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Matti Henttunen
§:t 241-250, 252-253

11.06.2020

Kalervo Björkbacka
§ 251

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
16.6.2020 alkaen.

hallintosihteeri Marja Marjetta
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§ 241
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 kävi läpi osallistujat. Poissa varsinaisista jäsenistä olivat Liisa Ansala ja
Hannu Ovaskainen sekä valtuuston toinen varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä.
Varajäsenistä läsnä olivat Kaisu Huhtalo ja Heikki Luiro. Todettiin, että läsnäolevien
näkö- ja kuuloyhteys toimii.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
sekä hyväksyä työjärjestyksen.
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§ 242
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Henttunen ja Kaisu Huhtalo.
Seuraavina vuorossa ovat Päivi Alaoja ja Kalervo Björkbacka.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 15.6.2020.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Henttunen ja Kaisu Huhtalo.
Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen
mukaisesti.
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§ 243
Ajankohtaiset asiat
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja
valmistelussa olevista asioista.
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset
katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.
Päätös
Kuntarahoitus Oy:n asiantuntijat Timo Vesala ja Janne Karaus esittelivät
kaupunginhallitukselle talouskatsauksen rahoituksen näkökulmasta. Esittelyyn
osallistuvat myös kaupunginkamreeri Jussi Päkkilä ja controller Janne Juotasniemi.
Kaupunginjohtaja totesi yhteenvetona, että talouden tasapainottamiseen liittyvä
valmistelu jatkuu 17.6. viranhaltijoiden taloustyöpajassa ja edelleen keskustelu
taloustoimenpiteistä jatkuu kaupugninhallituksen kanssa ennen juhannusta.
Kaupunginhallitus päätti merkitä Kuntarahoitus Oy:n esittelyn ja kaupunginjohtajan
yhteenvedon talousasioiden valmistelusta tiedoksi.
Kaupunginhallitus piti tauon klo 14.05 - 14.15.
Kaupunginhallitus kävi kaupunginjohtajan kanssa keskustelun kaupunginjohtajan työn
keskeisistä tavoitteista vuoden 2020 aikana. Keskusteluun osallistuivat
kaupunginhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtajat ja kaupunginsihteeri.
Toimialajohtaja Antti Lassila esitteli sote-uudistusta.
Kaupunginjohtaja kertoi ajankohtaisissa asioissa mm. vakuutusten kilpailuttamisesta
ja Lapin yrittäjien kuntabarometristä.
Puheenjohtaja kertoi lapsi- ja nuorisopoliittisen työryhmän kokouksesta ja Juhani
Juuruspolvi kertoi tilajaoston tulevasta kokouksesta.
Kaupunginhallitus päätti merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Liisa Ansala liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 12.41. Liisa Ansala
poistui esittelyjen jälkeen klo 14.41.
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Tekninen lautakunta, § 46,26.03.2019
Elinvoimalautakunta, § 34,25.02.2020
Kaupunginhallitus, § 94,16.03.2020
Kaupunginhallitus, § 244, 08.06.2020
§ 244
Asemakaavan laatiminen Apukan alueelle
ROIDno-2019-738
Tekninen lautakunta, 26.03.2019, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Pyhäjärvi
markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Hakemus Apukka Resort Oy
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Apukka
Apukassa tilan 698-409-31-17 Koskiapukka ja 698-409-31-18 Vanha-
Apukka maanomistajat ja vuokramiehet ovat esittäneet, että kaupunki käynnistäisi
asemakaavan laatimisen alueelle. Asemakaavoitus aloitteen on jättänyt
maanomistajan ja Metsähallituksen vuokramiehenä alueella toimiva Apukka Resort
Oy. Hakijan tavoitteena on laatia alueelle asemakaava ohjaamaan ja turvaamaan
matkailupalveluyrityksen toiminta ja kehittyminen.
Hakijat ovat tilanneet kaavan laatimisen konsulttityönä Seitap Oy:ltä ja valtuuttaneet
maanmittausteknikko Tapani Honkasen sopimaan käytännön kaavoitusmenettelyistä
kaupungin kaavoituksen kanssa. Kaavan laatijalla on maankäyttö- ja rakennuslain
mukainen kaavan laatijan pätevyys. Konsultti on toimittanut kaupungille alustavan
osallistumis- ja arviointisuunitelman. Asemakaavan pohjakartta laaditaan
kaavoitusmittausohjeiston mukaisesti ja sen hyväksyy kaupungingeodeetti.
Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että Apukan alueelle käynnistetään
asemakaavan laatiminen. Matkailupalvelua varten laadittavan asemakaava-alueen
toteuttamisvastuu siirretään kokonaisuudessaan asemakaavamääräyksellä MRL:n 91§
mukaisesti maanomistajalle tai -haltijalle. Apukan alueen tuleva asemakaava-alue ei
kuulu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Asemakaavaan mahdollisesti sisältyvien
katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitovastuu kuuluu maanomistajalle tai-
haltijalle.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
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Tekninen lautakunta päätää, että Apukan alueen asemakaavan laatimista ryhdyttään
tutkimaan. Asemakaava saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten
yleisesti nähtäville. Matkailupalvelua varten laadittavan asemakaava-alueen
toteuttamisvastuu siirretään asemakaavamääräyksellä MRL:n 91§ mukaisesti
maanomistajalle tai -haltijalle. Apukan alueen tuleva asemakaava-alue ei kuulu
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Asemakaavaan mahdollisesti sisältyvien
katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitovastuu kuuluu maanomistajalle tai-
haltijalle. Asemakaavan laatimisesta ja käsittelystä peritään hakijalta 5000 € sekä
kuulutuskustannuksena 300 €/kaavakuulutus. Asemakaavan hyväksyy
kaupunginvaltuusto.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 25.02.2020, § 34
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava 11.2.2020
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 11.2.2020
4 Kaavaselostus 11.2.2020
5 Vastine mielipiteisiin
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 13.2.2020:
Apukan asemakaavan laatiminen on saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja
arviointisuunnitelma nähtäville 18.4.-2.5.2019. Vireilletulo kuulutettiin 17.4.2019 Lapin
Kansassa sekä ilmoitettiin kirjeellä osallisille. Asemakaavan vireilletulon aineistoon on
ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa,
kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana
saapui yksi mielipide. Saapunut mielipide käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen
jälkeen elinvoimalautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa.
Apukan alueelle on laadittu 13.5.2019 päivätty asemakaavaluonnos. Luonnoksessa
alueelle on muodostettu matkailua palvelevien korttelialueiden RM tontti,

kerrosluvulla II. Rakennusoikeutta alueelle on osoitettu yhteensä 5000 k-m2. Alueen
koillisosaan on muodostettu myös n. 3,5, ha:n kokoinen retkeily- ja ulkoilualue VR.
Valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu asettamalla aineisto yleisesti nähtäville
22.5.-4.6.2019. Kuulutus nähtävillä pidosta julkaistiin 20.5.2019 Lapin Kansassa sekä
ilmoitettiin kirjeellä osallisille. Asemakaavaan on ollut mahdollisuus tutustua
nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin
internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana saapui yksi mielipide. Saapuneisiin
mielipiteisiin on laadittu vastine ja se käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen
jälkeen elinvoimalautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa.
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Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen on saapuneiden mielipiteiden ja muiden
selvitysten osalta kaavaluonnosta korjattu. Naapurikiinteistön esityksestä ja Lapin Ely -
keskuksen suostumuksella kaavakarttaan on lisätty toinen tieliittymä kantatielle sekä
merkitty siitä korttelialueen läpi ajoyhteys (ajo) rannalla oleville kiinteistöille. Alueella
olevien ns. vanhan Apukan alueen rakennusten rakennusoikeusmääriä on selvitetty
kaupungin rakennusvalvonnassa ja korjattu vastaamaan nykyistä
rakennusoikeusmäärää, jolloin alueen lounaisosalla olevan rakennusalan
rakennusoikeus on nostettu vastaamaan olevaa tilannetta (4000 k-m2). Myös
kaavakarttaan liittyviä asemamääräyksiä on tarkennettu mm. lisäämällä
tonttijakomääräys ja tarkentamalla alinta rakentamiskorkeusmääräystä.

Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavaan tehdyt korjaukset eivät ole olleet
luonteeltaan sellaisia, että kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen pitäisi suorittaa
uudelleen. Kaavoitus esittää, että 11.2.2020 päivätty Apukan asemakaava hyväksytään
jatkokaavoituksen pohjaksi.
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 Apukan
alueelle laaditun ja 11.2.2020 päivätyn asemakaavaluonnoksen. Asemakaava
saatetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
Lapin Ely-keskuksen lausunto. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita
toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen
lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Kaavaan mahdollisesti kohdistuvat
kiinteistötekniset toimet laaditaan myöhemmin asemakaavan laatua lainvoiman.
Asemakaavan laatimisesta hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen
mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300€/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy
kaupunginvaltuusto.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 94
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet
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1 Sijaintikartta
2 Asemakaava 11.2.2020
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 11.2.2020
4 Kaavaselostus 11.2.2020
5 Vastine mielipiteisiin
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti, että se
hyväksyy Apukan alueelle laaditun ja 11.2.2020 päivätyn asemakaavaluonnoksen.
Asemakaava saatetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä
pyydetään Lapin Ely-keskuksen lausunto. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita
toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen
lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Kaavaan mahdollisesti kohdistuvat
kiinteistötekniset toimet laaditaan myöhemmin asemakaavan laatua lainvoiman.
Asemakaavan laatimisesta hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen
mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy
kaupunginvaltuusto.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 08.06.2020, § 244
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava 11.2.2020
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 11.2.2020
4 Kaavaselostus 16.3.2020
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 27.5.2020:
Apukan asemakaava on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä
24.4.-25.5.2020. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin 23.4.2020 Lapin Kansassa sekä
kirjeellä kaava-alueen rajanaapureille. Asemakaavaan on voinut tutustua
nähtävilläpidon aikana kaupungin kaavoituksessa, palvelupiste osviitassa sekä
kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Muistutuksia tai lausuntoja nähtävilläpidon
aikana ei saapunut.
Asemakaavassa alueelle muodostuu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue
RM, kerrosluvulla II. Rakennusoikeutta kaavassa alueelle osoitetaan alueen
lounaisosaan 4000 k-m2, joka sisältää myös jo alueella aiemmin olevia rakennuksia.
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Koillisosaan osoitetaan rakennusoikeutta 2500 k-m2, joka sisältää myös jo alueella
aiemmin olevia rakennuksia. Alueelle kaavassa osoittetaan myös uutta retkeily-ja
ulkoilualuetta VR, noin 3,5 ha sekä vesialuetta W. Ranta-alueella olevalle kahdelle
kiinteistölle kaavassa osoitetaan kulkuyhteys ajo -merkinnällä.
Kaavoitus esittää, että alueelle laadittu ja 11.2.2020 päivätty Apukan asemakaava
hyväksytään.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 26.
kaupunginosan Apukan asemakaavan 11.2.2020 päivätyn kaavakartan mukaisesti.
Asemakaavaan on merkitty velvoitteita toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja
rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen lautakunta on 26.3.2019 päättänyt.
Toteuttamisvastuu edellyttää, että katujen ja muiden yleisten alueiden
toteuttamisvastuu kuuluu alueen maanomistajille tai -
haltijoille. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään vuoden 2019
hinnoitteluperusteen mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus.
Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 245
Tekstiilihuollon operaattorin kilpailutuksen vaihe
ROIDno-2017-1329
Valmistelija / lisätiedot:
Satu Räisänen, Tarja Holländer-Tyni, Risto Varis
satu.raisanen@rovaniemi.fi, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi, risto.varis@rovaniemi.fi
hankintapäällikkö, henkilöstöpäällikkö, hallintopäällikkö
Kaupunginhallitus on käsitellyt Rovaniemen kaupungin tekstiilihuoltopalveluiden
kilpailutusta kokouksissaan 9.1.2017 § 10, 27.3.2017 § 156 ja 26.3.2018 § 124.
Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 26.3.2018 § 124 valtuuttaa Lapin
sairaanhoitopiirin tekemään ratkaisun tekstiilihuoltopalvelujen tuottamistavasta
pesularakennuksen investointipäätöksen jälkeen. Päätöksen mukaan, jos Lapin
sairaanhoitopiiri päättää kilpailuttaa tekstiilihuoltopalvelut, kilpailutusasiakirjat
tuodaan Rovaniemen kaupungin osalta kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Lapin sairaanhoitopiiri on päättänyt kokouksessaan 24.10.2018 § 166 Lapin
sairaanhoitopiirin laajennushankkeen suunnittelun yhteydessä, että pesulan
rakentamisesta sairaalan yhteyteen luovutaan kuitenkin siten, että suunnittelussa
mahdollistetaan pesulan rakentaminen myöhemmin tulevaisuudessa ja
että vaihtoehtona selvitetään pesulan toteuttaminen ulkopuolisen investoijan avulla.
Edelleen Lapin sairaanhoitopiiri on kokouksessaan 20.3.2019 § 50 hyväksynyt
päivitetyn hankesuunnitelman, jonka mukaan pesulan rakentamisesta
keskussairaalan yhteyteen on päätetty luopua ainakin laajennushankkeen
ensimmäisessä vaiheessa. Kuuman sairaalan laajennus toteutetaan siten, että pesulan
rakentaminen myöhemmin on mahdollista. Jo ennen sairaalan laajennussuunnittelua
yhtymähallitus on kokouksessaan 2.11.2016 § 184 hyväksynyt
tektiilinhuoltopalveluiden kokonaisvaltaisen kilpailuttamisen ja sen, että kilpailutuksen
vastuutahona on sairaanhoitopiiri.
Tekstiilihuollon operaattorin kilpailutus on edennyt vaiheeseen, jossa kilpailutukselle
on hankittu toteuttajakonsulttipalvelun palveluntuottaja Lapin sairaanhoitopiiriin
talousjohtajan päätöksellä 11.3.2020 (pykälä19/2020). Palveluntuottajaksi on valittu
Asianajotoimisto Roihu Oy. Kilpailutus toteutetaan neuvottelumenettelyllä.
Kilpailutuksen ennakkoilmoitus on tarkoitus julkaista julkisten hankintojen
ilmoituskanavassa Hilmassa (hankintailmoitukset.fi) kesäkuussa ja varsinainen Hilma-
ilmoitus eli neuvottelumenettelyn käynnistäminen tapahtuisi todennäköisesti elokuun
alussa.
Rovaniemen kaupungin pesulapalveluiden kustannukset ovat vuonna 2018 olleet 678
321 euroa (alv. 0%) ja vuonna 2019 kustannukset olivat 677 255 euroa (alv. 0%).
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tekstiilihuollon operaattorin kilpailutuksen
tämänhetkisen vaiheen. Kilpailutuksen toteuttamista koskeva yksityiskohtainen
suunnitelma, periaatteet ja aikataulutus tuodaan hyväksyttäväksi
kaupunginhallituksen kokoukseen 22.6.2020 ennen varsinaista Hilma-ilmoitusta.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa hankintapäällikkö Satu Räisästä, henkilöstöpäällikkö
Tarja Holländer-Tyniä, hallintopäällikkö Risto Varista sekä kilpailutusta hoitavan
asianajotoimiston edustaja asianajaja Tuomas Ahoa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Johanna Ojala-Niemelä saapui kokoukseen tämän asian esittelyn aikana klo 15.36.
Tiedoksi
Lapin sairaanhoitopiirin hankintayksikkö, Roihu Oy
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Tarkastuslautakunta, § 56,27.05.2020
Kaupunginhallitus, § 246, 08.06.2020
§ 246
Tilintarkastajan raportointi 2019
ROIDno-2019-791
Tarkastuslautakunta, 27.05.2020, § 56
Valmistelijat / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
Tilintarkastaja raportoi vuoden 2019 tilinpäätöstarkastuksen aikana tehdyistä
merkittävistä havainnoista. Tilintarkastaja KHT, JHT Tapio Raappana esittelee raportin
tarkastuslautakunnalle.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta kuulee vastuullista tilintarkastaja Tapio Raappanaa vuoden
2019 tilinpäätöstarkastuksen aikana tehdyistä merkittävistä havainnoista.
Merkitään saatu raportti tiedoksi ja liitetään se pöytäkirjaan (salassa pidettävä, JulkL
24§ 15k)
Päätös
Tarkastuslautakunta kuuli tilintarkastaja Tapio Raappanaa ja merkitsi raportin tiedoksi.
Lautakunta päätti, että tilintarkastajan raportti vuoden 2019 tilinpäätöstarkastuksen
aikana tehdyistä merkittävistä havainnoista toimitetaan tiedoksi
kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus, 08.06.2020, § 246
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki
jari.kotimaki@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö
Liitteet

1 Rovaniemen kaupunki tilintarkastajan raportointi tarkastuslautakunnalle 2019
Salassa pidettävä, salassa pidettävä, JulkL 24 § 15 kohta
Tarkastuslautakunta toimittaa päätöksensä 27.5.2020 § 56 mukaisesti tilintarkastajan
raportin vuoden 2019 tilinpäätöstarkastuksen merkittävistä havainnoista
kaupunginhallitukselle.
Raportti salassa pidettävä, JulkL 24§ 15k.
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Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä raportin tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Tarkastuslautakunta
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, § 14,02.06.2020
Kaupunginhallitus, § 247, 08.06.2020
§ 247
Hyvinvointikertomus 2019
ROIDno-2020-1820
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, 02.06.2020, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Rauni Jokelainen, Riina Koskiniemi, Tuulikki Louet-Lehtoniemi
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi, tuulikki.louet-
lehtoniemi@rovaniemi.fi
vs. erityissuunnittelija, vs. erityisasiantuntija, kehittämispäällikkö
Liitteet

1 Rovaniemen kaupungin hyvinvointikertomus 2019
Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa.
Kuntalaki (1§) edellyttää että palvelut järjestettävä taloudellisesti, sosiaalisesti ja
ympäristöllisesti kestävällä tavalla.
Palvelujen järjestämisen lisäksi kunnalla on seurantavelvollisuus. Sen on seurattava
asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä
väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan
kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. (Terveydenhuoltolaki 12 §).
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä kuuluu siten kaikille kaupungin
toimielimille ja toimialoille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston (HYTE)
tehtävänä on kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkörajat ylittävää
poikkihallinnollista johtamista ja toimintamallia. Se vastaa
mm. hyvinvointikertomuksen valmistelusta (HS 31§). Hyvinvointikertomus laaditaan
kerran valtuustokaudessa laajana ja muina vuosina suppeana.
Kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja toteutettuja toimenpiteita on Rovaniemellä
seurattu vuodesta 2006 lähtien. Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointikertomus
vuosille 2017 – 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 11.12.2017 (§ 162). Se
sisältää laaja-alaisen katsauksen indikaattoreihin ja hyvinvointisuunnitelman vuoteen
2020 saakka.
Hyvinvointikertomus vuodelta 2019 on suppea ja se sisältää keskeisimmät ja eniten
muuttuneet indikaattorit. Lähteinä ovat olleet mm. sähköinen hyvinvointikertomus,
Sotkanet, Kelan tilastot. Hyvinvointikertomukseen on koottu aihepiireittäin tehdyt
toimenpiteet. Lähteinä siinä on käytetty tilinpäätöstä 2019 ja toimielinten tuloskortteja.
Hyvinvointikertomus 2019 täyttää kunnan lakisääteisen velvoitteen hyvinvointitiedon
keräämisestä ja seurannasta. Hyvinvointikertomus on tarkoitettu työkaluksi
luottamushenkilöille ja viranhaltijoille asukkaiden hyvinvoinnin seurantaan ja
toiminnan suunnitteluun.
Hyvinvointikertomus on käsitelty hyvinvointiryhmän kokouksessa 25.5.2020, joka
saattaa kertomuksen edelleen HYTE-jaostolle.
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Hyvinvointikertomuksen valmistelijat esittelevät hyvinvointikertomuksen sisältöä sekä
järjestöjen osalta valmisteluun osallistunut järjestökoordinaattori Marika Ahola Lapin
sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:stä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Hyvinvoinnin ja terveyden jaosto kuulee valmistelijoiden esityksen ja hyväksyy vuoden
2019 hyvinvointikertomuksen ja saattaa sen kaupunginhallituksen 8.6.2020
kokoukseen.
Jaosto oikeuttaa vs. erityissuunnittelijan ja vs. erityisasiantuntijan tekemään
hyvinvointikertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kuuli asiassa vs. erityissuunnittelija
Rauni Jokelaista, vs. erityisasiantuntija Riina Koskiniemeä, perusturvan
kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemeä sekä Lapin sosiaali- ja
terveysturvayhdistys ry:n järjestökoordinaattori Marika Aholaa.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti vs.
kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto piti tauon klo 15.05-15.10.
Jäsen Riku Tapio poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 15.15.

Kaupunginhallitus, 08.06.2020, § 247
Valmistelija / lisätiedot:
Rauni Jokelainen, Tuulikki Louet-Lehtoniemi, Riina Koskiniemi
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi, riina.
koskiniemi@rovaniemi.fi
vs. erityissuunnittelija, kehittämispäällikkö, vs. erityisasiantuntija
Liitteet

1 Rovaniemen kaupungin hyvinvointikertomus 2019
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
Rovaniemen kaupungin hyvinvointikertomuksen 2019 liitteen yksi mukaisena.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa vs. erityissuunnittelija Rauni Jokelaista, vs.
eritysasiantuntija Riina Koskiniemeä, kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemeä
sekä järjestöjen edustajaa Marika Aholaa.
Hyte-jaoston puheenjohtaja Sanna Karhu käytti kommenttipuheenvuoron esittelyn
jälkeen.
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 248
Rovaniemen kaupungin lausunto / hallituksen esitysluonnos laajakaistarakentamisen
tuesta
ROIDno-2020-1492
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Ihalainen
harri.ihalainen@rovaniemi.fi
tietohallintojohtaja
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esitystä
laajakaistarakentamisen tuesta.
Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettu laki mahdollistaisi laajakaistarakentamisen
tukemisen valtion varoista. Laki sisältäisi säännökset tuen myöntämisen ja
maksamisen edellytyksistä sekä toimivaltaisesta tukiviranomaisesta ja tämän
tehtävistä.
Laajakaistarakentamisen tukeminen mahdollistettaisiin alueilla, joilla nopean
laajakaistan kaupallista tarjontaa ei ole. Kaupallisesti tarjolla olevat laajakaistayhteydet
sekä suunnitelmat sellaisten rakentamiseksi kartoitettaisiin ennen valtiontuen julkista
hakumenettelyä.
Hallituksen esitysluonnos liittyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman
strategiseen kokonaisuuteen elinvoimainen Suomi. Hallitusohjelman mukaan
laajakaistatukiohjelmaa jatketaan. Ohjelma suunataan alueille, joille kaupallista
laajakaistaa ei ole tulossa ennen vuotta 2025 ja siinä huomioidaan myös taajamien
ongelmat.
Suomessa on tuettu laajakaistarakentamista julkisella tuella vuoden 2010 alusta,
jolloin laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annettu laki (1186/2009) tuli
voimaan. Tukiohjelmaan liittyvä tukihakemus on tullut tehdä Liikenne- ja
viestintävirastolle vuoden 2018 loppuun mennessä.
Suomen tavoitteena on digitaalisen infrastruktuurin kehitys vähintään Euroopan
unionin laajakaistatavoitteiden mukaisesti. Euroopan komission vuodelle 2025
asettamien tavoitteiden mukaisesti eurooppalaisilla kotitalouksilla niin kaupungeissa
kuin maaseudullakin olisi oltava mahdollisuus käyttää yhteyksiä, joiden siirtonopeus
on vähintään 100 Mbit/s ja joka voidaan kasvattaa yhteen gigabittiin sekunnissa.
Esityksen tavoitteena on mahdollistaa julkisen tuen myöntäminen nopeiden
laajakaistayhteyksien rakentamiseen alueilla, joille niitä ei markkinaehtoisesti
rakenneta. Nyt esitetyllä tuella nopeiden laajakaistayhteyksien piiriin olisi tavoitteena
saada noin 10 000 uutta kotitaloutta.
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää hallituksen esitysluonnoksesta kaupungin
lausuntoa 12.6.2020 mennessä.
Esitysluonnos on liitteenä.
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Esitys Rovaniemen kaupungin lausunnoksi:
Laajakaistalain perusteella on tarkoitus rakentaa 10 000 laajakaistaliittymää ei-
markkinaehtoisille alueille 5 milj. eurolla. Ehdotettu laki kumoaa edellisen
laajakaistalain.
Edellissä laajakaistalaissa oli perusteena, että kunta ei voi suoraan hakea tukea.
Valtion tukea oli mahdollista hakea laajakaista-/ teleyritykset. Tämän johdosta ja
yhtenä perusteena Rovaniemen kaupunki perusti laajakaistayrityksen, jonka tehtävä
oli rakentaa sekä markkinaehtoisia ja tukikelpoisia laajakaista-alueita taloudellisesti
kannattavasti.
Kuituyhtiö rakensi ja rakentaa markkinaehtoisia alueita, mutta ei tukikelpoisia alueita,
koska rahoitusmahdollisuuksia ei ole ollut tarjolla. Kaupungin taloustilanne on vaikea
ja vaikeutuu COVID-19 tilanteesta johtuen.
Lakiesityksessä on esitetty 5 milj. euroa koko Suomeen. Esitetty rahasumma on pieni
jo Rovaniemen kaupungin ei-markkinaehtoisten alueiden tasavertaiselle
rakentamiselle.
Rovaniemen kaupunki esittää, että
Esitetyssä uudistetussa laajakaistalaissa on huomioitava selkeät vastuut
laajakaista-alueiden rakentamisvelvoitteista.
Laista on poistettava kuntien maksuosuus ja vastuut.
Laissa on määriteltävä selkeästi tuen perusteet ja määrä kiinteistökohtaisesti.
Laaja-kaistan rakentamisvastuu tulee olla liikenne- ja viestintävirastolla, koska
virastolla on tarvittava pohjatiedot olemassa olevista kuituyhteyksistä.
Laissa tulee märitellä vastuut selkeästä viestinnästä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa liikenne- ja viestintäministeriölle yllä olevan
lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laajakaistarakentamisen tuesta.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa tietohallintojohtaja Harri Ihalaista.
Sanna Karhu esitti Harri Rapon, Esko-Juhani Tennilän, Kalervo Björkbackan ja Juhani
Juuruspolven kannattamana, että lausuntoon lisätään alla olevat kohdat ja että muilta
osin kaupunginhallitus päättää kaupugninjohtajan esityksen mukaisesti :
kunnan omarahoitusosuudesta tulisi kokonaan luopua. Hankkeiden toteuttaja
kattaa hankkeiden tukikelpoisista kustannuksista 34 % ja valtion tuki tulee
nostaa vähintään 66 prosenttiin, mielellään samalle tasolle, kuin
maaseuturahaston kyläverkkohankkeille myöntämän tuki.
asetukseen esitetyt kuntien maksuosuukriteerit ovat kestämättömät Lapin
kannalta, koska niissä ei huomioida lainkaan kuntien laajuutta. Rakennettavan
verkon pituus/asukas on Lapissa moninkertainen eteläisimpiin kuntiin
verrattuna pitkistä välimatkoista johtuen ja siitä huolimatta asetusluonnoksen
kriteerit nostavat Lapin kuntien maksuosuudet joko korkeimpaan tai toiseksi
korkeimpaan luokkaan.
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haja-asutusalueiden laajakaistapalveluiden suurin haaste on vähäinen
asiakasmäärä ja siksi kaiken asiakaspotentiaalin hyödyntäminen on keskeistä,
laista tulee poistaa tarpeeton jaottelu vakituisiin ja vapaa-ajan asukkaisiin,
yhteydet tulee varmistaa kaikki toiminnalliset alueet huomioiden.
valtion rakentamiseen varaama rahoitus 5 M€ on asetettuun tavoitteeseen,
Vuonna 2025 kaikilla kotitalouksilla tulisi olla mahdollisuus käyttää vähintään
100 Mbit/s yhteyksiä, nähden riittämätön. Valtion tuki tulee taata kaikille ehdot
täyttäville ja toteuttamiskelpoisille hankkeille.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Sanna Karhun esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Tietohallintojohtaja vie kaupungin lausunnon lausuntopalveluun.
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§ 249
Nuorisovaltuuston harrastetuet 2020
ROIDno-2017-1406
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Luiro
anne.luiro@rovaniemi.fi
suunnittelija
Liitteet

1 Harrastetukiesitys kaupunginhallitukselle 2020
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 k 5
Nuorisovaltuuston hyväksymien avustusjakoperusteiden mukaisesti nuorten
harrastetukea myönnetään vuonna 2020 ensisijaisesti hakuvuonna 13-17-vuotta
täyttäville, jotka eivät aiemmin ole harrastetukea saaneet. Harrastukseen saadut tuet
muilta kaupungin hallintokunnilta ovat myös este tuen saamiselle. Tukea myönnetään
esimerkiksi harrastustoimintaan liittyviin kursseihin, osallistumismaksuihin sekä
materiaalihankintoihin. Tuki julistettiin haettavaksi Uusi Rovaniemi -paikallislehdessä,
Rovaniemen kaupungin www-sivuilla sekä kaupungin ilmoitustaululla 28.2.2020 klo
16.00 mennessä, avustusjakoperusteiden mukaisesti. Tuki tuli hakea sähköisellä
lomakkeella osoitteessa www.rovaniemi.fi/nuorisovaltuusto.
Nuorisohallitus on keskustellut seminaarissa 16.4. vuoden 2020 harrastetukien jaosta
ja esitys on keskustelun mukainen.
Tuen jakamisesta päättää kaupunginhallitus. Harrastetuki myönnetään etukäteen ja
maksetaan toimitettujen kuluvan vuoden kuitteja/tositteita vastaan.
Harrastetukihakemuksia saapui 228 kappaletta, joista ensisijaisia ja ei aiemmin tukea
saaneita hakijoita oli 127 kappaletta. Jaettavan harrastetuen summa on 6 350 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus myöntää vuoden 2020 harrastetukea 127 nuorelle yhteensä 6 350
euroa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakijat
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§ 250
Koulutussopimus
ROIDno-2020-1902
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Kaupungin ja kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainion välisessä johtajasopimuksessa on
sovittu seuraavaa:
“Kaupunki maksaa Vainion keskeneräisen EMBA-koulutuksen kustannukset, yhteensä
enintään 15 000 euroa (alv 0 %). Vainio oikeutetaan osallistumaan EMBA-
koulutuksen lähiopiskelupäiviin kaupungin voimassa olevan henkilöstökoulutuksen
menettelytapaohjeen mukaisesti siten, että Vainio voi osallistua palkallisella
virkavapaalla enintään 10 lähiopiskelupäivään/kalenterivuosi. Kaupunki ei korvaa
kyseisiin opintoihin liittyviä matkakorvauksia ja päivärahoja. Mikäli Vainio irtisanoutuu
virastaan kahden (2) vuoden kuluessa virkasuhteen alkamisesta, hän suorittaa EMBA-
koulutuksen kustannukset kaupungille kahden kuukauden kuluessa virkasuhteen
päättymisestä.”
EMBA-koulutusta koskien on laadittu kaupungin ja Tampereen yliopiston välinen
sopimusluonnos. Sen mukaan kaupunki suorittaisi yliopistolle jäljellä olevat
maksuerät, joiden yhteissumma on yhteensä 13 987,50 euroa (alv 0 %).
Hallintosäännön 152 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia
käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä
vaadi kannatusta.
Ehdotus
Esittelijä: Maria-Riitta Mällinen
Kaupunginhallitus päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta
ilman viranhaltijan esittelyä asian luonteen vuoksi, ja, että puheenjohtajan ehdotus on
käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Ulla-Kirsikka Vainion EMBA-koulutusta koskevan
liitteen mukaisen koulutussopimuksen ja valtuuttaa kaupunginhallituksen
puheenjohtajan allekirjoittamaan sen.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Tampereen yliopiston yhteyshenkilö, Ulla-Kirsikka Vainio, Antti Määttä
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§ 251
Viranhaltijoiden ja lautakuntien päätösten otto-oikeus
kylien kehittämisjaosto 18.5.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon 26.5.2020
tilajaosto 26.5.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon
28.5.2020
sivistyslautakunta 28.5.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon 28.5.2020
perusturvalautakunta 27.5.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon 1.6.2020
Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 48 Vuokratun asuinpientalotontin 12-12121-2 myynti Ounasrinteellä, 28.05.2020
§ 49 Vuokratun asuntotontin 10-10215-3 myynti Vennivaarassa, 28.05.2020
§ 50 Maa-alueen vuokraaminen Napapiirillä / Vanttauksen Huolto Oy, 29.05.2020
Kaupunginjohtaja
Muu päätös:
§ 54 Terassialue ja -käytännöt kesällä 2020, 02.06.2020
Talouspäätös:
§ 53 Kiinteistö Oy Lappi Areenan kiinteistökorjausten rahoittaminen, 28.05.2020
Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 57 Asuntotontin 10-10255-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 02.06.2020
§ 58 Asuntotontin 10-10255-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 02.06.2020
§ 59 Asuinrakennusten tontin 3-3063-2 vuokraus / myynti Etelärinteellä, 02.06.2020
§ 60 Asuntotontin 17-5577-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 02.06.2020
§ 61 Asuntotontin 11-11324-2 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 03.06.2020
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio kaupunginjohtaja, Maria-Riitta Mällinen
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedoksi
ja päättää, että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.
Kaupunginhallitus toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ja lautakuntien pöytäkirjat
ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta,
puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon
aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).
Päätös
Susanna Junttila (Hallintolaki 28 § 5 kohta) ja Matti Henttunen (Hallintolaki 28 § 1
kohta) poistuivat esteellisinä kaupunginjohtajan päätöksen § 54 Terassialue ja -
käytännöt kesällä 2020, 02.06.2020 käsittelyn ajaksi.
Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta valttiin Kalervo Björkbacka.
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen
puheenjohtajan esityksen mukaisesti.
Esteellisyys
Susanna Junttila, Matti Henttunen
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§ 252
Ilmoitusasiat
Lapin ELY-keskus ja Tulvakeskus
tulvatiedote 27.5.2020
tulvatiedote 29.5.2020
tulvatiedote 2.6.2020
Lapin liitto
Lapin liiton valtuuston 15.6.2020 pidettävän kokouksen esityslista tiedoksi. Lista
liitteineen löytyy linkistä: http://lapinliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?
page=meeting&id=2020535. Kokousta on mahdollista seurata suorana Live-
lähetyksenä Lapin liiton kotisivujen kautta www.lapinliitto.fi.
Lapin liiton hallituksen maanantaina 8.6.2020 pidettävän kokouksen esityslista
tiedoksi. Lista liitteineen löytyy linkistä: http://lapinliitto.oncloudos.com/cgi
/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2020539
Lapin pelastuslaitos
mediatiedote 30.5.2020 Lapin pelastuslaitos on varautunut suurtulviin
henkilöstön koulutuksilla ja johtamisvalmiuden nostamisella sekä lisäresurssein.
Tilannekuvaa seurataan aktiivisesti. Rovaniemellä oleva tilannekeskus keskittyy
Lapin tulvatilanteen seurantaan ja Kemissä tilannekeskus hoitaa muut
päivittäiset tehtävät. Alueellisilla avotulenteon kielloilla varmistetaan, että
resurssit riittävät tulvantorjuntaan. Kalustoresursseja on siirretty pahimmille
riskialueille.
mediatiedote 31.5.2020 Lapin pelastuslaitoksella toistaiseksi vähän tehtäviä -
tulvatilannekuvaa seurataan aktiivisesti. Tulvatilannekuvaa seurataan
pelastuslaitoksella aktiivisesti. Rovaniemellä oleva ti-lannekeskus keskittyy Lapin
tulvatilanteen seurantaan ja Kemissä tilannekeskus hoitaa muut päivittäiset
tehtävät. Alueellinen avotulenteko on tuottanut toivotun tuloksen.
Kalustoresursseja ei ole siirretty sitten lauantain.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Ilmoitus hallintotuomioistuimissa käytetyn sanaston kokoamisesta. "Pieni
hallintotuomioistuinsanasto" on julkaistu sähköisenä hallinto-oikeuksien
verkkosivuilla ja sitä saa vapaasti ladata.
Rovaniemen kaupunki
ympäristölautakunta pöytäkirjanote päätöksestä 27.5.2020 § 68 Rovaniemen
kaupungin tilapalvelukeskuksen purkamislupahakemus 2020-267 Alakorkalon
ala-astekoulurakennus, Niskanperänkuja 18, Niskanperä
rakennusvalvonta purkamislupa 2020-283 20.5.2020 vanhan ns. vaunumiesten
kopin purku Ratakadulla, purkamisluvan hakija on Väylävirasto
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
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Kaupunginhallitus päätti yksimieliesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 253
LISÄPYKÄLÄ: Häiriötilanteen ja poikkeusolojen erityistoimivallan lakkaaminen
ROIDno-2020-850
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kaupunginvaltuuston 23.3.2020 § 35 hyväksymän häiriötilanteiden ja poikkeusolojen
johtosäännön 7 §:n mukaan häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kaupungin
toimintaa johtaa kaupunginjohtaja ja kaupunginjohtajan johtama häiriötilanteiden
aikainen kaupungin johtoryhmä. Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kaupunginjohtaja
ja johtoryhmä vastaavat häiriötilanteen ja poikkeusolojen edellyttämistä
toimenpiteistä ja ohjaavat voimavaroja eri toimialueille häiriötilanteen ja
poikkeusolojen vaatimusten mukaisesti. Kiireelliset kaupunginjohtajan
erityistoimivallalla toteutetut toimenpiteet ja määräykset on saatettava ensi tilassa
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Tällöin kaupunginhallitus päättää, jäävätkö
toimenpiteet voimaan vai kumotaanko ne osittain tai kokonaan tai ovatko ne
voimassa säädetyn vai sitä lyhyemmän ajan.
Rovaniemen kaupunginhallitus päätti 30.3.2020 § 130, että häiriötilanteiden ja
poikkeusolojen johtosääntö (Kv päätös 23.3.2020 § 35) otetaan käyttöön heti.
Poikkeusolojen johtoryhmä 4.6.2020 esittää, että sekä koronavirustilanteen että
tulvatilanteen johtamisvastuu siirtyy toimialoille normaaliajan käytännön mukaisesti.
Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön 5 §:n mukaan häiriötilanteeseen tai
poikkeusoloihin liittyvän kaupunginjohtajan erityistoimivallan käyttämisen
lakkaamisesta päättää kaupunginhallitus.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön 7 §:n
mukainen kaupunginjohtajan erityistoimivallan käyttäminen lakkaa 8.6.2020 lukien.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimieliesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Tiedoksi poikkeuslojen johtoryhmä, toimiala
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Muutoksenhakukielto
§244, §245, §246, §247, §248
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
§249, §250, §253
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.

