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Aika

15.11.2021, klo 08:06 - 08:42

Paikka

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kairatie 75 (9.11.2021 kokouksen jatkokokous)
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Saapuvilla olleet jäsenet
Sanna Luoma, puheenjohtaja
Antti Väänänen
Elina Holm
Hannu Ovaskainen
Jarmo Huhtala
Maria Huhmarniemi
Petri Keihäskoski
Riitta-Maija Hokkanen
Seija Karvo
Pekka Lehto, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Soili Kaihua, hallintosihteeri, sihteeri
Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Katri Ylönen, psykologi, saapui 08:12, poistui 08:26
Poissa

Markus Lohi, 1. varapuheenjohtaja
Anne Hakkarainen

Allekirjoitukset

Sanna Luoma
Puheenjohtaja

Soili Kaihua
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
16.11.2021

Elina Holm
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
17.11.2021 alkaen.
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§ 156
Kokouksen avaus sekä osallistujat
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki
jari.kotimaki@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö
Toimielimeen valitut (läsnäolevat jäsenet/varajäsenet tummennettuna)::
JÄSEN
Sanna Luoma pj
Markus Lohi vpj
Riitta-Maija Hokkanen
Petri Keihäskoski
Anne Hakkarainen
Hannu Ovaskainen
Elina Holm
Antti Väänänen
Maria Huhmarniemi
Jarmo Huhtala
Seija Karvo

VARAJÄSEN
Juhani Juuruspolvi
Pekka Lehto
Elina Korteniemi
Reetta Mustonen
Taina Borisov
Tuomas Koskiniemi
Meeri Vaarala
Timo Lappalainen
Maarit Simoska
Ville Vuorjoki
Heidi Alariesto

Muut osallistujat / kuultavaksi kutsutut:
Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, toimielimen esittelijä
Soili Kaihua, kokouksen sihteeri
Katri Ylönen, psykologi, Rekrydiili Oy
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Puheenjohtaja avaa jatkokokouksen ja toteaa kokouksen saapuvilla olevat jäsenet,
muut saapuvilla olevat henkilöt ja poissaolijat.
Päätös
Puheenjohtaja avasi jatkokokouksen ja kävi läpi kokoukseen osallistuvat.
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§ 157
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki
jari.kotimaki@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö
Kokous on 9.11.2021 pidetyn tarkastuslautakunnan kokouksen jatkokokous.
Tarkastuslautakunta päätti tuolloin siirtää kokouksen §:n 148 "Kaupunkitarkastajan
virkavalinta" käsiteltäväksi ja päätettäväksi 15.11.2021 kello 08:00 pidettävään
jatkokokoukseen. Kokous järjestetään läsnäolokokouksena.
Hallintosäännön 103 §:ssä on määräykset jatkokokouksesta. Sen mukaan ”Jos kaikkia
kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä
jääneet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua.
Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja
paikasta”. Varapuheenjohtaja Markus Lohi ei ollut paikalla 9.11.2021 kokouksessa
asiasta päätettäessä ja hänelle on lähetetty sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja
paikasta 10.11.2021.
Muilta osin todetaan Kuntalain 103 §:n määräys, jonka mukaan toimielin on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ja valtuusto on
kuntalain 90 §:n nojalla määrännyt hallintosäännössä toimielinten
kokousmenettelystä. Hallintosäännön 147 §:n mukaisesti kokouksen puheenjohtaja
toteaa onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Puheenjohtaja toteaa, että jatkokokouksesta on sähköisesti ilmoitettu niille
toimielimen jäsenille, jotka eivät olleet läsnä 9.11.2021 jatkokokouksesta päätettäessä.
Muille toimielimen jäsenille jatkokokouksesta on ilmoitettu kokouksessa
9.11.2021. Puheenjohtaja toteaa myös, että jatkokokous on päätösvaltainen.
Päätös
Puheenjohtaja totesi, että jatkokokouksesta on sähköisesti ilmoitettu niille
toimielimen jäsenille, jotka eivät olleet läsnä 9.11.2021 jatkokokouksesta päätettäessä.
Muille toimielimen jäsenille jatkokokouksesta on ilmoitettu kokouksessa 9.11.2021.
Puheenjohtaja totesi myös, että jatkokokous on päätösvaltainen.
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§ 158
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki
jari.kotimaki@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö
Hallintosäännön 159 §:n mukaisesti pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa
toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjan tarkastaja. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Rovaniemen kaupungissa on lisätty sähköisten palveluiden käyttöä pyrkien saamaan
nopeutta ja kustannusten säästöä myös hallinnollisiin kuluihin.
Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköpostitse. Pöytäkirjan varsinainen
allekirjoitus tehdään seuraavan kokouksen alussa.
Toimielin päättää pöytäkirjan tarkastajan valinnan lisäksi tarkastuksen aikarajasta,
joka ajoittuu kokouspäivästä lukien seuraavan seitsemän päivän sisälle.
Pöytäkirja julkaistaan kokouksesta kahdeksantena päivänä kaupungin verkkosivuilla.
Julkaisun päivämäärä merkitään pöytäkirjaan, eikä pöytäkirjoja kuuluteta
ilmoitustaululla.
Kokouksen päättyessä ei ole erillistä päätösasiaa pöytäkirjan tarkastamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Elina Holm. Todetaan, että pöytäkirjan
tarkastuksen aikaraja on torstai 22.11.2021.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Elina Holm ja todettiin tarkastuksen aikaraja.
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Tarkastuslautakunta, § 103,14.07.2021
Tarkastuslautakunta, § 118,24.08.2021
Tarkastuslautakunta, § 130,16.09.2021
Tarkastuslautakunta, § 138,12.10.2021
Tarkastuslautakunta, § 148,09.11.2021
Tarkastuslautakunta, § 159, 15.11.2021
§ 159
Kaupunkitarkastajan virkavalinta
ROIDno-2019-3003
Tarkastuslautakunta, 14.07.2021, § 103
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Kotimäki
jari.kotimaki@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö
Liitteet

1 Hakukuulutus kaupunkitarkastaja
2 Rekrytointimenettelyt
Kaupunkitarkastaja on irtisanoutunut virastaan 30.6.2021 siirtyessään toisen
työnantajan palvelukseen. Kaupunkitarkastaja yhdessä tarkastuspäällikön kanssa
muodostaa lautakunnan alaisen virkahenkilöstön. Tarkastuslautakunta on
kokouksessaan 16.6.2021 § 97 päättänyt, että toimet viran täyttämiseksi
käynnistetään 14.7.2021 pidettävässä kokouksessa. Kaupunkitarkastajan viranhoito
on järjestetty määräaikaisena sijaisuutena ajalle 1.7.2021-30.9.2021.
Viran perustamisen yhteydessä syksyllä 2015 määriteltiin osaamisen ja kelpoisuuden
vaatimukset. Tuolloin lautakunnassa katsottiin tehtävän painottuvan talouteen. Ja sen
perusteella soveltuvaksi tutkinnoksi määritettiin kauppatieteen maisterin tutkinto tai
jokin vastaavan tason tutkinto, jota on täydennetty opinnoilla laskentatoimen tai
rahoituksen alalta.
Tarkastuslautakunnan kuntalakiin perustuvat tehtävät muodostuvat tarkastustoimen
tehtävistä, talouden ja toiminnan arvioinnista sekä sidonnaisuusilmoituksiin liittyvistä
tehtävistä. Uuden kuntalain myötä painopiste on siirtynyt yhä enemmän
konserninäkökulmaa huomioivaksi. Osaamista erityisesti kaupungin arviointityössä
tulee vahvistaa. Kaupunkitarkastajalta edellytettävät osaamisvaatimukset on syytä
päivittää vastaamaan nykyisen viranhoidon tarpeita.
Soveltuvana kelpoisuusvaatimuksena voidaan edelleen pitää
ylempää korkeakoulututkintoa. Virkavalinnassa tulee erityisesti huomioiduksi tutkinto,
joka on suoritettu oikeustieteestä, yhteiskuntatieteistä tai kauppatieteistä.
Kelpoisuusvaatimuksen ohella viran menestyksekäs hoito edellyttää hyvää
perehtyneisyyttä, sekä työkokemusta kunnan tai kuntakonsernin
asiantuntijatehtävissä. Erityistä merkitystä on kokemuksella, joka on
hankittu arviointityössä.
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Kaupunkitarkastajan valitsee tarkastuslautakunta. Virkasuhteen julistaa haettavaksi
valitseva viranomainen. Avoimeksi jääneen viran kelpoisuusehdot vahvistaa se
toimielin, jonka alaisuuteen virka kuuluu. Toistaiseksi voimassa oleviin virkasuhteisiin
tehtävät henkilövalinnat tulee päättää esittelystä. Toimiohjeet virka-asioissa kuvataan
hallintosäännössä, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kuntalain nojalla.
Kaupunginhallitus on 19.10.2020 § 341 päättänyt, että toimielinten valitsemien
viranhaltijoiden palkasta päättää valitseva toimielin. Kelpoisuusvaatimusten
muuttuminen ei lähtökohtaisesti vaikuta tehtävän vaativuuteen ja sitä kautta
kaupunkitarkastajan virkapalkan tasoon. Palkka on hinnoittelun ulkopuolinen,
hinnoittelu 99999999 ja palkkaus on 01.04.2021 alkaen 4485,07 €.
Tarkastuslautakunta kuulee kokouksessa Rovaniemen kaupungissa noudatetusta
henkilöstöpolitiikasta henkilöstöjohtaja Antti Määttää.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta päättää
1. vahvistaa kaupunkitarkastajan viran kelpoisuusehdoksi ylemmän
korkeakoulututkinnon ja erinomaisen suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon,
2. julistaa kaupunkitarkastajan viran haettavaksi 12.8.2021 klo 12.00 mennessä
liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti,
3. hakuilmoitus julkaistaan KuntaRekryssä ja Mol.fi:ssä ja, että
4. rekrytointi toteutetaan anonyyminä rekrytointina siihen saakka, että haastateltavat
on valittu.
5. vahvistaa kaupunkitarkastajan virkapalkaksi 4485,07 €.
Päätös
Tarkastuslautakunta kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää tämän asian
käsittelyn aikana klo 16.10 - 16.34.
Todettiin, että henkilöstöjohtajan esitys rekrytointimenettelyistä lisätään pöytäkirjan
liitteeksi.
Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti:
1. vahvistaa kaupunkitarkastajan viran kelpoisuusehdoksi ylemmän
korkeakoulututkinnon ja erinomaisen suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon,
2. julistaa kaupunkitarkastajan viran haettavaksi 12.8.2021 klo 12.00 mennessä
liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti,
3. hakuilmoitus julkaistaan KuntaRekryssä ja Mol.fi:ssä ja, että
4. rekrytointi toteutetaan anonyyminä rekrytointina siihen saakka, että haastateltavat
on valittu.
5. vahvistaa kaupunkitarkastajan virkapalkaksi 4 485,07 €.
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Tarkastuslautakunta, 24.08.2021, § 118
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Kotimäki
jari.kotimaki@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta päätti 14.7.2021 §103 käynnistää viranhaun kaupunkitarkastajan
virkaan aiemman viranhaltijan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen.
Tarkastuslautakunta julisti kaupunkitarkastajan viran haettavaksi 12.8.2021 klo 12.00
mennessä. Viran kelpoisuusehdoksi lautakunta vahvisti ylemmän
korkeakoulututkinnon ja erinomaisen suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon.
Kaupunkitarkastajan virkapalkaksi lautakunta vahvisti 4 485,07 €. Lautakunta päätti
toteuttaa rekrytoinnin anonyyminä rekrytointina siihen saakka, että haastateltavat on
valittu.
Määräaikaan mennessä virkaan saapui 9 hakemusta.
Sopivana menettelynä voitaneen pitää, että lautakunta nimeää keskuudestaan 3-4
jäsenen sekä tarkastuspäällikön muodostaman työryhmän, jolle se antaa tehtäväksi
nimetä hakijoista enintään neljä haastatteluun kutsuttavaa. Haastatteluun
kutsuttavista sekä haastettelun toteutuksesta päätettäisiin 16.9.2021 pidettävässä
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta päättää nimetä virkavalintaa valmistelevan työryhmän, jonka ensi
vaiheessa tulee nimetä haastatteluun kutsuttavat hakijat. Jatkotoimista päätetään
myöhemmin.
Päätös
Juuso Kataja poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolaki
28.1 § kohta 1). Jari Kotimäki toimi pöytäkirjanpitäjänä asiakohdan käsittelyn ajan.

Tarkastuslautakunta valitsi virkavalintaa valmistelevan työryhmän. Työryhmään
valittiin jäseniksi Sanna Luoma, Elina Holm ja Petri Keihäskoski. Työryhmän sihteeriksi
valittiin tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki.

Tarkastuslautakunta, 16.09.2021, § 130
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Kotimäki
jari.kotimaki@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta julisti kaupunkitarkastajan viran haettavaksi 12.8.2021 klo 12.00
mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 9 hakemusta. Tarkastuslautakunta
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24.8.2021 § 118 nimesi virkavalintaa valmistelevan työryhmän, jonka ensi vaiheessa
tuli nimetä haastatteluun kutsuttavat. Työryhmään valittiin Sanna Luoma, Elina Holm
ja Petri Keihäskoski. Työryhmän sihteeriksi valittiin tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki.
Työryhmä on 31.8.2021 kokoonnuttuaan päättänyt nimetä haastatteluun
valittaviksi neljä toistaiseksi vielä anomyymia hakijaa. Seuraava vaihe on että
haastatteluun kutsuttavat ja mahdollisesti vielä kokouksessa nimettävät hakijat
kutsutaan haastatteluun, joka järjestetään etäyhteydellä.
Kaikki hakemukset toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen kokousta. Jäsenille
samalla esitetään ketkä hakijat ehdotetaan nimettäväksi haastatteluun. Hakemukset
liitetään myöhemmässä vaiheessa casem- järjestelmään.
Toistaiseksi voimassa oleviin virkasuhteisiin tehtävät henkilövalinnat tulee päättää
esittelystä (Hs 56§)
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta päättää, että virkavalintaa valmisteleva työryhmä haastattelee
aiemmin nimeämäänsä neljää henkilöä kaupunkitarkastajan virkaan.
Työryhmän tehtäväksi annetaan laatia ehdotus virkaan valittavasta sekä varalle
nimettävästä henkilöstä.
Virkavalinnasta päätetään lokakuussa pidettävässä lautakunnan kokouksessa.
Päätös
Juuso Kataja poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolaki
28.1 § kohta 1). Jari Kotimäki toimi pöytäkirjanpitäjänä asiakohdan käsittelyn ajan.
Tarkastuslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Haastateltavaksi valittiin
työryhmän nimeämät anonyymit hakijat 1485558, 24267, 937018 ja 158568.
Merkittiin, että anonyymiteetti poistetaan haastateltavien tultua valituksi. Merkittiin,
että myöhemmin tehtävään virkavalintapäätökseen tullaan sisällyttämään
hakijavertailun osoittava nimitysmuistio.

Tarkastuslautakunta, 12.10.2021, § 138
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Kotimäki
jari.kotimaki@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta julisti kaupunkitarkastajan viran haettavaksi 12.8.2021 klo 12.00
mennessä. Virkaan tuli määräajassa 9 hakemusta. Hakijoita olivat KTM Heli Helenius,
Politices magister Outi Salmela, YTM Juuso Kataja, KM Markku Ollila, TtM Pia Aikio,
KTM ekonomi Janica Majava, HM Jari Jaakkola, Tradenomi (YAMK) Tuula Saari sekä FM
Eeva-Maarit Aikio. Kaikilla oli viran edellyttämä kelpoisuus.
Tarkastuslautakunta 16.9.2021 §130 nimesi neljä haastateltavaa, jotka olivat YTM
Juuso Kataja, HM Jari Jaakkola, Tradenomi (ylempi AMK) Tuula Saari sekä FM Eeva-
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Maarit Aikio. Tarkastuslautakunnan nimeämä työryhmä suoritti 29.09.2021
haastattelut etäyhteydellä.
Haastattelut suorittanut työryhmä on pitänyt perusteluna, että ennen valintaa
suoritetaan soveltuvuusarvioinnit.
Virkaan valittavan on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus
terveydentilastaan. Viran hoitaminen alkaa sopimuksen mukaan ja siinä noudatetaan
kuuden kuukauden koeaikaa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta päättää, että ennen virkavalintaa teetetään soveltuvuusarviointi
kolmelle hakijalle. Lautakunta päättää että soveltuvuusarviointiin kutsutaan YTM Juuso
Kataja, HM Jari Jaakkola, sekä FM Eeva-Maarit Aikio.
Päätös
Merkitään pöytäkirjaan, että Juuso Kataja poistui esteellisenä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28.1 § kohta 1). Jari Kotimäki toimi
pöytäkirjanpitäjänä asiakohdan käsittelyn ajan.
Tarkastuspäällikön muutettu päätösehdotus
Tarkastuslautakunta päättää, että ennen virkavalintaa teetetään soveltuvuusarviointi
kahdelle hakijalle. Lautakunta päättää että soveltuvuusarviointiin kutsutaan YTM Juuso
Kataja ja FM Eeva-Maarit Aikio.
Tarkastuslautakunta päätti tarkastuspäällikön muutetun päätösehdotuksen
mukaisesti.

Tarkastuslautakunta, 09.11.2021, § 148
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Kotimäki
jari.kotimaki@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta julisti kaupunkitarkastajan viran haettavaksi 12.8.2021 klo 12.00
mennessä. Virkaan tuli määräajassa 9 hakemusta. Hakijoita olivat KTM Heli Helenius,
Politices magister Outi Salmela, YTM Juuso Kataja, KM Markku Ollila, TtM Pia Aikio,
KTM ekonomi Janica Majava, HM Jari Jaakkola, Tradenomi (YAMK) Tuula Saari sekä FM
Eeva-Maarit Aikio. Kaikilla hakijoilla oli viran edellyttämä kelpoisuus.
Lautakunnan jäsenille aiemmin jaetut hakemukset ovat nähtävissä kokouksessa.
Tarkastuslautakunta 16.9.2021 §130 nimesi neljä haastateltavaa, jotka olivat YTM
Juuso Kataja, HM Jari Jaakkola, Tradenomi (ylempi AMK) Tuula Saari sekä FM Eeva-
Maarit Aikio. Tarkastuslautakunnan nimeämä työryhmä suoritti 29.09.2021
haastattelut etäyhteydellä.
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Tarkastuslautakunta 12.10.2021 § 138 päätti, että ennen virkavalintaa teetetään
soveltuvuusarviointi kahdelle hakijalle. Lautakunta päätti kutsua
soveltuvuusarviointiin YTM Juuso Katajan ja FM Eeva-Maarit Aikion.
Soveltuvuusarvioinnit jaetaan ennen kokousta lautakunnan jäsenille. Lautakunnalle
jaetaan myös tarkastuspäällikön laatima nimitysmuistio. Asiakirjat ovat
salassapidettäviä (JulkL 24§29k).
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta valitsee kaupunkitarkastajan virkaan yhteiskuntatieteiden
maisteri Juuso Katajan.
Varalle kaupunkitarkastajan virkaan tarkastuslautakunta valitsee filosofian maisteri
Eeva-Maarit Aikion.
Hakemukset virkaan, kahden hakijan soveltuvuustestitulokset, sekä tarkastuspäällikön
laatima nimitysmuistio liitetään pöytäkirjaan.
Merkitään pöytäkirjaan että virkavalinnassa noudatetaan kuuden kuukauden
koeaikaa. Ja valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus
terveydentilastaan.
Päätös
Merkittiin pöytäkirjaan, että Juuso Kataja poistui esteellisenä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28.1 § kohta 1). Jari Kotimäki toimi
pöytäkirjanpitäjänä asiakohdan käsittelyn ajan.

Tarkastuspäällikön muutettu päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta päättää siirtää asian käsittelyn maanantaina 15.11.2021 klo 8:00
läsnäolokokouksena pidettävään jatkokokoukseen (hallintosääntö § 103). Pöytäkirja
tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti tarkastuspäällikön muutetun
päätösehdotuksen mukaisesti.
Tarkastuslautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tarkastuslautakunta, 15.11.2021, § 159
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki
jari.kotimaki@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö
Liitteet

1 Hakemukset kaupunkitarkastajan virkaan
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 29
2 Nimitysmuistio
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Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 29
3 Soveltuvuusarviointi Aikio Eeva-Maarit
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 29
4 Soveltuvuusarviointi Kataja Juuso
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 29
Tarkastuslautakunta päätti 9.11.2021 siirtää kaupunkitarkastajan virkavalintaa
koskevan asian (§148) käsiteltäväksi 15.11.2021 klo 8.00
pidettävässä jatkokokouksessa.
Kaupunkitarkastajan virkaan hakijoita ovat KTM Heli Helenius,Politices magister Outi
Salmela, YTM Juuso Kataja, KM Markku Ollila, TtM Pia Aikio, KTM ekonomi Janica
Majava, HM Jari Jaakkola, Tradenomi (YAMK) Tuula Saari sekä FM Eeva-Maarit
Aikio. Kaikilla hakijoilla on viran edellyttämä kelpoisuus.
Tarkastuslautakunta 16.9.2021 §130 nimesi neljä haastateltavaa, jotka olivat YTM
Juuso Kataja, HM Jari Jaakkola, Tradenomi (ylempi AMK) Tuula Saari sekä FM Eeva-
Maarit Aikio.
Tarkastuslautakunta 12.10.2021 § 138 päätti, että soveltuvuusarviointiin kutsutaan
YTM Juuso Kataja ja FM Eeva-Maarit Aikio. Soveltuvuusarvioinnit jaetaan ennen
kokousta lautakunnan jäsenille (Salassapidettävä, JulkL 24§29k).
Lautakunnan jäsenille on jaettu kaikkien hakijoiden hakemukset sekä tehdyt
soveltuvuusarvioinnit. Lautakunnan jäsenille on jaettu myös tarkastuspäällikön
laatima nimitysmuistio (Asiakirjat ovat salassapidettäviä, JulkL 24§29k).
Lautakunta kuulee kokouksessa soveltuvuusarvioinnit kahdelle hakijalle suorittanutta
psykologi Katri Ylöstä.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta valitsee kaupunkitarkastajan virkaan yhteiskuntatieteiden
maisteri Juuso Katajan.
Varalle kaupunkitarkastajan virkaan tarkastuslautakunta valitsee filosofian maisteri
Eeva-Maarit Aikion.
Hakemukset virkaan, kahden hakijan soveltuvuustestitulokset, sekä nimitysmuistio
liitetään pöytäkirjaan (salassapidettäviä asiakirjoja, JulkL 24§29k)
Virkavalinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran
vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
Merkitään pöytäkirjaan, että lautakunta kuulee kokouksessa soveltuvuusarvioinnit
suorittanutta psykologi Katri Ylöstä.
Päätös
Tarkastuslautakunta kuuli kokouksessa etäyhteydellä soveltuvuusarvioinnit
suorittanutta psykologi Katri Ylöstä tämän asian käsittelyn aikana klo 8.12. - 8.26.
Tarkastuslautakunta valitsi kaupunkitarkastajan virkaan yhteiskuntatieteiden maisteri
Juuso Katajan.
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Tarkastuslautakunta valitsi kaupunkitarkastajan virkaan varalle filosofian maisteri
Eeva-Maarit Aikion.
Hakemukset virkaan, kahden hakijan soveltuvuustestitulokset, sekä nimitysmuistio on
liitetty pöytäkirjaan (salassapidettäviä asiakirjoja, JulkL 24§29k)
Virkavalinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran
vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
Tiedoksi
Hakijat, henkilöstöjohtaja
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§ 160
Kokouksen päättäminen
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki
jari.kotimaki@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö
Hallintosäännön 159 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan tulee kertoa mm.
kokouksen alkamis- ja päättymisajat.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Puheenjohtaja toteaa jatkokokouksen päättyväksi, sekä toteaa kokouksen
päättymisajan.
Puheenjohtaja toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan. Kokouspaikka ilmoitetaan
lähempänä kokousta.
Päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 8.42 ja totesi seuraavan kokouksen
ajankohdaksi tiistain 7.12.2021 kello 16:00. Kokouspaikka ja kokouksen
toteuttamistapa ilmoitetaan lähempänä kokousta lähetettävässä kokouskutsussa.
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Muutoksenhakukielto
§156, §157, §158, §160
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§159
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
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.
Oikaisuvaatimusaika
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 kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tarkastuslautakunta
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi,
henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.
rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Faksinumero: 016 322 6450
Puhelinnumero: 016 3221
Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15
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Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.
Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30
Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätös halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon
nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.

