakaavan
uudelleen valmisteltavaksi ja edellytti, että kaikki huomautukset ja mielipiteet on
otettu huomioon ja niihin on vastattu. Asemakaavan ehdotusvaiheen
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vuorovaikutuslomaketta on täydennetty kahden muistutuksen osalta, jotka on kirjattu
nähtävilläolon jälkeen asianhallintajärjestelmään 8.6.2020 ja 10.6.2020.
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 ja
nähtävilläolon jälkeen saapuneisiin muistutuksiin on laadittu täydennetty
vuorovaikutuslomake kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Täydennetty
vuorovaikutuslomake 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
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.
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: 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.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Toimialajohtaja Antti Lassila poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 13.51.
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Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallituksen päätös tiedoksi muistutuksen
jättäneille.

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
17.08.2020

16/2020

17 (50)

§ 277
Luovutusehdot korttelin 7025 tonteille, Napapiiri
ROIDno-2020-2500
Valmistelija / lisätiedot:
Pertti Onkalo
pertti.onkalo@rovaniemi.fi
kaupungingeodeetti
Liitteet

1 sijaintikartta kortteli 7025
2 kartta korttelin 7025 tonteista
Kaupunginhallitus on päättänyt luovutusehdot Napapiirin kaupunginosan korttelille
7020 – 7025 27.3.2017 § 151. Alueen korttelille 7025 on päätöksen jälkeen tehty
asemakaavamuutos, jolla palvelurakennusten korttelialue (P) on muutettu
toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Alueen kunnallistekniikka on rakennettu ja
tontit on muodostettu.
Maapoliittisen ohjelman (12.2.2018 § 46) mukaisesti liike- ja teollisuustontit
luovutetaan joko myymällä tai vuokraamalla. Kortteleiden 7020 – 7025 osalta
luovutusehdoissa on päätetty, että tontit voidaan myydä vasta kun rakentamisvelvoite
on toteutettu. Tällöin kaupunginhallitus päättää erikseen tonttien myyntiehdot.
Kortteleiden 7020 – 7022 KTY-tonttien myyntihinnaksi on 27.3.2017 päätetty 16,60 €
/m2 ja vuosivuokraksi 5 % myyntihinnasta. Hinnat on sidottu elinkustannusindeksin
lukuun 1913. Indeksillä korjattu myyntihinta on 17,08 €/m2.
Korttelin 7025 tontit sijaitsevat Lentokentäntien varressa Teknotien alkupäässä ja
korttelin rakentamistehokkuus e= 0,40. Korttelin 7025 tonttien myyntihinta arvioidaan
n. 10 – 20 % korkeammaksi kuin Teknotien varressa olevat muut KTY–tontit.
Lisätiedot: kaupungingeodeetti Pertti Onkalo puh. 040 522 9184
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki luovuttaa korttelin 7025 tontit
seuraavin ehdoin ja samalla kumoaa korttelille 27.3.2017 § 151 päätetyn korttelia
koskevan P-tontin myyntihinnan.
1. korttelin 7025 KTY-tonttien myyntihinta on 19,65 €/m2 ja vuosivuokra 5 %
myyntihinnasta.
2. Myyntihinnat ja vuokra on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1968
(2020).
3. Rakentamattomat tontit voidaan vain vuokrata. Tontin voidaan myydä, kun
rakentamisvelvoite on suoritettu.
4. Vuokra-aika on 30 vuotta.
5. Vuokrauksessa noudatetaan maanvuokralain (258/66) 5 luvun mukaisia ehtoja.
6. Muut ehdot ovat kaupunginhallituksen hyväksymät yleiset ehdot.
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Elinvoimapalvelut/Kujala; Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Manninen, Martikainen
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§ 278
Sähkönhankinnan kilpailutus, toimittajan valinta
ROIDno-2020-603
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Latvala
pekka.latvala@rovaniemi.fi
tilapalvelupäällikkö
Liitteet

1 Vertailutaulukko
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6 k 3
2 Tarjousten avauspöytäkirja ja tarjoajat
Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 18.5.2020 § 220 sähköenergian
tarjouspyynnön oheismateriaaleineen. Asiaa käsiteltiin aiemmin kaupunginhallituksen
kokouksissa 20.4.2020 ja 4.5.2020.
Asia
Tilapalvelukeskus on yhteistyössä VENI-Energia Oy:n kanssa valmistellut
sähköenergian hankintaa, sillä nykyinen hankintasopimus päättyy 31.12.2021. Tämä
hankintapäätös koskee sähköenergian hankintaa yhteistyössä muiden Rovaniemen
kaupunki –sähkönhankintaryhmään kuuluvien osapuolten kanssa.
Rovaniemen kaupunki -ryhmä on VENI Energian toimesta pyytänyt tarjousta tarjouksia
sähkön oston hankintasopimuksesta. Hankintasopimuksella tarkoitetaan
sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista.
Lopullinen sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtävien
hinnankiinnitysten mukaan.
Hankintaa ei ole jaettu osiin, sillä samanlaatuisten ja samalle aikajaksolle tehtävien
hankintojen on katsottu kuuluvan luontevasti samaan hankintakokonaisuuteen.
Hinnan määräytyminen
Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaalista ja kulloinkin voimassaolevan
kulutusennusteen mukaan prosenttiosuuksina tehdyistä hinnankiinnityksistä.
Kunkin jakson viitehintana käytetään Nasdaq Oslo ASA:n termiinimarkkinoilla
määriteltyjä systeemituotteita (kuukausituote (M), kvartaalituote (Q) ja vuosituote (YR)
ja niitä vastaavia aluehintaerotuotteita (EPAD). Hinta määräytyy kiinnityshetkellä
Nasdaq Oslo ASA:ssa noteeratun termiinituotteen sekä aluehintaerotuotteen parhaan
myyntitarjouksen perusteella (best ask) tai toimeksiannon perusteella. Kiinnityksissä
tulee voida käyttää toimeksiannon mukaan joko Futuuri- tai Forward-tuotetta.
Tuote voidaan kiinnittää niin kauan, kun kyseinen tuote noteerataan Nasdaq Oslo ASA:
ssa. Ajanjakson hinta voidaan jättää määräytymään myös spot-hinnan mukaan (kk-
keskiarvo) joko täysin tai osittain. Systeemi- ja aluehintaerotuotteen hinta tulee voida
kiinnittää viidessä (5) erässä.
Hankinnan sopimuskausi
Hankinnan sopimuskausi on 1.1.2022–31.12.2025 (48 kuukautta).
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Ilmoitus ja hankintamenettely
Hankintaan sovelletaan voimassaolevaa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä.
Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, joka on kilpailutettu avointa
hankintamenettelyä käyttäen. Tarjouspyyntö on julkaistu julkiset hankinnat
hankintailmoitukset.fi –ilmoituskanavassa 20.5.2020 ja tarjoukset tuli lähettää
sähköisesti Tarjouspalvelu.fi –toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi
/rovaniemi. Tarjouspyyntö on julkaistu myös Rovaniemen kaupungin internet - sivuilla.
Tarjousten jättöaika päättyi 23.6.2020 klo 12:00.
Tarjoajat
Tarjoukset avattiin 23.6.2020 klo 14:55. Tarjousten avaustilaisuus ei ollut julkinen.
Määräaikaan 23.6.2020 klo 12:00 mennessä tarjouksen jättivät:
- Helen Oy
- Loiste Sähkönmyynti Oy ja
- Energia Myynti Suomi Oy
Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä 1.
Tarjousten käsittely
Tarjoukset käsiteltiin seuraavasti:
1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu
1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen
Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki
tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi
tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Kaikki tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä
kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut
vaatimukset vastaamalla vaatimuksiin ”Kyllä”. Tilaaja selvittää valitulta tarjoajalta
pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista.
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön
mukaisuus. Kaikkiin tarjouksiin pyydettiin täsmennystä hintoihin sisältyvän
kantaverkkoyhtiö Fingridin kulutusmaksun osalta ja Helen Oy:n tarjous muokattiin sen
osalta vastaamaan kahta muuta tarjousta.
Tehtyjen lisäselvitysten jälkeen kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi ja
ne hyväksyttiin tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen.
3. Tarjousten vertailu
Tarjouspyynnön mukaan hankinnan valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen
edullisuus ja vertailuperusteena halvin hinta. Hinnan vertailu tehtiin tarjouspyynnön
kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” esitetyn mukaisesti, eli vertailussa käytettävä
marginaali muodostettiin tarjoushinnoista seuraavasti: (ENOYR * 0,8) + (SPOT kk-ka *
0,2). Kvartaali- ja kuukausituotteen marginaalit saivat olla enintään vuosituotteen
marginaalin suuruisia.
Kokonaishintapisteet laskettiin vertailumarginaalista tarjouspyynnössä esitetyllä
kaavalla (pienin annettu arvo / tarjottu arvo) * maksimipisteet. Halvin tarjous sai
eniten pisteitä.

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
17.08.2020

16/2020

21 (50)

Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä.
Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä 2.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Salassapidettävät tiedot poistettu.
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§ 279
Autojen huoltoleasingpalvelujen hankinta
ROIDno-2020-2379
Valmistelija / lisätiedot:
Satu Räisänen
satu.raisanen@rovaniemi.fi
hankintapäällikkö
Rovaniemen kaupunki on mukana KL-Kuntahankintojen ajoneuvojen
huoltoleasingpalvelut puitejärjestelyssä (KH 10.10.2016 § 400). Hankinnan
sopimuskausi päättyy 14.12.2020. Kuntien yhteishankintayksikkö KL-Kuntahankinnat
Oy ja valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy ovat yhdistyneet syyskuussa 2019.
Nykyisin Hansel Oy toimii koko julkishallinnon yhteishankintayksikkönä.
Hansel Oy kilpailuttaa autojen leasingpalvelujen puitejärjestelyn ajalle 1.1.2021-
31.12.2022 + kahden vuoden optiomahdollisuus. Puitejärjestelyn kautta voi hankkia
huoltoleasingrahoituksen sekä tarvittavat lisäpalvelut uusille ja ympäristöyställisille
henkilö-, paketti- ja kevyt kuorma-autoille. Autojen leasingsopimukset voidaan tehdä
12-60 kk:n ajanjaksoille. Puitejärjestelyn kautta kaupunki saa käyttöön suuren
volyymin mukaiset kilpailukykyiset hinnat sekä ennustettavan hintatason tuleville
vuosille.
Rovaniemen kaupungilla on tällä hetkellä huoltoleasingajoneuvoja 47 kpl. Ajoneuvojen
huoltoleasingpalvelut -toimintamalliin siirryttiin kaupungin infrapalvelujen
yhtiöittämisen myötä. Vuonna 2019 ajoneuvojen leasingkulut olivat 376 284,73 euroa.
Sopimuksen arvioitu kokonaisarvo tulevalle neljän vuoden sopimuskaudelle on noin 1
505 000 euroa. Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 52 §:n mukaan
valtakunnalliseen yhteishankintasopimukseen liittymisestä yli 500 000 euron
arvoisissa hankinnoissa päättää kaupunginhallitus.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki liittyy Hansel Oy:n
kilpailuttamaan autojen leasingpalvelujen puitejärjestelyyn. Hankinnan suunniteltu
sopimuskausi on 1.1.2021-31.12.2022 + kahden vuoden optiomahdollisuus.
Puitejärjestelyyn liittyminen edellyttää, että Rovaniemen kaupunki antaa Hansel Oy:lle
kirjallisen sitovan liittymisilmoituksen ko. yhteishankintaan liittymisestä 19.8.2020
mennessä. Hankinnassa noudatetaan Hansel Oy:n kilpailuttaman puitesopimuksen
ehtoja. Liittymisilmoituksen tekeminen delegoidaan hankintapäällikkölle.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hankintapalvelut
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Kaupunginhallitus, § 53,10.02.2020
Kaupunginhallitus, § 218,18.05.2020
Kaupunginhallitus, § 280, 17.08.2020
§ 280
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös
ROIDno-2019-3891
Kaupunginhallitus, 10.02.2020, § 53
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kokouksessaan 16.12.2019 § 507 seuraavaa:
“Kaupunginhallitus toteaa, että Antti Lassilan nykyinen virka sivistyspalvelujen
toimialan toimialajohtajana lakkaa 31.12.2019 lukien viran lakkauttamisen perusteella.
Koska Lassilalle tarjolla olevat tehtävät vähentyvät olennaisesti ja pysyvästi toiminnan
ja tehtävien uudelleenorganisoinnista johtuen viranhaltijalain 37 §:n tarkoittamalla
tavalla, Rovaniemen kaupunki on selvittänyt irtisanomisen vaihtoehtona muun
avoimen viran tarjoamismahdollisuudet. Viranhaltijalain 37 §:ssä säädetyn mukaisesti
Lassila sijoitetaan suostumuksensa mukaisesti liitteenä olevassa perustelumuistiossa
esitetyillä perusteilla toistaiseksi voimassa olevaan sivistys- ja hyvinvointipalvelujen
toimialan toimialajohtajan virkaan 1.1.2020 alkaen. Päätös pannaan täytäntöön
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.”
Kalervo Björkbacka, Riitta Erola, Raimo Laitinen, Osmo Kurola ja Henri Ramberg ovat
tehneet päätöksestä oikaisuvaatimukset. Björkbackalla, Laitisella, Kurolalla ja
Rambergilla on valitusoikeus kunnan jäsenyyden perusteella. Erolalla on valitusoikeus
asianosaisuuden ja kunnan jäsenyyden perusteella. Oikaisuvaatimukset ovat
saapuneet oikaisuvaatimusajan kuluessa, joten oikaisuvaatimukset on tutkittava.
Oikaisuvaatimuksen tekijöiden vaatimukset perusteineen ovat tiivistetysti seuraavat:
Oikaisuvaatimuksen tekijä/tekijät sekä vaatimukset
Björkbacka
Vaatimukset: Päätös on korjattava ja valmisteltava sivistys- ja hyvinvointipalvelujen
toimialan toimialajohtajan virka avoimeen ja yleiseen hakuun. Hakijoista pätevimmät
haastateltava ja toteutettava psykologiset soveltuvuustestit.
Perusteet

Lassila ei täytä viran kelpoisuusehtoja.

Björkbackan oikaisuvaatimuksen
perusteiden arviointi
Kaupunginhallitus on arvioinut
yksimielisellä päätöksellä, että Lassila
täyttää viran kelpoisuusehdot.
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Lassilan sosiaali- ja terveysalan kokemus
ja tuntemus on olematonta.

Lassila täyttää kelpoisuusehdot
seuraavilla perusteilla:

Ylempi soveltuva korkeakoulututkinto
puuttuu.

Ylempi soveltuva korkeakoulututkinto:
Lassila on suorittanut kasvatustieteen
maisterin tutkinnon, jota voidaan pitää
virkaan soveltuvana.

Sosiaali- ja terveysalan
johtamiskoulutusta ei ole hankittuna.

Sosiaali- ja terveysalan sekä sivistysalan
Käytännössä osoitettu johtamistaito- ja
tuntemus: Lassilan sosiaali- ja terveysalan
kokemus puuttuu sosiaali- ja terveysalalta.
tuntemus perustuu hänen
työkokemukseensa Rovaniemen
Perusturvalautakunnan ja hyvinvointialan kaupungin johtoryhmässä sekä vuosina
2011-2014 puheenjohtajana
esittelijän tehtävät jäävät osaamisen
puutteiden vuoksi vajaaksi ja siten liiaksi perusturvapalveluiden ja
sivistyspalveluiden yhteisen johtoryhmän
palvelualuepäälliköiden lisärasitukseksi.
puheenjohtajana. Lassila on osallistunut
myös sote-uudistuksen valmisteluun.
Lassilan aiempi koulutus, työkokemus ja
Kelpoisuusehtona nimenomaan sosiaali-
osaaminen on lähes pelkästään
ja terveyspalveluiden tuntemus
sivistyspalveluiden sektorilta.
ei edellytä pitkäaikaista
palvelutuotannon suorittavissa tehtävissä
hankittua perehtyneisyyttä esimerkiksi
Hyvinvointipalvelujen toimialan
strateginen ja operatiivinen toiminnan ja sosiaalipalvelujen tuottamiseen.
Toimialajohtajan tehtävän vaatimuksiin
palvelutuotannon johtaminen jää
suhteutettuna kelpoisuusehto täyttyy
tavoitteiden suhteen alisuorittamiseksi.
edellä todetuilla perusteilla selvästi.
Alueellisesta ja valtakunnallisesta
yhteistyöstä ja vaikuttamisesta ei ole
näyttöä.
Edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö jää
sosiaali-ja terveydenhuollon asioiden
osalta minimaaliseksi (mm. Lapin shp:n
suuntaan).
Sosiaali-ja terveystoimialan
tehtäväalueiden ja lainsäädännön
tuntemus on perustasoltaan heikkoa.
Lassilan vuorovaikutustaidot ja erityisesti
kuuntelemisen taidot ovat
poikkeuksellisen rajalliset (laajan

Johtamiskoulutus: Lassila on reservin
aliupseeri ja täyttää kelpoisuusehdon.
Käytännössä osoitettu johtamistaito ja -
kokemus: Lassila on työskennellyt
moitteettomasti 12 vuoden ajan
johtamistehtävissä Rovaniemen
kaupungissa. Lassila täyttää
kelpoisuusehdon.
Suomen kielen erinomainen suullinen ja
kirjallinen taito: Lassilan äidinkieli on
suomi ja hän on suorittanut
ylioppilastutkinnon ja kasvatustieteen
maisterin tutkinnon, joten hän täyttää
kelpoisuusehdon.
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Lassila on toiminut virkatehtäviinsä
liittyvissä alueellisissa ja valtakunnallisissa
verkostoissa sekä muiden sidosryhmien
kanssa asianmukaisesti ja
moitteettomasti.
Lassilalla on tehtävän edellyttämät
vuorovaikutustaidot.

Yhteenveto: Björkbackan oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana.
Oikaisuvaatimuksen tekijä/tekijät sekä vaatimukset
Erola
Vaatimukset: Kaupunginhallituksen tulee kumota päätöksensä 16.12.2019 § 507 ja
siirtää Erola ansioituneempana ja viran kelpoisuusehdot täyttävänä sivistys- ja
hyvinvointijohtajan virkaan.
Perusteet

Erolan oikaisuvaatimuksen
perusteiden arviointi

Lain kunnallisesta viranhaltijasta 43 §:n 2.
momentin mukaan työnantajalla ei ole
erillistä kuulemisvelvollisuutta, jos
työnantaja on työnantajan ja henkilöstön
välisestä yhteistoiminnasta kunnissa
annetun lain mukaan velvollinen
neuvottelemaan taloudellisella tai
tuotannollisella perusteella tapahtuvan
irtisanomisen perusteesta työntekijöiden
Erolaa ei ole kuultu virkojen
tai heidän edustajiensa kanssa. Yt-
lakkauttamisista ja perustamisista tai
siitä, kenelle virkoja tullaan tarjoamaan ja neuvottelut on käyty 5.8.-16.9.2019, joissa
mm. työnantajan suunnitelmat
millä perusteilla. Yt-menettelyt eivät
perusteineen, vaikutuksineen ja
korvaa henkilökohtaisia kuulemisia.
vaihtoehtoineen on käsitelty lain
edellyttämällä tavalla. Erolan osalta on
Lassila ei täytä vahvistettuja
myös selvitetty lain kunnallisesta
kelpoisuusehtoja.Lassilalla ei ole viran
viranhaltijasta 37 §:n mukaisesti toiseen
edellyttämää koulutusta eikä
virka- tai työsuhteeseen
työkokemusta tai lainsäädännön
sijoittamisvaihtoehdot irtisanomisen
tuntemusta perusturvan toimialalta.
vaihtoehtona.
Lassila ilmoittaa koulutuksekseen KM
virheellisesti.

Lassila täyttää viran kelpoisuusehdot
edellä Björkbackan oikaisuvaatimuksen
perusteiden arvioinnin yhteydessä
todetuilla perusteilla.

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan viran
täyttämisessä ei käytetty kaikkien

Lassilalle on myönnetty kasvatustieteen
maisterin arvo 23.4.1992.
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irtisanomisuhan alla olevien johtajien
tasavertaista ja syrjimätöntä kohtelua ja
mahdollisuutta ilmoittautua virkaan.

Virkoihin ei ole järjestetty sisäistä tai
ulkoista hakumenettelyä viranhaltijalain 4
§:n 3 momentin perusteella, jolloin
ansiovertailuakaan ei ole ollut tarpeen
tehdä. Uudelleensijoitus on toteutettu
Päätökseen ei ole liitetty ansiovertailua.
viranhaltijalain 37 §:n mukaisesti eli on
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan virka oli
arvioitu viranhaltijakohtaisesti, mihin
päätetty vain yhdelle samassa tilanteessa
virka- tai työsuhteeseen kaupunki on
olevalle, Lassilalle.
velvoitettu viranhaltijan sijoittamaan tai
uudelleenkouluttamaan.
Lassila siirrettiin sivistys- ja
Lassila on siirretty sivistys- ja
hyvinvointivirkaan lain vastaisesti.
hyvinvointipalvelujen toimialan
toimialajohtajan virkaan lain kunnallisesta
viranhaltijasta mukaisesti.
Erolalla ei ollut mahdollisuutta ilmoittaa
suostumustaan virkaan. Sopivinta
Virkaan ei ole järjestetty sisäistä tai
henkilöä ei ole voitu sivuuttaa
julkista hakumenettelyä. Menettely on
virantäytössä.
ollut lain kunnallisesta viranhaltijasta 4 §:
n 3 momentin mukainen.
Kaupunginhallitus siirsi viranhaltijoita
Kaupunginhallitus on tehnyt Erolan
mielivaltaisesti virkoihin.
virkasuhdetta koskevista toimenpiteistä
päätöksen 16.12.2019 § 509.
Valmisteluvaiheessa olevista asioista ei
Erolalle ei ilmoitettu siitä, että hänellä ei
ole ollut velvollisuutta tiedottaa.
ole kelpoisuutta palvelualuepäällikön
virkaan.
Kehitysjohtaja on toiminut kaupungin
organisaatiossa yhden toimialan yhden
Kehitysjohtajan virkaa ei voida mitenkään palvelualueen esimiehenä.
Toimialajohtajan organisaatiotaso koko
verrata palvelualuepäällikön virkaan.
toimialan johtajana on kehitysjohtajaan
nähden erilainen huolimatta siitä, että
Irtisanomisperustetta ei ole Erolan
kehitysjohtajan tehtäviin kuului toimia
kohdalla olemassa, koska hän täyttää
kaupunginjohtajan sijaisena.
kaupunginjohtajan viran
Kaupunginjohtajalla on kehitysjohtajan
kelpoisuusehdot. Erolalle olisi pitänyt
lisäksi muitakin suoria alaisia, joiden
tarjota kaupunginjohtajan virkaa.
asema ei ole myöskään rinnastettavissa
toimialajohtajan asemaan.
On kyseenalaista, oliko perustettu
sivistys- ja hyvinvointijohtajan virka
Perustettu virka oli avoimena sitä
avoimena.
täytettäessä.
Kaupunginhallitus siirsi kaikki kolme
irtisanomisuhan alla ollutta miestä
perustettuihin virkoihin ja kaikkien heidän
palkkansa nousi virkajärjestelyssä. Erola
siirrettiin tietoisesti alemman tasoiseen
avoinna olevaan tehtävään ja ainoastaan
hänen palkkansa aleni huomattavasti.

Perusturvapalvelujen ja teknisten ja
ympäristöpalvelujen toimialojen
toimialajohtajien virat lakkautettiin
1.1.2020 alkaen. Viranhaltijat ovat
ilmoittaneet jäävänsä eläkkeelle 1.6. ja
1.7.2020 alkaen. Kaupunginhallitus on
todennut, että kyseisten viranhaltijoiden

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
17.08.2020

16/2020

27 (50)

virkasuhde kaupunkiin päättyy eläkkeelle
Virantäyttöprosessi on ollut ennalta
jäämisen johdosta ottaen huomioon, että
sovittu. Erolan oikeusturvaa on loukattu
irtisanomistilanteessa heidän
tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja
virkasuhteensa olisivat joka tapauksessa
viranhaltijalakien vastaisesti.
jatkuneet irtisanomisajan.
Perusturvapalvelujen toimialan
toimialajohtajaa ei ole sijoitettu uuteen
Erolaa on syrjitty virkavalinnoissa.
virkaan ja teknisten ja
Viranhaltijalain 24 § ja 37 § mukainen
ympäristöpalvelujen toimialan
velvoite on ohittanut samassa tilanteessa
toimialajohtajalle on tarjottu
olevien yhdenvertaisen kohtelun.
tilapalvelupäällikön virkaa, jota hän ei ole
ottanut vastaan.
Kaupunginhallitus on korottanut
15.1.2018 § 15 ja 26.2.2018 § 77
Virkoja täytettäessä on noudatettu
perusturvajohtaja Markus Hemmilän ja
tarkoin lakia. Tasa-arvo-,
sivistysjohtaja Antti Lassilan palkkaa.
yhdenvertaisuus- ja viranhaltijalait eivät
Kaupunginhallitus on jatkanut Lassilan
ole edellyttäneet sivistys- ja
suosimista muutoksenhaun alaisella
hyvinvointipalvelujen toimialan
päätöksellään.
toimialajohtajan viran tarjoamista
kehitysjohtajan virassa toimineelle
Erolalle.
Erolalla ei ollut mahdollisuutta tulla
yhdenvertaisesti tai tasa-arvoa
työelämässä noudattaen valituksi virkaan.
Kaikille irtisanomisuhan alaisena olleille
miehille ei ole perustettu uutta virkaa.
Vaikka muille samassa tilanteessa oleville Erolalle on tarjottu hallintolakimiehen
miespuolisille kandidaateille perustettiin virkaa, jonka hän on ottanut vastaan
1.1.2020 alkaen. Koska Erola on jo ottanut
uusi virka, Erolan kohdalla tämä ei ollut
hallintolakimiehen virkasuhteen vastaan,
mahdollista.
ja siirtopäätös on lainvoimainen, Erolaa ei
voitaisi siirtää vaatimaansa sivistys- ja
Kaupunginhallitus, Määttä ja Lotvonen
hyvinvointipalvelujen toimialan
ovat kohdelleet Erolaa tasa-arvo- ja
toimialajohtajan virkaan, koska
yhdenvertaisuuslaissa kielletyllä tavalla ja
uudelleensijoitusvelvoite ei ole voimassa
rikkoneet virkavelvollisuutensa
eikä kaupungilla ole enää mahdollisuutta
aiheuttaen Erolalle haittaa tai vahinkoa.
poiketa julkisesta hakumenettelystä.
Kaupunginhallitus, Määttä ja Lotvonen
eivät ole kohdelleet Erolaa tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuuslaissa kielletyllä tavalla
eivätkä he ole rikkoneet
virkavelvollisuuttaan. Kaikissa
viranhaltijoiden virkasuhteisiin liittyvissä
menettelyissä on kiinnitetty erityistä
huomiota lain tarkkaan noudattamiseen.
Yhteenveto: Erolan oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana.
Oikaisuvaatimuksen tekijä/tekijät sekä vaatimukset
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Laitinen ja Kurola (yhteinen oikaisuvaatimus)
Vaatimukset: Päätös on kumottava.
Perusteet

Viran kelpoisuusvaatimuksia ei ole
noudatettu valittaessa Antti Lassila
sivistys- ja hyvinvointipalvelujen
toimialajohtajan virkaan.
Kaupunginjohtaja ei ole edellämainitun
viran valmistelussa noudattanut
kaupunginhallituksen antamia
valmisteluohjeita.

Laitisen ja Kurolan
oikaisuvaatimuksen perusteiden
arviointi
Lassila täyttää viran kelpoisuusehdot
edellä Björkbackan oikaisuvaatimuksen
perusteiden arvioinnin yhteydessä
todetuilla perusteilla.
Kaupunginjohtaja johtaa itsenäisesti ja
virkavastuullisesti kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi tulevien asioiden
valmistelua. Kaupunginhallituksen
18.11.2019 antamat valmistelua koskevat
ohjeet on huomioitu valmistelussa.
Päätöksessä ei ole laillisuusvirhettä tällä
perusteella.

Yhteenveto: Laitisen ja Kurolan oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana.
Oikaisuvaatimuksen tekijä/tekijät sekä vaatimukset
Ramberg
Vaatimukset: Rovaniemen kaupunginhallituksen tulee oikaista ja kumota virheellinen
päätöksensä § 507 ja päättää uudelleen Antti Lassilan virkasuhteeseen liittyvistä
toimenpiteistä.
Perusteet

Rambergin oikaisuvaatimuksen
perusteiden arviointi

Lassila ei täytä kelpoisuusehtoja
johtamiskoulutuksen ja sosiaali- ja
terveysalan laajan tuntemuksen osalta.

Lassila täyttää viran kelpoisuusehdot
edellä Björkbackan oikaisuvaatimuksen
perusteiden arvioinnin yhteydessä
todetuilla perusteilla.

Yhteenveto: Rambergin oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana.
Hallintolain 34 §:n perusteella asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos
oikaisuvaatimuksessa vaaditaan päätöksen oikaisemista hänen vahingokseen, eikä
vaatimusta jätetä tutkimatta tai heti perusteettomana hylätä.
Antti Lassila on lausunut oikaisuvaatimusten johdosta seuraavaa:
“Perustelen lyhyesti, miksi omaan riittävän kokemuksen ja tiedot sosiaali- ja
terveyspalveluista ko. toimialajohtajan tehtävän hoitoa varten. Olen aiempiin tehtäviin
liittyen saanut kokemusta ja myös sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnasta sekä
niihin liittyvästä lainsäädännöstä (sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki, laki
vammaispalveluista, perhehoitolaki, terveydenhuoltolaki).
Toimiessani rehtorina ja koulutuspalveluiden palvelualuepäällikkönä, olen tehnyt
säännöllisesti yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa lasten, nuorten ja
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perheiden asiakastilanteisiin sekä palveluiden organisointiin liittyen. Yhteistyö ja eri
palveluiden tunteminen on ollut osa työtehtäviäni. Asiakastilanteissa ja niiden
käsittelyssä olen tehnyt työtä mm. lastensuojelun, perheneuvolan, toimintaterapian
sekä oppilas- ja opiskeluterveydenhuollon kanssa. Sen lisäksi tein yhteistyötä
sosiaalipalveluiden palvelupäällikön sekä ylilääkärin kanssa lasten, nuorten ja
perheiden palvelujen organisointiin (mm. psykologipalvelut ja vammaispalvelut) sekä
hankkeisiin liittyen.
Toimiessani sivistyspalveluiden tuotanto-osaston johtaja (2011-2014), tein
läheistä yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannonjohtajan kanssa liittyen
molempien tuotanto-osastojen henkilöstöön sekä talouteen. Sivistyspalveluilla sekä
sosiaali- ja terveyspalveluilla oli yhteinen johtoryhmä, jota johdin puolivuosittain.
Kyseisessä johtoryhmässä käsiteltiin molempien tuotanto-osastojen
asiakokonaisuuksia sekä yhteistyön kehittämistä. Toimimme esittelijöinä sosiaali- ja
terveyspalveluiden tuotanto-osaston johtajan kanssa samalle palvelujohtokunnalle
2013–2014. Tällöin sain hyvän näkemyksen ja tiedon sosiaali- ja terveyspalveluiden
esittely- ja valmisteluprosesseista.
Toimiessani sivistyspalvelujen toimialajohtajana 2015–2019, kuuluin kaupungin
johtoryhmään, jossa on käsitelty ja linjattu laajasti myös sosiaali- ja terveyspalveluita:
Mm. erikoissairaanhoitoa, ikäihmisten palveluasumista, kuntouttavaa työtoimintaa,
kaupungin terveydenhuoltoa ja avovastaanottoa sekä nuorten ohjaamotoimintaa.
Kajossa tehty työ liittyy sosiaali- ja terveyspalvelujen erityislainsäädäntöön.
Yhteistyökumppanini on ollut myös perusturvan toimialajohtaja liittyen yhteisten
palveluiden kehittämiseen. Olen neuvotellut ja tehnyt yhteistyötä vuodesta 2011
alkaen Rovaniemen työterveyspalvelujen kanssa, joka on olennainen osa
terveyspalvelujen kokonaisuutta Rovaniemellä. Olen myös eri yhteyksissä tehnyt
yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa (Neuvokas sekä Rovaniemen
mielenterveysseura ja Eduro), jolloin olen saanut kokemusta sosiaalipalveluiden
vapaaehtoistyöstä.
Katson, että olen eri tehtäviini liittyen saanut riittävästi kokemusta sekä
asiantuntemusta sivistys- ja hyvinvointipalveluista, jotta voin toimia menestyksellisesti
sivistys- ja hyvinvointijohtajana. Pitkän urani akana olen asemaani liittyen saanut ja
joutunut tekemään aina yhteistyötä hyvinvointipalveluihin liittyen ja yksi keskeisistä
toimijoista on sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi on hyvä huomioida, että vapaa-ajan
palvelut on tehnyt jo vuosia yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa ja iso
osa työtä on käynnistetty ollessani sivistyspalvelujen johtajana. Laajan kokemuksen
johdosta katson, että minulla on myös hyvät valmiudet osaltani käydä
omistajaohjaukseen liittyviä neuvotteluja mm. erikoissairaanhoidon kanssa.
Toimialanjohtajan tehtävä on yleisjohtamisen sekä strategisen johtamisen tehtävä,
jossa ei edellytetä eri palvelualueiden ammattipätevyyttä, myöskään lain
näkökulmasta. Näin laajassa tehtäväkokonaisuudessa se muutoinkaan ei ole
relevanttia. Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan tehtäviin
kuuluvat henkilöstön, toiminnan ja talouden johtaminen sekä toimielinten esittelijänä
toimiminen. Tehtävät ovat sisällöltään ja luonteeltaan samankaltaisia kuin ne ovat
olleet aiemmin sivistyspalvelujen toimialan toimialajohtajalla.”
Oikaisuvaatimusten käsittely
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Oikaisuvaatimus voidaan tehdä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteella.
Oikaisuvaatimus voidaan hylätä, jos päätöksessä ei todeta laillisuusvirheitä. Jos
oikaisuvaatimus hyväksytään laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella,
alkuperäinen päätös joko kumotaan tai sen tilalle tehdään uusi päätös.
Johtopäätökset
Oikaisuvaatimusten kohteena olevassa kaupunginhallituksen päätöksessä 16.12.2019
§ 507 ei ole laillisuusvirheitä eikä oikaisuvaatimusten hyväksyminen ole
tarkoituksenmukaista.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimukset esittelytekstissä todetuilla
perusteilla.
Päätös
Kalervo Björkbacka poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 1 kohta).
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 18.05.2020, § 218
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Kaupunginhallituksen tekemistä seuraavista päätöksistä on tehty kunnallisvalitukset
hallinto-oikeuteen:
10.2.2020 § 52 Oikaisuvaatimus sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan
toimialajohtajan viran perustamista koskevasta päätöksestä;
10.2.2020 § 53 Oikaisuvaatimus Antti Lassilan virkasuhteeseen liittyviä
toimenpiteitä koskevasta kaupunginhallituksen päätöksestä 16.12.2019 § 507;
10.2.2020 § 54 Oikaisuvaatimus Riitta Erolan virkasuhteeseen liittyviä
toimenpiteitä koskevasta kaupunginhallituksen päätöksestä 16.12.2019 § 509
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää antamaan lausunnon valitusten johdosta.
Lausuntopyynnöt ovat liitteenä.
Valituksissa vaaditaan
kaupunginhallituksen päätösten 10.2.2020 § 52, § 53 ja § 54 sekä 16.12.2019 §
507 kumoamista ja palauttamista uudelleen käsiteltäväksi,
kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 509 tekemän päätöksen muuttamista siten,
että Erola siirretään Lassilaa ansioituneempana ja viran kelpoisuusehdot
täyttävänä sivistys- ja hyvinvointijohtajan virkaan,
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Rovaniemen kaupunkia suorittamaan Erolalle muuttuneista olosuhteista johtuen
ajalta 1.1.-29.2.2020 2764,58 euroa ja 1.3.2020 alkaen 4655,69 euroa
kuukaudessa,
Rovaniemen kaupunkia maksamaan Erolan oikeudenkäyntikuluja yhteensä 4580
euroa,
päätösten 16.12.2019 § 507 sekä 10.2.2020 §:ien 52 ja 53 täytäntöönpanon
lykkäämistä hallinto-oikeuden päätökseen saakka.
Valitusten perusteet ja perustelut ilmenevät lausuntopyynnöistä. Valitusten johdosta
on laadittu liitteenä olevat lausunnot.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa hallinto-oikeudelle liitteiden mukaiset lausunnot.
Äänestykset
Kaupunginjohtajan esitys Jaa Simoskan esitys Ei
Jaa
Juhani Juuruspolvi
Harri Rapo
Kaisu Huhtalo
Heikki Luiro
Päivi Alaoja
Matti Henttunen
Esko-Juhani Tennilä
Ei
Maarit Simoska
Timo Tolonen
Tyhjä
Sanna Karhu
Maria-Riitta Mällinen
Päätös
Kalervo Björkbacka poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 1 kohta). Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta valittiin
Sanna Karhu.
Varajäsen Timo Tolonen otti osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
Maarit Simoska esitti Timo Tolosen kannattamana, että Rovaniemen kaupunki
hyväksyy valittajien (Björkbacka, Kurola, Laitinen) valitusperusteet ja myöntää
tehneensä virheelliset päätökset erityisesti seuraavissa asiakohdissa:
1. Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan virkaan ei olisi tullut
valita Antti Lassilaa, koska hän ei täyttänyt kaupunginhallituksen 16.12.2019
kokouksessa hyväksymiä kelpoisuusehtoja.
2. Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan virka ei ole yleis- ja
strategisen johtamisen tehtävä. Kyseessä on yksi maakunnan keskeisimmistä
viroista, jonka menestyksellinen hoitaminen vaatii vahvaa sote- ja
sivistysosaamista ja 16.12. hyväksytyt kelpoisuusehdot ovat siten perusteltuja.
3.
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3. Perustettu uusi toimialajohtajan tehtävä poikkeaa olennaisilta osin aiemmasta
suppeasta sivistyspalvelujen toimialajohtajan tehtävästä.
4. Rovaniemen kaupunki keskeyttää omaehtoisesti valituksenalaisten päätösten
toimeenpanon.
Rovaniemen kaupunki on valmis käsittelemään asiat uudelleen ja tekemään lailliset
päätökset Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden määrittelemällä tavalla. Rovaniemen
kaupunki hyväksyy myös hallinto-oikeuden virheellisten päätösten täytäntöönpanon
kieltämisen ja ryhtyy viipymättä valmistelemaan oman hallinnon sisällä korjaavia
päätöksiä.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa
suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla
vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat Simoskan esityksen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) Jaa -ääntä, kaksi (2) Ei -ääntä ja
kaksi (2) äänesti tyhjää.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tullut kaupunginhallituksen
päätökseksi.

Kaupunginhallitus, 17.08.2020, § 280
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 PSHaO päätös 29.6.2020, 20.0344.2, Kh. 10.2.2020, 52 §, 53 §.pdf
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut välipäätöksen koskien kolmen valittajan
vaatimusta kieltää kaupunginhallituksen päätösten 10.2.2020 § 52 ja § 53
täytäntöönpano. Täytäntöönpanon kieltämistä koskevan hakemuksen kohteena
olevat päätökset ovat sisällöltään seuraavia:
Rovaniemen kaupunginhallitus 10.2.2020 § 52
Kaupunginhallitus on päättänyt hyväksyä päätöksestä 16.12.2019 § 503 tehdyn
oikaisuvaatimuksen ja muuttaa 16.12.2019 § 503 tekemäänsä päätöstä
kelpoisuusehtojen osalta siten, että sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan
toimialajohtajan viran kelpoisuusehdoiksi päätetään ylempi korkeakoulututkinto,
käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Päätös on päätetty panna täytäntöön
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Rovaniemen kaupunginhallitus 10.2.2020 § 53
Kaupunginhallitus on päättänyt hylätä oikaisuvaatimukset kaupunginhallituksen
16.12.2019 § 507 tekemästä päätöksestä sijoittaa Antti Lassila suostumuksensa
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mukaisesti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 §:n nojalla toistaiseksi
voimassa olevaan sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan
virkasuhteeseen 1.1.2020 lukien.
Hallinto-oikeus on hylännyt täytäntöönpanokieltoa koskevan hakemuksen, koska
päätösten täytäntöönpanon kieltämiselle ei asian käsittelyn tässä vaiheessa ole
perusteita.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen
tiedoksi.
Päätös
Kalervo Björkbacka poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 1 kohta).
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Esteellisyys
Kalervo Björkbacka
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§ 281
Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmään
ROIDno-2018-1065
Lapin liitto ja Lapin ELY-keskus pyytävät Lapin kuntien kunnanhallituksia, Lapin
aluehallintovirastoa Saamelaiskäräjiä sekä Taiteen edistämiskeskusta nimeämään
edustajansa perustettavaan kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmän toiselle
toimikaudelle 1.9.2020 - 31.8.2023.
Kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmän tehtävät:
1. tukea kuntia kulttuurin ja hyvinvoinnin strategisessa ja toiminnallisessa työssä
2. tuoda esiin kulttuurin merkitystä alueen elinvoima- sekä veto- ja
pitovoimatekijänä sekä viestiä ja tiedottaa kulttuurin toimialaan kuuluvista
asioista yhteistoiminnallisesti
3. löytää ja kehittää pohjoisen kulttuurin kehittämisen kärkiä yhteistoiminnassa ja
monialaisesti ja -hallinnollisesti
4. tehdä ehdotuksia kehittämistoimenpiteiksi
5. järjestää vuosittain hyvinvoinnin ja kulttuurin kehittämisen yhteisfoorumeita,
edistää verkostoitumista ja jakaa hyviä käytäntöjä
6. osallistua ja vaikuttaa maakunnalliseen strategiatyöhön kulttuurin osalta.
Työryhmän jäseniksi kutsutaan:
kuntien kulttuuritoiminnasta vastaavat työntekijät
maakunnallisista kulttuurin tehtävistä vastaavat asiantuntijat
Saamelaiskäräjien edustus
Työryhmä voi kutsua asiantuntijajäseniä ja vierailevia asiantuntijoita. Työryhmä voi
myös halutessaan perustaa alaisuuteensa alatyöryhmiä. Kokouskertoja on 2-4 kertaa
vuodessa, kokouksiin pääsääntöisesti mahdollistetaan etäyhteys. Jäsenorganisaatiot
voivat halutessaan nimetä varajäsenen kokouksiin.
Ryhmän puheenjohtajuudesta ja järjestäytymisen käytännön kysymyksistä päätetään
ensimmäisessä kokouksessa. Kukin taustaorganisaatio vastaa omien jäsentensä
osallistumisesta aiheutuneista kustannuksista.
Esitykset työryhmän jäseniksi pyydetään toimittamaan ELY-keskukselle viimeistään
14.8.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää nimetä Rovaniemen kaupungin edustajaksi kulttuurin
toimialan asiantuntijaryhmään palvelualuepäällikkö Merja Tervon ja varajäseneksi
kulttuurituottaja Matti Selinin.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
ELY-keskus 18.8.2020 mennessä, ao. henkilöt
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§ 282
Virkamatkat ajalla 1.1.-30.6.2020
ROIDno-2020-2540
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Kaupunginhallitus on 16.12.2019 § 492 päättänyt, että sille raportoidaan
virkamatkojen toteuma puolivuosittain. KVTES:n mukaan matkakustannusten
korvaukseen oikeuttava virkamatka on kunnan tai kuntayhtymän asianomaisen
viranomaisen antamaan matkamääräykseen perustuva matka, joka ei kuulu
tavanomaiseen virkatoimintaan tai tavanomaisiin työtehtäviin. Virkamatka edellyttää
matkustamista virkapaikan ulkopuolelle. Virantoimitusmatka on viranhaltijan tai
työntekijän tavanomaiseen virkatoimintaan tai tavanomaisiin työtehtäviin liittyvä
matka eli matkustaminen on päivittäistä, viikoittaista tai muuten toistuvaa.
Vuosina 2019 ja 2020 virka- ja virantoimitusmatkojen sekä koulutusmatkojen
kustannukset ovat jakautuneet ajalla 1.1.-30.6. seuraavasti:
Organisaatio
Elinvoimapalvelut
Tekniset palvelut
Ympäristövalvonta
Elinvoimapalvelujen toimiala yhteensä

1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2020
13 115 €
9 952 €
18 755 €
10 454 €
19 158 €
14 977 €
51 028 €
35 384 €

Hallinto- ja tukipalvelut yhteensä
17 989 €
Lapsiperheiden palvelut
26 226
Aikuisten ja työikäisten palvelut
33 976
Ikäihmisten palvelut
132 255
Terveydenhuollon palvelut
21 887
Varhaiskasvatuspalvelut
19 175
Koulutuspalvelut
74 497
Vapaa-ajan palvelut
60 117
Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala yhteensä 368 133

7 171 €
18 305 €
11 356 €
105 447 €
13 453 €
11 324 €
28 140 €
32 855 €
220 881 €

Tilapalvelut

27 758 €

-

Ruoka- ja puhtauspalvelut

-

2 236 €

Kaupunki yhteensä
464 908 €
265 671 €
Raportti kotimaan- ja ulkomaan virkamatkojen ja koulutusmatkojen
matkavuorokausista, matkojen lukumääristä ja ulkomaanmatkojen kohteista on
liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
-
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§ 283
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Hallintopäällikkö Hallintopalvelut
Muu päätös:
§ 3 CaseM-asianhallintajärjestelmän metatietojen päivittäminen, määräaikainen
erityiskäyttöoikeus, 02.08.2020
Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 8 Maalit ja maalausalan tarvikkeet - option käyttäminen, 30.06.2020
§ 9 Kotimaan majoituspalvelujen hankinta, 08.07.2020
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Koulutusstipendi, 15.06.2020
§ 6 Koulutusstipendi, 15.07.2020
Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 56 Joulupukin metsä-alueen vuokraus Buures Oy:lle, 25.06.2020
§ 58 Rakentamattoman LP-alueen osan vuokraaminen, Uppopuuntie, 29.07.2020
§ 59 Vuokrasopimuksen muutos, tontti 9-9022-21, Kiinteistö Oy Eteläkeskuksen
Liiketilat, 30.07.2020
§ 61 Vahvistetun tonttijaon mukaisen tontinosan 7-765-7 myyminen Kolpeneentieltä,
06.08.2020
§ 63 Maa-alueen vuokraaminen tilasta 401-203-11, Tuomijärventie 15, 07.08.2020
§ 65 Maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan täydentäminen AP-tontilla os.
Pohjatuulentie 1, 07.08.2020
Maanhankinta- ja vaihtopäätös:
§ 57 Kiinteistön Uusi-Löfgren 698-401-40-98 ostaminen Vennivaarasta, 25.06.2020
§ 60 Kiinteistön Linnasaarenlahti 698-406-5-232 ostaminen Muurolasta, 31.07.2020
Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 59 Irtisanoutuminen kokin toimesta, 17.06.2020
§ 60 Irtisanoutuminen kokin toimesta, 17.06.2020
§ 61 Irtisanoutuminen keittiömestarin toimesta, 17.06.2020
§ 62 Kaupungin edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntaan 2020, 17.06.2020
§ 63 Irtisanoutuminen ruokapalvelutyöntekijän toimesta, 18.06.2020
§ 64 Osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntijan toimen täyttäminen, 22.06.2020
§ 66 Hallintopalvelut yksikön sekä laki- ja hankintapalvelut yksikön sijaisuudet
kesälomien 2020 aikana, 03.07.2020
§ 67 Hallintosihteerin tehtäväpalkan määräaikainen muutos, 08.07.2020
§ 69 Kaupunginkamreerin virkavapaus, 13.07.2020
§ 71 Irtisanoutuminen kaupunginkamreerin virasta, 16.07.2020
§ 72 Hallinto- ja tukipalvelut -toimintayksikköä koskevan yhteistoimintamenettelyn
käynnistäminen, 04.08.2020
§ 73 Kaupunginkamreerin avoimen viran hoito, kelpoisuusehdon vahvistaminen ja
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virkanimikkeen muuttaminen, 07.08.2020
Talouspäätös:
§ 65 Kiinteistö Oy Lappi Areenan kiinteistökorjausten rahoittaminen, 30.06.2020
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 58 Työympäristöjen ja työskentelytapojen uudistamista sekä väistötilojen
vähentämistä suunnittelevien työryhmien asettaminen, 17.06.2020
§ 68 Tietoturva- ja tietosuojatyöryhmän kokoonpanon muuttaminen, 08.07.2020
Kaupunginkamreeri
Talouspäätös:
§ 10 Kirjaston käteiskassojen lakkauttaminen, 23.06.2020
Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 67 Rivitalotontin 17-5574-2 vuokraus / myynti Nivvaarassa, 18.06.2020
§ 68 Asuntotontin 10-10255-7 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 18.06.2020
§ 69 Asuntotontin 17-5577-2 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 18.06.2020
§ 70 Asuntotontin 11-11353-2 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 18.06.2020
§ 71 Asuntotontin 17-5576-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 26.06.2020
§ 72 Asuntotontin 8-8231-2 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 26.06.2020
§ 73 Asuntotontin 10-10204-6 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 26.06.2020
§ 74 Rakentamisvelvoitteen mukaisten määräaikojen siirtäminen asuntotontilla 8-
8227-1 Länsikankaalla, 26.06.2020
§ 76 Asuntotontin 8-8229-2 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 07.08.2020
§ 77 Asuntotontin 10-10263-7 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 07.08.2020
§ 78 Asuntotontin 17-5581-2 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 07.08.2020
§ 79 Asuntotontin 8-8227-2 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 07.08.2020
§ 80 Asuntotontin 8-8220-3 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 07.08.2020
§ 81 Asuinpientalotontin 10-10230-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 07.08.2020
§ 82 Asuntotontin 17-5578-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 07.08.2020
§ 83 Asuntotontin 11-11324-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 07.08.2020
§ 84 Asuntotontin 17-5579-3 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 07.08.2020
Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 12 RSS-syötteiden hankinta CaseM-asianhallintajärjestelmään, 17.06.2020
§ 13 Työvuorosuunnittelujärjestelmän pilotointi ja esiselvitys varhaiskasvatuksen
yksiköissä, 30.06.2020
Muu päätös:
§ 11 Kuntarekrypalveluun liittyvän sopimuksen päivittäminen, 17.06.2020
Tilapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 36 Henkilöturvajärjestelmän hankinta Rinteenkulmaan, 25.06.2020
§ 37 Vuoronumerojärjestelmän hankinta opiskeluterveydenhuollolle Rinteenkulmaan,
26.06.2020
§ 38 Alakorkalon koulu, tilaelementin pienentäminen, 26.06.2020
Tilanvuokrauspäätös:
§ 39 Ikäosaamiskeskuksen tilojen vuokrasopimuksen päivittäminen, 05.08.2020
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Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 102 Teollisuustontin 8-8013-9 vuokrasopimuksen jatkaminen os. Suopellontie 1,
22.06.2020
§ 103 Rakentamisaikojen jatkaminen tontilla 9-9062-2, os. Vasaratie 4, 24.06.2020
§ 104 Teollisuustontin 9-9066-2 luovuttaminen os. Teollisuustie 40, 26.06.2020
§ 135 Tontin luovuttaminen Ravitallialueelta os. Ravitallikuja 25, 03.08.2020
§ 136 Varausajan jatkaminen teollisuustontista 9-9049-4 n. 6000 m2 suuruisen
määräalan luovuttamisesta os. Ahjotie 46, 03.08.2020
Viestintäpäällikkö
Muu päätös:
§ 2 Graafinen ohjeisto, 21.06.2020
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,
että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.
Kaupunginhallitus toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä
Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta,
puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon
aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 284
Ilmoitusasiat
KT - Kuntatyönantajat
24.6.2020 KT:n yleiskirje 11/2020 Vuoden 2020 ammattiyhdistyskoulutuksiin
sovitut muutokset/lisäykset https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2020/11/vuoden-2020-
ammattiyhdistyskoulutuksiin-sovitut-muutokset
Lapin lennosto
15.6.2020 ilmoitus Kiinteistöjen ja alueiden tilapäinen käyttäminen
Puolustusvoimien RUSKA 2020 -harjoituksessa Rovaniemellä
Lapin liitto
Ennakkokutsu Lapin kunta- ja aluekehityspäivät Saariselällä 22.-23.9.2020 Tervet
uloa perinteisille kunta- ja aluekehityspäiville Saariselälle. Tänä vuonna päivät
järjestetään yhteistyössä Lapin Yrittäjien ja Inarin kunnan kanssa. Päivien otsikko
on ”Elinvoimainen Lappi on vetovoimainen”.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 30.6.2020, 20/0485/1, Rovaniemen
kaupunginvaltuuston päätös 7.5.2018 § 48 Rovaniemen kaupungin 18.
kaupunginosan Napapiirin aluetta ja sen viereisiä virkistysalueita koskevan
asemakaavan muuttaminen ja laajentaminen. Hallinto-oikeus on hylännyt
valitukset. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-
oikeus myöntää valitusluvan.
Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan poissaoloja syksyltä tarkennettu:
vanhempainvapaa 9.8. saakka, osa-aikainen vanhempainvapaa 10.8.-7.10., loma
8.-18.10. Palkka osa-aikaisen vanhempainvapaan aikana 60%-80% työmäärän
mukaisesti.
Purkamislupapäätös 2020-496, 2.7.2020 180 §, As Oy Rovaniemen Kaitakuja 4
Luottamushenkilöiden ja ylimmän johdon brändityöpaja pe 4.9.2020 klo 9-11
Osana uuden kaupunkibrändin sisäistä jalkautusta järjestetään digitaalinen
webinaari-henkinen tilaisuus perjantaina 4.9. klo 9-11 kaupungin johtoryhmälle,
luottamushenkilöille sekä konserniyhtiöiden toimitusjohtajille. Brändien ja
asiakaskokemuksen huippuammattilainen Tuija Seipell johdattaa osallistujat
luovuuden ja rohkeuden hyödyntämiseen huippuluokan asiakaskokemuksen
luomisessa. Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston jäsenten odotetaan
osallistuvan koulutustilaisuuteen, johon lähetetään erilliset kutsut. Tilaisuudesta
maksetaan hallintosäännön mukaiset palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
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Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen jäsenet ja valtuuston
puheenjohtajat osallistumaan Lapin kunta- ja aluekehityspäiville sekä
kaupunginvaltuuston jäsenet brändityöpajaan.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 285
LISÄPYKÄLÄ: Koronavirustilanteeseen varautuminen
ROIDno-2020-850
Rovaniemen kaupungin häiriötilanteen johtoryhmä on pitänyt elokuussa kaksi
kokousta. Kokouksissa on käsitelty THL:n kasvomaskisuositukseen liittyviä
toimenpiteitä sekä etätyökäytännön ohjetta.
Kaupunginjohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen etätyökäytännöistä.
Häiriötilanteen johtoryhmän pöytäkirjat ovat kaupunginhallituksen oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Susanna Junttila poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 14.36.
Tiedoksi
-
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Muutoksenhakukielto
§272, §273, §274, §275, §276, §280, §282, §283, §284, §285
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
§278
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA (yleinen)
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua
(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden
käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.
I Oikaisuohje
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut
tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä
vetoaa, jolleivat ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Rovaniemen kaupunki /___________________________________
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
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Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida
saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai
dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön
ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa
käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää;
tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä
valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n
1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
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toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan
vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta
valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808
/2019) 15 §:n mukaisesti:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Yhteystiedoilla
tarkoitetaan postiosoitetta, puhelinnumeroa ja muita tarpeellisia yhteystietoja kuten
sähköpostiosoitetta. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies,
myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Asiamiehen on
liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
annetun lain 32 §:ssä säädetään.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se
perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 16 §:n
mukaisesti:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
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3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan
viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse
tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana
arkipäivänä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasiassa annetun
lain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta
valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n
mukaisesti.
Valituksen maksut
Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät voimaan tulevan
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan.
Markkinaoikeudessa peritään riita-asiassa, muutoksenhakuasiassa ja muussa
lainkäyttöasiassa oikeudenkäyntimaksua 2 050 (kaksituhatta viisikymmentä) euroa.
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa
hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on 4.100 (neljätuhatta
sata) euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on
6.140 (kuusituhatta sataneljäkymmentä) euroa
Hankinta-asioissa peritään 2.050 (kahdentuhannen viidenkymmenen), 4.100
(neljäntuhannen sadan) tai 6.140 (kuudentuhannen sadanneljänkymmenen) euron
sijasta 500 (viidensadan) euron oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä
antamatta pääasiassa ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä
esimerkiksi valituksen peruutuksen vuoksi.
Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan korkeimmassa oikeudessa
tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu on samansuuruinen ja määräytyy
samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa.
Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut.
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Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Puhelin: 029 564 3300
Telefax: 029 564 3314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
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Oikaisuvaatimus
§277, §279, §281
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.

