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Sanna Karhu

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
30.6.2020 alkaen.

hallintosihteeri Marja Marjetta

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
22.06.2020

15/2020

4 (38)

§ 254
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 osanottajat. Poissa olivat Liisa Ansala ja Hannu Ovaskainen.
Varajäsenistä läsnä olivat Kaisu Huhtalo ja Heikki Luiro. Puheenjohtaja totesi, että
osanottajien kuva- ja ääniyhteys toimivat.
Kaupunginhallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyi
työjärjestyksen.
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§ 255
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Alaoja ja Sanna Karhu.
Seuraavina vuorossa ovat Hannu Ovaskainen ja Harri Rapo.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 29.6.2020.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Sanna Karhun ja Päivi Alaojan.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 29.6.2020.
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§ 256
Kaupunginhallituksen ja tilajaoston yhteiset ajankohtaiset asiat
ROIDno-2020-2166
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Tilajaoston jäsenet osallistuvat kaupunginhallituksen kokoukseen tämän asian
käsittelyn osalta.
Asiakohdassa käydään läpi tilahallintaan kuuluvia ajankohtaisia asioita.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Todettiin, että kaupunginhallituksen ja tilajaoston yhteisestä kokouksesta on laadittu
erillinen muistio.
Kaupunginhallitus päätti merkitä asian tiedoksi.
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§ 257
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
Kaupunginjohtaja informoi kaupunginhallitusta ajankohtaisista asioista.
Kaupunginhallitus kuuli konserniasiamies Matti Konsteniusta.
Harri Rapo informoi sivistyslautakunnan 17.6.2020 kokouksesta. Kalervo Björkbacka
informoi Redun hallituksen 10.6.2020 kokousesta. Juhani Juuruspolvi informoi
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän 15.6.2020 vuosikokouksesta. Matti Henttunen
informoi perusturvalautakunnan 16.6.2020 kokouksesta.
Kaupunginhallitus päätti merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.
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§ 258
Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma 2020/ uusi organisaatio
ROIDno-2019-1199
Valmistelija / lisätiedot:
Rauni Jokelainen
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
hallintopäällikkö
Liitteet

1 Liite 1. Käyttösuunnitelma 2020-KH 22.6.2020
2 Liite 2. Ruoka- ja puhtauspalvelujen käyttösuunnitelma 2020
3 Liite 3. Tilapalvelukeskuksen käyttösuunnitelma 2020
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.5.2020 § 202 hyväksynyt uuden organisaation
mukaisen talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2022.
Kaupunginvaltuusto käsitteli uuden organisaation mukaisen talousarvion 2020 ja
taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2022 15.6.2020 § 43.
Lautakuntien ja kaupunginhallituksen on laadittava tehtäväalueilleen uuden
organisaation mukaiseen talousarvioon perustuvat vuoden 2020 käyttösuunnitelmat
sen jälkeen, kun valtuusto on päättänyt uuden organisaation
mukaisesta talousarviosta.
Lautakunnat ja kaupunginhallitus kohdentavat talousarvion tuloskorttien tavoitteiden
ja toimenpiteiden vaatimat määrärahat käyttösuunnitelmissaan. Lisäksi niissä
päätetään palvelujen järjestämisestä. Käyttösuunnitelmassa päätetään koko
toimielimen määrärahojen käytöstä ja niiden ohjaamisesta joko omaan toimintaan tai
ulkoisiin ostopalveluihin. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi
selvitys tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä ja investoinneista. Mikäli
määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi
talousarviovuoden aikana, on toimielimen viipymättä tehtävä käyttösuunnitelman
muutos.
Rovaniemen kaupungin uuden organisaation mukaisesti Kaupunginhallituksen
alaisille hallinnon tehtäville on käyttötalouden määrärahat talousarviovuodelle
2020 yhteensä -2 465 791 euroa. Organisaatiomuutos ei ole vaikuttanut
kaupunginhallituksen investointiosan nettokehykseen (750 000 euroa), ja
kaupunginhallituksen alaiselle Kohderahoitteisten tehtävien talousarvioihin, jotka ovat
liitteissä 2 ja 3. (KH 16.12.2019 §493)
Kapunginhallituksen alaisen hallinnon tehtävien, uuden organisaation mukaisen
talousarvion 2020 käyttösuunnitelma on liitteessä 1.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen budjettirahoitteisten
tehtävien, uuden organisaation mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2020 liitteen 1
mukaisesti.
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Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Talousyksikkö
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§ 259
Talouden kuukausikatsaus 1.1-31.5.2020
ROIDno-2020-914
Valmistelija / lisätiedot:
Janne Juotasniemi
janne.juotasniemi@rovaniemi.fi
controller
Liitteet

1 Talouden kuukausikatsaus 1.1.-31.5.2020_päivitetty 29.6.2020
Kaupunginhallituksen 4.5.2020 § 202 hyväksymien Vuoden 2020 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:
"Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi
talouskatsauksen ja vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion
osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi. Toiminta- ja
talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta
ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa
toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut. Jokaisen
talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten
tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin."
Vuoden 2020 talousarviossa toimintakatteen sallittu kasvu talousarviovuodelle on 3,2
milj.euroa eli 0,9 % (Vuonna 2019 koko vuoden toimintakatteen kasvu oli 15,5 milj.
euroa eli 4,3 %).
Kuluvan vuoden toukokuussa toimintakate oli 154,8 milj.euroa eli 41,24 % arvioidusta
ja toteutui 1,1 milj. euroa edellisvuotta pienempänä. Tavoitteen mukainen sallittu
toimintakatteen kasvu toukokuun tilanteen mukaan olisi korkeintaan 1,33 M€.
Koronaviruksesta johtuen verotulojen ennakoidaan jäävän
arvioidusta. Kuntaliiton tekemien ennusteiden mukaan Rovaniemen verotulot
toteutuvat 14,8 - 17 milj.euroa arvioitua pienempänä. Valtion tukitoimien
kuntakohtaiset vaikutukset kompensoi menetykistä suurimman osan kuluvana
vuonna, mutta kompensaatioita peritään takaisin ensi vuoden valtionosuuksista.
Kuluvan vuoden talousarvio on laadittu 5,5 milj. euroa alijäämäiseksi ja toukokuun
tilanne oli nollatulos.
Koronaviruksesta johtuen toiminta käytännössä pysähtyi huhti-
toukokuussa. Toiminnan keskeytymisen vuoksi toimintamenojen kasvu hidastui huhti-
toukokuussa ja vaikuttaa positiivisesti raportointikuukauden tulokseen. Toiminnan
käynnistyessä tilanne voi muuttua heikommaksi ja verotulojen toteutuminen on
epävarmaa ja tilitykset voivat heikentyä edelleen. Lisäksi kaupungin edellisten
tilikausien alijäämät rasittavat kuluvaa ja tulevia vuosia. Edellä mainituista syistä
johtuen kaupungin taloutta tasapainottavia toimenpiteitä on jatkettava ja
valmisteltava kuluvan vuoden aikana aktiivisesti.
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Raportointikuukauden väestö-ja työliisyystietoja ei ole vielä saatavilla. Työllisyystilanne
on heikentynyt merkittävästi. Liitteenä olevaa katsausta päivitetään, kun tiedot
käytettävissä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee talouden kuukausikatsauksen tiedoksi ja päättää, että
kaupunginhallituksen aikaisemmat kuluvan vuoden taloutta koskevat päätökset
pidetään voimassa. Lisäksi hallitus päättää, että talouden tasapainottamiseksi
valmistellaan ja toteutetaan seuraavat toimenpiteet:
1. nostetaan kaikkia tariffeja (taksoja) heti kun on mahdollista.
2. pidättäydytään rekrytoinneista aina kun se on mahdollista esim. eläköitymisen
yhteydessä
3. aloitetaan kartoitus palveluiden viemisestä enintään lakisääteiselle tasolle
4. palveluiden ja tarvikkeiden ostot minimoidaan
5. ulkopuolelta vuokrattavista tiloista luovutaan mahdollisuuksien mukaan ja
vuokrakulut minimoidaan
6. tilojen korjaus- ja muutostöitä vähennetään vain pakollisiin
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Toimialat ja lautakunnat, konserniyhteisöt
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§ 260
Talousarviolainan nostaminen
ROIDno-2018-420
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Päkkilä
jussi.pakkila@rovaniemi.fi
kaupunginkamreeri
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksyessään vuoden 2020 talousarvion
päättänyt, että vuonna 2020 nostettavien pitkäaikaisten talousarviolainojen määrä on
enintään 39.335.000 euroa. Talousarviolaina tarvitaan kaupungin pitkävaikutteisten
investointimenojen rahoittamiseksi ja valtuuston hyväksymän investointiohjelman
toteuttamiseksi sekä konserniyhtiöiden investointisuunnitelmien mukaisten
investointien rahoittamiseksi. Rovaniemi kaupunkikonsernin loppuvuoden
rahoitettavien investointien määrä on n. 20 miljoonaa euroa.
Lainan korkokustannusvertailu on tehty 20 miljoonan euron lainasta
Kuntarahoituksen antamilla indikatiivisilla koroilla. Koska euroalueen korkoennusteet
10 ja 15 vuoden lainan korkokustannuksista ovat selvästi nousussa, on lähtökohdaksi
otettu 10 - 15 vuoden kiinteäkorkoinen laina sen vuoksi, koska paineita pitkien
korkojen nousulle näyttäisi olevan olemassa. Kiinteäkorkoisella lainalla voidaan
suojautua tulevilta koronnousuilta ja sitoa korko tämän hetken alhaiseen tasoon.
Tehdyn esiselvityksen perusteella Kuntarahoituksen 10 - 15 vuoden kiinteä korko on
tällä hetkellä koronakriisistä johtuen vielä alhaisella tasolla. Lopullinen korko
määräytyy sen hetken mukaan, kun lainanottaja hyväksyy lainanantajan tarjouksen.
Tämän vuoksi kaupunginhallituksen tulee tehdä periaatepäätös ja valtuuttaa
määräämänsä viranhaltija päättämään lopullisesta lainannostohetkestä,
korkokustannuksista ja muista lainasopimuksen ehdoista.
Kaupungin maksuvalmiutta heikentää merkittävästi talouden epätasapaino.
Käyttömenojen jälkeen tulorahoitus ei riitä kattamaan kaupungin investointimenoja
eikä lainojen lyhennykisä. Kaupungin lainakanta nousi vuoden 2019 tilinpäätöksessä
251 miljoonaan euroon ja sen myötä vuosittaiset lainojen lyhennykset ovat vuonna
2020 jo 16,5 miljoonaa euroa. Koska korkotaso on edelleen alhainen on kaupungin
maksuvalmiuden vuoksi tarkoituksenmukaista pyytää tarjous myös kertalyhenteisenä
ns. bullet lainana. Kaupungin lainojen keskipituus on n. 8 vuotta.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että hyväksytään nostettavaksi laina pääomaltaan 20
miljoonaa euroa 10 tai 15 vuoden laina-ajalla, kertalyhenteisenä tai
tasalyhenteisenä ja kiinteällä korolla. Lainatarjoukset on saatu kahdelta liikepankilta ja
kuntarahoitus Oy:ltä. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä korkokustannuksiltaan
edullisimman kuntarahoitus Oy:n tarjouksen 10 vuoden kertalyhenteisestä
kiinteäkorkoisesta lainasta. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginkamreerin
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tekemään lopullisen lainasopimuksen. Kaupunginhallitus päättää tarkastaa
pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa ja päätös voidaan panna
täytäntöön heti.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kuntarahoitus, kaupunginkamreeri, rahoitussihteeri
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§ 261
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös EOAK/3562/2019
ROIDno-2018-3532
Valmistelija / lisätiedot:
Miikka Ruokamo
miikka.ruokamo@rovaniemi.fi
hallintolakimies
Liitteet

1 Päätös EOAK 6.5.2020.pdf
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut päätöksen kanteluun, jossa
arvosteltiin Rovaniemen kaupungin toimielinten menettelyä kantelijan
oikaisuvaatimuksen käsittelyssä sekä kaupungin menettelyä tiedusteluhin
vastaamisessa. Lisäksi kantelija esitti arvostelua Rovaniemen kaupungin hallinnosta ja
taloudesta. Apulaisoikeusasiamiehen päätös on liitteenä.
Kantelija teki oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan päätöksestä koskien
yksityistiekäytäntöjen päivitystä. Kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta samaan
päätökseen. Kun asiaa käsiteltiin otto-oikeuden perusteella kaupunginhallituksessa,
oikaisuvaatimusta ei ollut otettu miltään osin huomioon asian käsittelyssä. Tältä osin
eduskunnan apulaisoikeusasiamies katsoi, että kaupunginhallituksen
päätöspöytäkirjassa olisi tullut ilmetä, millä tavalla kantelijan oikaisuvaatimus oli
otettu huomioon asiasta päätettäessä. Apulaisoikeusasiamiehen päätöksen mukaan
oikeuskirjallisuuden nojalla aikaisempi päätös eli teknisen lautakunnan päätös oli otto-
oikeuden johdosta menettänyt merkityksensä ja asian käsittely siirtynyt
kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen päätettäväksi ja arvioitavaksi. Edelleen
apulaisoikeusasiemies toteaa, että oikeuskirjallisuuden mukaan muodollisesti
lausunnon antaminen oikaisuvaatimuksen johdosta raukeaa, ja asian käsittelyssä
oikaisuvaatimus voidaan merkitä tiedoksi. Teknisen toimialan toimialajohtaja
oli kirjeessään selostanut kantelijalle oikaisuvaatimuksen käsittelyn raukeamista
teknisen lautakunnan osalta ja ohjannut kantelijaa käytettävissä olevista
muutoksenhakukeinoista kaupunginhallitukseen päätökseen, joten
apulaisoikeusasiamies tyytyi saattamaan kaupunginhallituksen tiedoksi käsityksensä
päätöspöytäkirjan puutteellisuudesta.
Kantelija teki kaupunginhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen 5.3.2019, ja
kantelija tiedusteli asian käsittelyvaihetta 4. ja 10.6.2019. Kantelija ei saanut
tiedusteluihinsa vastausta. Vasta oikeusasiamiehelle tekemänsä kantelun johdosta
kaupunginlakimies vastasi kantelijalle 25.6.2019 pahoitellen käsittelyn virheellisyyttä ja
puutteellisuutta. Samalla kaupunginlakimies ilmoitti käsittelyn aikataulusta.
Oikaisuvaatimuksen käsittely kesti miltei 5 kuukautta, vaikka oikaisuvaatimus on
käsiteltävä kuntalain mukaan kiireellisesti. Hallintolain mukaan asianosaiselle on
esitettävä tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava
käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluhin. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan
viimeistään kantelijan tiedustelujen johdosta oikaisuvaatimuksen käsittelyä olisi tullut
kaupungin hallinnossa selvittää ja kantelijalle vastata hänen tiedusteluhinsa.
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Apulaisoikeusasiamies saattaa kaupunginhallituksen tiedoksi käsityksensä kantelijan
oikaisuvaatimuksen käsittelyn lainvastaisesta viivästymisestä ja lainvastaisesta
laiminlyönnistä vastata kantelijalle hänen asiansa käsittelyn etenemistä koskeviin
tiedusteluhin.
Muilta osin kantelu ei johtanut apulaisoikeusasiamiehen toimenpiteisiin.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee apulaisoikeusasiamiehen päätöksen tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
22.06.2020

15/2020

16 (38)

§ 262
Maa-alueen vuokraaminen tilasta 408-517-2 / Niesin Kyläyhdistys ry
ROIDno-2020-2096
Valmistelija / lisätiedot:
Pertti Onkalo
pertti.onkalo@rovaniemi.fi
kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Karttaliite
Niesin Kyläyhdistys ry on hakenut maa-alueen vuokraamista kaupungin
omistamasta tilasta 698-408-517-4 varastorakennuksen rakentamiseen. Kyseinen tila
mahdollistaa kulkemisen Niesiniementieltä Niesijärven rantaan. Tämän vuoksi
paikkatieto- ja tonttipalvelut on esittänyt vuokra-alueeksi noin 710 m2 suuruista
aluetta Niesiniementien varrelta tilasta Niesin koulu Rn:o 517:2 karttaliitteen
mukaisesti. Niesin Kyläyhdistys ry on hyväksynyt esitetyn muutoksen.

Kaupunginhallitus on aiemmin päätöksellään 10.6.2013 § 231 vuokrannut noin 900m2
alueen tilasta Niesin koulu Rn:o 517:2 Niesin Kalastus- ja Metsästysseura ry:lle.
Kyseisen vuokrasopimuksen ehtoja ja pinta-alan mukaista vuokraa voidaan soveltaa
myös Niesin Kyläyhdistys ry:n vuokrauspäätöksessä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää vuokrata Niesin Kyläyhdistys ry:lle karttaliitteen mukaisen
noin 710m2 suuruinen maa-alueen tilasta 698-408-517-2 seuraavin ehdoin:

1. Vuokra aika on 30 vuotta 1.7.2020-30.6.2050.
2. Vuosivuokra on 83,00 euroa. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun
1968.
3. Muut ehdot ovat kaupungin yleisesti noudatetun käytännön mukaiset.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Niesin Kyläyhdistys ry, paikkatieto- ja tonttipalvelut Onkalo ja Martikainen
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§ 263
Tontinosan myynti ja kiinteistökaupan esisopimus, Kiinteistö Oy Rova-aukio ja Kiinteistö Oy
Rovatori
ROIDno-2020-2078
Valmistelija / lisätiedot:
Pertti Onkalo
pertti.onkalo@rovaniemi.fi
kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Kiinteistökaupan esisopimus kaupunki - Koy Rova-aukio - Koy Rovator
2 Karttaliite kiinteistökaupan esisopimus Rova-aukio ja Rovatori
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 Karttaliite luovutettavat alueet tonttiin 2-68-15
Kaupunki neuvotellut yhteensä n. 3002 m2 suuruisen alueen luovuttamisesta
Kiinteistö Oy Rova-aukiolle ja Kiinteistö Oy Rovatorille oheisen liitekartan mukaisesti.
Luovutettava alue koostuu tonteista 698-2-68-4 ja 698-2-68-6, lunastusyksiköistä 698-
401-26-104, 698-401-26-106 sekä määräalasta lunastusyksiköstä 698-26-139.
Kiinteistö Oy Rova-aukio ja Kiinteistö Oy Rovatori omistavat asemakaavan mukaisen
liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (K-3) mukaisesta tontista 698-2-68-15
suurimman osuuden, n. 9157 m2 suuruisen kiinteistön 698-2-68-13. Kaupungin
luovutuksen jälkeen tontin omistus on yhteneväinen ja asemakaavan mukainen tontti
voidaan muodostaa.
Kaupungin kaupassa luovuttettavalla alueella on ollut runsaast erilaista liiketoimintaa
ja viimeksi alue on toiminut varastoalueena. Alueella on ollut pilaantuneita maa-
aineksia sekä jäteaineksia. Alueen maaperä on puhdistettu vuoden 2019 aikana Lapin
elinkeino-, liikenne- ja ympäroistökeskuksen antaman päätöksen LAPELY/3176/2019
mukaisella luvalla. Asiaan liittyvä raportti tulee kauppakirjan liitteeksi.
Tontin osan hinnoittelu perustuu kaupunginhallituksen 24.4.2017 § 202 päättämään
Lampelan alueen tonttien luovutusehtoihin ja luovutushintaan siten, että määräalan
kauppahinta on 594.459,06 €. (3302 kem2 x 180,03 €/kem2). Kauppakirja tulee
allekirjoittaa 30.9.2020 mennessä.
Kiinteistö Oy Rova-aukion ja Kiinteistö Oy Rovatorin kanssa laaditaan samalla erillinen
kiinteistökaupan esisopimus n. 275 m2 suuruisesta alueesta, joka on asemakaavan
mukaista katualuetta. Ko. alueella on todenäköisesti pilaantunutta maaperää, jonka
vuoksi maanomistajan tulee puhdistaa alue sellaiseen tasoon, että se soveltuu
kadunrakentamiseen. Lopullinen kauppakirja voidaan allekirjoittaa kun alueen
maaperän puhdistus on suoritettu tai viimeistään 31.12.2025 mennessä.
Luovutettavan alueen hinnoittelussa käytetään Lampelan alueen K-3 kaavan
käyttötarkoituksen mukaista hinnoittelua. Esisopimuksen tarkemmat ehdot on
liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa. Kiinteistökaupan esisopimus tulee
allekirjoittaa 30.9.2020 mennessä.
Ehdotus
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Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. hyväksyä liitekartan mukaisen n. 3002 m2 suuruisen alueen, joka
muodostuu tonteista 698-2-68-4 ja 698-2-68-6, lunastusyksiköistä 698-401-26-
104, 698-401-26-106 sekä määräalasta lunastusyksiköstä 698-26-139
luovutuksen Kiinteistö Oy Rova-aukiolle ja Kiinteistö Oy Rovatorille 594.459,02 €
kauppahinnalla ja 24.4.2017 § 202 kaupunginhallituksen päättämillä
luovutusehdoilla. Kauppakirja tulee allekirjoittaa 30.9.2020 mennessä. Muutoin
kaupassa käytetään kaupungin yleisesti käyttämiä ja kaupunginhallituksen
24.4.2017 § 202 päättämiä luovutusehtoja
2. hyväksyä liitteenä olevan kiinteistökaupan esisopimuksen. Kiinteistökaupan
esisopimus tulee allekirjoittaa 30.9.2020 mennessä.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kiinteistö Oy Rova-aukio, Hallituskatu 26, 96100 Rovaniemi; Kiinteistö Oy Rovatori,
Varastotie 2 A 13, 96100 Rovaniemi; Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo
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§ 264
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 tekstiilinhuoltopalveluiden
kilpailutusta kokouksissaan 9.1.2017 § 10, 27.3.2017 § 156 ja 26.3.2018 § 124 ja
8.6.2020 § 245. Tekstiilihuollon operaattorin kilpailuttaa Lapin sairaanhoitopiiri.
Kaupunginhallitukselle tuotiin tiedoksi 8.6.2020 § 245, että tekstiilihuollon
operaattorin kilpailutuksen toteuttamista koskeva yksityiskohtainen suunnitelma,
periaatteet ja aikataulutus tuodaan hyväksyttäväksi kaupunginhallituksen kokoukseen
22.6.2020 ennen varsinaista Hilma-ilmoitusta.
Tekstiilihuollon operaattorin kilpailutuksen toteuttajakonsulttipalvelun
palveluntuottaja Asianajotoimisto Roihu Oy on valmistellut hankesuunnitelman, joka
sisältää tekstiilihuollon operaattoriin kilpailutuksen toteuttamista
koskevan yksityiskohtaisen suunnitelman, periaatteet ja aikataulutuksen.
Lapin sairaanhoitopiiri määrittää hankinnan kohteen kuvauksen ja kriteerien
yksityiskohdat elokuun alkuun mennessä, jolloin hankintailmoitus julkaistaan.
Hankintailmoituksessa hyödynnetään markkinakartoituksen tuloksia.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy tekstiilihuollon operaattorin kilpailutuksen toteuttamista
koskevan hankesuunnitelman.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Lapin sairaanhoitopiirin hankintayksikkö, Roihu Oy
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Perusturvalautakunta, § 82,16.06.2020
Kaupunginhallitus, § 265, 22.06.2020
§ 265
Lausunto Lshp:n toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2021-2023
ROIDno-2017-2472
Perusturvalautakunta, 16.06.2020, § 82
Valmistelijat / lisätiedot:
Paula Reponen, Jari Airaksinen
paula.reponen@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
hallintoylilääkäri, talouspäällikkö
Liitteet

1 Lausuntopyyntö jäsenkunnille talous- ja toimintasuunnitelmasta 2021-2023
2 Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje vuosille 2021 – 2023 ja
talousarvioesityksille vuodelle 2021
3 Talousarviokehys vuodelle 2021
4 LSHP yhtymähallitus 25.3.2020 § 47
Lapin sairaanhoitopiiri on pyytänyt perussopimuksensa mukaisesti lausuntoa
toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2021 – 2023 varten 30.6.2020 mennessä.
Kustannusten kasvun pysäyttäminen - kaupungin talous
Rovaniemen kaupungin vuoden 2020 talousarvio on laadittu 5,5 M€ alijäämäiseksi.
Koronavirustilanteesta johtuen verotulojen ennakoidaan jäävän arvioitua
alhaisemmiksi, Kuntaliiton laatiman ennusteen mukaan koronavirustilanne heikentää
Rovaniemen kaupungin taloutta vuonna 2020 noin 20 M€ verran, riippuen tilanteen
kestosta.
Rovaniemen kaupunginhallituksen päätöksellä (§ 203 4.5.2020) vuoden 2021
talousarvion kokonaismääräraha on enintään 393,6 M€. Määrärahakehys ei
mahdollista vuosien 2018 ja 2019 kaltaista toteutunutta kokonaiskustannusten
kasvua. Rovaniemen kaupungin erikoissairaanhoidon määräraha vuoden 2020
talousarviossa on 103,53 miljoonaa euroa, nykyinen rahoitustilanne ei mahdollista
kasvuvaraa vuosille 2021-2023. Rovaniemen osuus koko sairaanhoitopiirin menoista
oli vuonna 2018 noin 48 % ja vuonna 2019 noin 49 % (103,3 M€ / 210,5 M€).
Rovaniemen kaupungin erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet vuosien
2016 - 2019 aikana keskimäärin 5,0 M€ vuodessa, yhteensä 20,04 M€. Tänä aikana on
tehty myös rakenteellisia ja työnjakoon liittyviä muutoksia, jotka ovat siirtäneet
kustannuksia erikoissairaanhoidon laskutukseen; esimerkiksi 2017 mielenterveys- ja
päihdepalveluiden siirto, päivystysasetuksen toimeenpano.
2015: 83,3 M€
2016: 86,6 M€
2017: 89,3 M€
2018: 99,6 M€
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2019: 103,3 M€
Mikäli vuodet 2020 ja 2021 noudattavat vuosien 2016 - 2019 kaltaista kehitystä, tulisi
Rovaniemen kaupungin varata erikoissairaanhoidon kustannuksiin vuonna 2021
yhteenä noin 113,3 M€.
Tuottavuusohjelma ja toimenpiteet
Rovaniemen kaupunki jatkaa yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa
toimenpiteitä kustannusten alentamiseksi. Rovaniemen kaupunki pitää positiivisena
yhtymähallituksen 26.2.2020 §30 hyväksymää yhteensä 4,4 M€ sopeuttamisohjelmaa
ja sen mukaiseksi muutetun 2020 talousarvion käyttämistä 2021 suunnittelun
pohjana. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa tulee huomioida Lapin väestörakenteen ja
palvelutarpeen muutokset, sekä huomioida ennusteet alueen kuntien heikkenevistä
rahoitusmahdollisuuksista. Koronakriisi on edelleen heikentänyt kuntien jo valmiiksi
huonoa taloustilannetta ja maksukykyä. Kuntayhtymälle syntynyt ylijäämä tulee
palauttaa kunnille ja palvelujen hinnankorotuksia ei tässä kunnallistalouden
tilanteessa voi sallia.
Rovaniemen tavoitteena on edelleen, että LSHP:n kustannusten tulee laskea lähelle
muiden sairaanhoitopiirien keskiarvoa. Kustannustasoa tulee tarkastella palvelujen
laajuutta, laatua, sekä järjestämistapoja arvioiden.
LSHP:n tuottavuusohjelman toimenpiteet vuodelle 2020 ovat laajasti toimintaan
pureutuvia: päivystyskustannusten kohdentuminen ja tuotteistus,
ajanvarauskeskuksen pilotointi, kirjaamiskäytännöt, esimiesvalmennus.
Toimenpiteiden edistymisestä on raportoitu LSHP:n vuoden 2020 ensimmäisessä
osavuosikatsauksessa. Toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia tai tavoitteita ei ole
katsaukseen kirjattu. Toimenpiteet ja niiden ilmoitetut tavoitteet sinänsä ovat hyviä ja
perusteltuja. Erityisesti kaupunki pitää hyvänä tavoitetta kustannusrakenteen
tarkoituksenmukaisuudesta ja kustannustehokkaista, oikein hinnoitelluista
palveluista. Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin tulee määritellä selkeät
mittarit, jotta tuottavuuden kehittyminen voidaan jatkossa todentaa ja kehityssuuntaa
tarvittaessa muuttaa. Tuottavuusohjelman poikkeamiin tulee reagoida välittömästi ja
raportointi tulee toimittaa jäsenkunnille.
Henkilöstö ja toiminta
Kustannusvaikuttavuuteen pyrkimistä on vahvistettava erityisesti potilastyötä
tekevillä, jotta yksilöiden kohdalla ratkaisuja tekevät ammattilaiset välttävät
tutkimuksia, toimenpiteitä ja hoitoja, jotka ovat yksilölle turhia, jopa haittaa
aiheuttavia ja aiheuttavat ylimääräistä kulua. Tutkimukset ja hoidot tulee toteuttaa
ensisijaisesti avohoitona tai potilashotellin kautta, kun se on potilaalle turvallista ja
toiminnan kannalta mahdollista. Tämä periaate on selkeästi omaksuttu ja hoitopäivien
määrä on vuonna 2019 jatkanut laskuaan avohoidon painopisteen
korostuessa. Myös avohoitokäyntien sisältöjä ja ammattiryhmien työnjakoa tulee
tarkastella kustannusvaikuttavuutta kehitettäessä.
Hoitoprosessien tarkastelua ja hukan poistoa tulee jatkaa, tavoitteena on toiminnan
tuottavuuden tehostaminen lisäämättä työntekijöiden työkuormaa ja vaarantamatta
potilaiden turvallista hoitoa. Vakansseja tulee myös pystyä siirtämään joko
sairaanhoitopiirin tai kuntien avohoitoon, mikäli se on toiminnan sisällön
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näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Eläköitymisen yhteydessä tulee systemaattisesti
arvioida uudelleen tehtävän tarve, sisältö, osaaminen ja tarkoituksenmukaisin
sijoituspaikka. Sairaanhoitopiirissä suunnitelluista uusista tai lopetettavista
toiminnoista tai toiminnan muutoksista tulee edelleen päättää yhteistyössä alueen
kuntien kanssa, kuten tehtiin viimeisimpänä päihdeklinikan osalta.
Työnjako, integraatio
Rovaniemen kaupungin väestömäärä, väestötiheys, osuus sairaanhoitopiirin
kustannuksista, sote-palveluiden henkilöstön määrä ja osaaminen sekä
keskussairaalan sijainti kaupungissa edellyttävät, että Rovaniemen ja
sairaanhoitopiirin toimintojen integraatiota tarkastellaan tarvittavilta osin
erityiskysymyksenä, jotta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin sekä osaaminen ja resurssit
hyödynnetään järkevästi.
Rovaniemen kaupungin päihdehuollon kokonaisuus tullaan uudelleen organisoimaan
vuoden 2020 aikana. Uudelleen organisoiminen perustuu päihdeklinikan
lakkautukseen, aluehallintoviraston puutteelliseksi toteamaan sosiaalihuollon
päihdetyöhön ja Rompun siirtymiseen Rovalan Setlementti ry:ltä takaisin kaupungin
omaksi toiminnaksi. Tässä tilanteessa katsotaan järkeväksi siirtää myös a-klinikka
kaupungin järjestämisvastuulle osaksi päihdehuollon kokonaisuutta. Kokonaisuus
kattaa sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon päihdepalvelut erikoissairaanhoitoa
lukuun ottamatta. Rovaniemi valmistautuu tarjoamaan asiantuntemusta ja tukea
myös muille sairaanhoitopiirin jäsenkunnille.
Rovaniemi joutuu turvautumaan ostopalveluihin muuan muassa mahasuolikanavan
tähystysten osalta. Yhteisen skopiakeskuksen valmistelua ja lääkinnällisten
tukipalveluiden (apuvälinekeskus, lääkekeskus, arkisto, tekstinkäsittely,
lääketieteellinen tekniikka) yhdistämistä tulee jatkaa. Myös Rovaniemen alueen
sairaansijojen määrää ja sijaintia on tärkeää tarkastella yhteistyössä.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan edellä olevan lausuntonaan Lapin
sairaanhoitopiirille toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2021–2023 ja toimittaa
sen edelleen kaupunginhallitukselle lausuntoa varten.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 22.06.2020, § 265
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Reponen, Jari Airaksinen
paula.reponen@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
hallintoylilääkäri, talouspäällikkö
Liitteet

1 Lausuntopyyntö jäsenkunnille talous- ja toimintasuunnitelmasta 2021-2023
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2 Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje vuosille 2021 – 2023 ja
talousarvioesityksille vuodelle 2021
3 Talousarviokehys vuodelle 2021
4 LSHP yhtymähallitus 25.3.2020 § 47
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää edellä olevan perusturvalautakunnan hyväksymän
lausunnon Lapin sairaanhoitopiirille toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2021-
2023.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokelaa ja
talousjohtaja Elisa Kusminia.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Lshp kirjaamo 30.6.2020 mennessä
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Perusturvalautakunta, § 86,16.06.2020
Kaupunginhallitus, § 266, 22.06.2020
§ 266
Sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen raportit vuodelta 2019
ROIDno-2017-2238
Perusturvalautakunta, 16.06.2020, § 86
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Varis, Tarja Holländer-Tyni
risto.varis@rovaniemi.fi, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
hallintopäällikkö, henkilöstöpäällikkö
Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut tuottaa Merikratos Oy.
Merikratos Oy on toimittanut vuoden 2019 sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen
raportit Rovaniemen kaupungille.
Valmistelijoiden esitys:
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen
raportit vuodelta 2019 ja toimittaa ne tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen
raportit vuodelta 2019 ja toimittaa ne tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 22.06.2020, § 266
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Varis, Tarja Holländer-Tyni
risto.varis@rovaniemi.fi, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
hallintopäällikkö, henkilöstöpäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen raportit
vuodelta 2019.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Sosiaaliasiamies, potilasasiamies
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§ 267
Kaupunginvaltuuston 15.6.2020 päätösten täytäntöönpanot
ROIDno-2017-500
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kuntalain 96 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain mukaan jos kunnanhallitus
katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että
valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen,
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä
saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 15.6.2020. Kaupunginvaltuuston kokouksen
yhteydessä jätettiin 14 valtuustoaloitetta.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää kuntalain 96 §:n nojalla todeta, että Rovaniemen
kaupunginvaltuuston 15.6.2020 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa
järjestyksessä ja että ne ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia ja päättää panna
päätökset täytäntöön. Samalla kaupunginhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:
§ 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ei toimenpiteitä
§ 38 Pöytäkirjan tarkastus
Ei toimenpiteitä
§ 39 Arviointikertomus vuodelta 2019
Jakelu:
toimenpiteitä varten: Kaupunginhallitus
tiedoksi: Tarkastuslautakunta
§ 40 Rovaniemen kaupungin tilinpäätös 2019, tilintarkastuskertomus ja
vastuuvapauden myöntäminen
Jakelu:
tiedoksi:Tarkastuslautakunta
§ 41 Henkilöstöraportti vuodelta 2019
Jakelu:
tiedoksi ja toimenpiteitä varten: Henkilöstöyksikkö
§ 42 Hyvinvointikertomus 2019
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Jakelu:
tiedoksi: Hyvinvointiryhmä ja HYTE-jaosto
§ 43 Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen uutta organisaatiota vastaavaksi
Jakelu:
tiedoksi: Toimialat ja lautakunnat, halllinto- ja tukipalvelut toimintayksikkö,
kaupungin johtoryhmä, Sarastia Oy
§ 44 Talouden kuukausikatsaus 1.1-30.4.2020
Jakelu:
tiedoksi: Toimialat
§ 45 Asemakaavan muutos 8. kaupunginosan virkistysalue, Pounikkotie
Jakelu:
tiedoksi ja toimenpiteitä varten: Kaavoitusyksikkö
§ 46 Asemakaavan laatiminen Apukan alueelle
Jakelu:
tiedoksi ja toimenpiteitä: Kaavoitusyksikkö
§ 47 Eroaminen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / Sihvo
Jakelu:
tiedoksi: Ao. henkilöt, toimielimen sihteeri
toimenpiteitä varten: Luottamushenkilörekisteri, CaseM-tuki, tietohallinto, Sarastia Oy
§ 48 Eroaminen kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä / Sihvo
Jakelu:
tiedoksi: Ao. henkilöt, toimielimen sihteeri
toimenpiteitä varten: Keskusvaalilautakunta, Luottamushenkilörekisteri, CaseM-tuki,
tietohallinto, Sarastia Oy
§ 49 Eroaminen elinvoimalautakunnan varajäsenen tehtävästä / Paavola
Jakelu:
tiedoksi: Ao. henkilöt, toimielimen sihteeri
toimenpiteitä varten: Luottamushenkilörekisteri, CaseM-tuki, tietohallinto, Sarastia Oy
§ 50 Eroaminen ympäristölautakunnan varajäsenten tehtävästä / Kettunen
Jakelu:
tiedoksi: Ao. henkilöt, toimielimen sihteeri
toimenpiteitä varten: Luottamushenkilörekisteri, CaseM-tuki, tietohallinto, Sarastia Oy
§ 51 Valtuustoaloite Kuntavaalien 2021 äänestyspaikat suunniteltava yhteistyössä
nuorten kanssa
Jakelu:
toimenpiteitä varten: Keskusvaalilautakunnan sihteeri
§ 52 Valtuustoaloite kaupunkiympäristösuunnitelma Rovaniemelle
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Jakelu:
toimenpiteitä varten: Elinvoiman toimiala, aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020
§ 53 Valtuustoaloite digitaalisuudella elinvoimaa, tehokkuutta, turvallisuutta ja kasvua
Jakelu:
toimenpiteitä varten: Hallinto- ja tukipalvelut / tietohallintojohtaja laatii vastauksen
toimialoja kuultuaan, aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020 mennessä
§ 54 Valtuustoaloite selvitys kaupungin tuottamista palveluista, vaihtoehtoisista
markkinoista ja talousvaikutuksista
Jakelu:
toimenpiteitä varten: Kaupungin johtoryhmä, aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020
mennessä
§ 55 Valtuustoaloite Apua vähävaraisille Rovaniemi -auttamistoiminnalle tarjotaan
ilmainen tila ainakin loppuvuoden 2020 ajaksi
Jakelu:
toimenpiteitä varten: Hallinto- ja tukipalvelut / talous- ja kehittämisyksikkö / vs.
erityisasiantuntija, aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020 mennessä
§ 56 Valtuustoaloite Palvelusetelillä valinnanvaraa vammaisten päivätoimintaan
Jakelu:
toimenpiteitä varten: Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala / perhe- ja
sosiaalipalvelut palvelualuepäällikkö, aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020 mennessä
§ 57 Valtuustoaloite Septitankkien tyhjennyspiste
Jakelu:
toimenpiteitä varten: Elinvoiman toimiala, aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020
mennessä
§ 58 Valtuustoaloite Reko-jakelupaikka Kauppatorille
Jakelu:
toimenpiteitä varten: Elinvoiman toimiala, aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020
mennessä
§ 59 Valtuustoaloite valtionosuuksien ja -avustusten määräytyminen
Jakelu:
toimenpiteitä varten: Hallinto- ja tukipalvelut / kaupunginkamreeri, aloitteeseen tulee
vastata 21.12.2020 mennessä
§ 60 Valtuustoaloite Rovaniemen keskikaupunki -alueen ulkopuolella sijaitsevat kadut
Jakelu:
toimenpiteitä varten: Elinvoiman toimiala / tekniset palvelut palvelualue /
kaupungininsinööri, aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020 mennessä
§ 61 Valtuustoaloite henkilöstön resurssipoolin laajentaminen
Jakelu:
toimenpiteitä varten: Sivistys- ja hyvinvointipalvelut toimiala / henkilöstöpäällikkö,
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aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020 mennessä
tiedoksi henkilöstöjohtaja
§ 62 Valtuustoaloite palvelusetelin käyttö henkilökohtaisessa avustajapalvelussa
Jakelu:
toimenpiteitä varten: Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala / perhe- ja
sosiaalipalvelut palvelualuepäällikkö, aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020 mennessä
§ 63 Valtuustoaloite uusien nopeusnäyttöjen hankinta strategisesti valittuihin
paikkoihin
Jakelu:
toimenpiteitä varten: Elinvoiman toimiala / tekniset palvelut palvelualue /
kaupungininsinööri, aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020 mennessä
§ 64 Valtuustoaloite metsästysoikeuksien vuokraaminen pienriistan metsästykseen
Jakelu:
toimenpiteitä varten: Elinvoiman toimiala / tekniset palvelut palvelualue /
kaupungingeodeetti, aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020 mennessä
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 268
Viranhaltijoiden ja jaostojen päätösten otto-oikeus
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto 2.6.2020, pöytäkirja on viety
nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 10.6.2020
tilajaosto 11.6.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon
12.6.2020
elinvoimalautakunta 16.6.2020, pöytäkirja viedään nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon 23.6.2020
perusturvalautakunta 16.6.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon 22.6.2020
Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 7 Matkatoimistopalvelut - option käyttäminen, 04.06.2020
Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 52 Rakennuspaikan osan myynti, Norvalahti Rn:o 53:15, 10.06.2020
§ 53 Tontin 18-5808-2 tontin vuokraaminen Napapiirillä Kontiovaaran Husky Oy:lle,
17.06.2020
§ 54 Maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan täydentäminen AP-tontilla, Avain
Asumisoikeus Oy, 17.06.2020
§ 55 Vuokra-ajan jatkaminen, Kristo Invest Oy, 17.06.2020
Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 55 Erityisasiantuntijan toimen (vakanssi 77518001 ) tehtävien muuttaminen ja
toimen täyttäminen, 15.06.2020
§ 56 Henkilöstölakimiehen virkavaalin vahvistaminen, 15.06.2020
Muu päätös:
§ 57 Alaruokasentalon käyttäminen kesällä 2020, 15.06.2020
Kaupunginlakimies
Hankintapäätös:
§ 3 Vakuutusmeklaripalvelun hankinta, 12.06.2020
Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 62 Vuokrattua asuinrakennuspaikkaa no 15 koskevan rakentamisen
aloittamisajankohdan siirtäminen Sinetässä, 05.06.2020
§ 63 Asuntotonttia 17-5582-2 koskevan rakentamisen aloittamisajankohdan
siirtäminen Nivavaarassa, 10.06.2020
Tilapalvelupäällikkö
Tilanvuokrauspäätös:
§ 34 Väliaikaisten tilojen vuokrasopimuksen jatkaminen, 12.06.2020
§ 35 Tilojen vuokraaminen Osaamo- Kohtaantoa edistämässä ESR -hankkeelle,
15.06.2020
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Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 100 Varauspäätöksen 23.9.2019 § 302 täydentäminen, 15.06.2020
Viestintäpäällikkö
Muu päätös:
§ 2 Graafinen ohjeisto, 21.06.2020
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio kaupunginjohtaja, Maria-Riitta Mällinen
Kaupunginhallitus päättää käyttää otto-oikeutta tilapalvelupäällikön päätökseen
Tilojen vuokraaminen Osaamo- Kohtaantoa edistämässä ESR-hankkeelle, 15.6.2020 §
35. Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki vuokraa Kauppakeskus
Rinteenkulmasta tilat Osaamo -Kohtaantoa edistämässä ESR-hankkeelle ajalle
1.9.2020 - 31.12.2021 ja että liitteenä oleva vuokrasopimus korjataan päätöksen
mukaisesti. Tilapalvelukeskus laatii erillisen vuokrasopimuksen tilapalvelukeskuksen ja
elinvoimapalveluiden välille.
Muilta osin 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 jaostojen 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
Täydennetty päätösesitys:
Lisäksi saatetaan kaupunginhallituksen tietoon kaupunginjohtajan päätös 22.6.2020 §
64 Osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntijan toimen täyttäminen.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti
käyttää otto-oikeutta tilapalvelupäällikön päätökseen 15.6.2020 § 35 Tilojen
vuokraaminen Osaamo - Kohtaantoa edistämässä. Kaupunginhallitus päätti ottaa
asian käsiteltäväksi tässä kokouksessa erillisessä asiakohdassa.
Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti täydennetyn päätösesityksen
mukaisesti.
Susanna Junttila poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 17.54.
Tiedoksi
Tilapalvelupäällikölle tiedoksi ja toimeenpantavaksi kaupunginhallituksen ottaman
päätöksen täytäntöönpano.
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§ 269
Ilmoitusasiat
Digi- ja väestötietovirasto
Kirje 12.6.2020 2021 äänestysaluejaon muutokset ja niistä ilmoittaminen
hallituksen tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.
Jääkäriprikaatin esikunta, Sodankylä

Kela

Tiedote 17.6.2020 Rovajärven ampuma- ja harjoitusalueen taistelu- sekä
ampumaharjoituksista ilmoittaminen ajalle 1.7.2020 - 30.9.2020. Rovajärven
ampuma- ja melutiedotteet 03/2020 ajalle 1.7.2020 - 30.9.2020

Tiedote 9.6.2020 Kela on julkaissut koltansaamenkieliset verkkosivut. Kela on
julkaissut koltansaamenkieliset kela.fi-sivut. Kelan sivuilla kerrotaan nyt Kelan
etuuksista ja palveluista kolmella Suomessa puhutulla saamen kielellä: pohjois-,
inarin- ja koltansaameksi. Saamenkieliset kela.fi-sivut ovat osa saamen kielilakiin
perustuvia kehittämistoimia Kelassa.
Tiedote 11.6.2020 Työttömyysetuuden suojaosa nousee väliaikaisesti 500
euroon. Työttömyysetuuden suojaosa nousee väliaikaisesti 300 eurosta 500
euroon. Myös liikkuvuusavustuksen ehtoja lievennetään tilapäisesti.
Tiedote 15.6.2020 Veronpalautus huomioidaan toimeentulotuessa tulona. Yli 50
euron suuruinen veronpalautus vaikuttaa toimeentulotukeen. Tänä vuonna
veronpalautuksia maksetaan heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana. Valtaosa
palautuksista maksetaan elokuussa.
Tiedote 17.6.2020, 14:59 Hallitus esittää tilapäistä epidemiakorvausta
toimeentulotukiasiakkaille. Hallituksen esittämä väliaikainen epidemiakorvaus
olisi 75 e/kk, ja sitä maksettaisiin syys–joulukuussa niille asiakkaille, jotka ovat
saaneet perustoimeentulotukea koronakevään aikana.
KT Kuntatyönantajat
yleiskirje 6/2020 Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 1.4.2020–28.2.2022
yleiskirje 8/2020 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2020–2021,
Kunnallinen pääsopimus sekä aiesopimus sote- ja maakuntauudistusta varten
yleiskirje 9/2020 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES
2020–2021)
Lapin lennosto
Kiinteistöjen ja alueiden tilapäinen käyttäminen Puolustusvoimien Ruska 2020 -
harjoituksessa Rovaniemellä ja Kajaanissa 28.9.-7.10.2020
Lapin liitto
Lapin liiton hallituksen 8.6.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirja tiedoksi.
Pöytäkirja liitteineen on viety 15.6.2020 Lapin liiton nettisivuille ja se on
luettavissa osoitteessa: http://lapinliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?
page=meeting&id=2020539
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Yhtymähallituksen 10.6.2020 päätöksistä kokouksen tarkastettu pöytäkirja.
Kokouksessa mm. päätettiin hankintarajoista ja vuoden 2021 talousarvion
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laadintaohjeista ja perusteista. Kokouspöytäkirja on luettavissa osoitteessa:
https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymahallitus/Kokoukset-2020
/1062020
Yhtymäkokouksen ma 15.6.2020 päätöksistä kokouksen tarkastettu pöytäkirja.
Yhtymäkokous mm: hyväksyi koulutuskuntayhtymän vuoden 2019
tilinpäätöksen, antoi tarkastuslautakunnan arviokertomuksen vuodelta 2019
yhtymähallituksen käsittelyyn, hyväksyi koulutuskuntayhtymän hallintosäännön.
Kokouspöytäkirja on luettavissa osoitteessa: https://www.redu.fi/fi/REDU
/Paatoksenteko/Yhtymakokous/Kokoukset-2020/1562020. Pöytäkirja
kuulutetaan kuntayhtymän julkisessa tietoverkossa virallisten kuulutusten
sivulla 16.6.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 270
LISÄPYKÄLÄ: Touhula Varhaiskasvatus Oy:n päiväkotien toiminnan päättyminen
ROIDno-2020-1774
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Kuoksa, Miikka Ruokamo, Antti Määttä
tarja.kuoksa@rovaniemi.fi, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi, antti.maatta@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, hallintolakimies, henkilöstöjohtaja
Touhula Varhaiskasvatus Oy on hakeutunut yrityssaneeraukseen. Yhtiöllä on
Rovaniemellä 7 päiväkotia, joissa se toimii varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajana.
Yhtiön yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet, ja yhtiö on ilmoittanut
sulkevansa Rovaniemeltä kaksi päiväkotia. Suljettavissa päiväkodeissa on lapsia
yhteensä 70. Touhula Vekararinne -päiväkodissa on 47 lasta ja Touhula Vekarakolo -
päiväkodissa on 23 lasta.
Rovaniemen kaupunki järjestämisvastuussa huolehtii lasten varhaiskasvatuksesta.
Yhtiön supistaessa toimintaansa kaupungin on vastattava tilanteeseen järjestämällä
varhaiskasvatus suljettaviin päiväkoteihin sijoitetuille lapsille. Yhtiön
mukaan päiväkotien toiminta päättyy 31.7.2020, joten kaupungin ratkaisut on tehtävä
kesän aikana.
Vaihtoehtoja ovat ainakin mahdollinen liikkeen luovutus, mahdollinen henkilöstön
vuokraus, lasten sijoittaminen muihin päiväkoteihin tai palvelun tuottaminen
kaupungin omalla henkilöstöllä päiväkodin tiloissa.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään mahdollisesta liikkeen
luovutuksesta ja mahdollisesta henkilöstön vuokrauksesta.
Päätös
Toimialajohtaja Antti Lassila esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Johanna Ojala-Niemelä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.52.
Tiedoksi
Kaupunginjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikkö
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§ 271
Tilojen vuokraaminen Osaamo - Kohtaantoa edistämässä ESR-hankkeelle
ROIDno-2020-63
Tilapalvelukeskus on yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa selvittänyt
Kauppakeskus Rinteenkulmassa olevien tilojen vuokraamista Osaamo - Kohtaantoa
edistämässä ESR -hankkeelle osoitteessa Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi. Hankkeen
päätoteuttaja on Rovaniemen kaupunki ja osatoteuttajia ovat Lapin yliopisto, Lapin
ammattikorkeakoulu sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Lapin TE-toimisto tuo
hankkeen yhteyteen resurssit peruspalveluistaan. Vuokrattavien tilojen pinta-ala on n.
84 m . Vuokrasopimus on määräaikainen ajalla 2 1.9.2020 - 31.12.2022. Vuokra on
vuokrasuhteen alkaessa 2.550,00 euroa kuukaudessa (alv 0%). Vuokraan lisätään
kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Vuokra sisältää käyttäjän kanssa yhdessä
sovitut ja toteutettavat muutostyöt ennen vuokrasopimuksen alkamista. Vuokralainen
maksaa lisäksi kauppakäytävien ja yleisö wc -tilojen siivouksesta, vartioinnista sekä
valaistuksen ylläpidosta pinta-alan suhteessa (75m2/12215m2=0,61%). Vuokra
sidotaan 100 %: sti elinkustannusindeksiin seuraavasti: Perusindeksi on marraskuun
2019 elinkustannusindeksin (1951=100) pisteluku. Perusvuokra tarkistetaan vuosittain
kunkin marraskuun indeksiluvun (tarkistusindeksi) mukaisesti Tarkistettua vuokraa
maksetaan kunkin maaliskuun alusta, ensimmäisen kerran 1.3.2021 lukien. Mikäli
elinkustannusindeksin pisteluku alenisi, ei vuokraa kuitenkaan alenneta. Mikäli
yllämainittua indeksiehtoa ei voitaisi tulevaisuudessa soveltaa, tarkistetaan vuokraa
siten, että vuokrantarkistus vastaa alalla yleisesti käytettyä ja edellä esitettyä
periaatetta. Vuokralainen vastaa vuokrauskohteen puhtaanapidosta (ml.
jätteenkäsittely), vartioinnista, sähkönkulutuksesta, vedestä ja jätevedestä.
Vuokralainen vastaa vuokrauskohteen sähkö- ja vesikustannuksista erillismittausten
perusteella. Tilat varustetaan vuokranantajan kustannuksella omalla sähkön
alamittauksella, joka mahdollistaa vuokralaisen liittymisen pääkäyttäjän kanssa
samaan sähkösopimukseen. Ellei mittaus ole mahdollista erottaa, kulutuksesta
sovitaan erikseen esim. jakamalla valaistus- ja käyttösähkö myymälätilan osalta pinta-
alan mukaan muiden saman tason erikoisliiketilojen kanssa.
Tilapalvelupäällikkö on 15.6.2020 § 35 päättänyt vuokrata Kauppakeskus
Rinteenkulmasta tilat Osaamo- Kohtaantoa edistämässä ESR -hankkeelle ajalle
1.9.2020 - 31.12.2022 liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti.
Tilapalvelukeskus laatii erillisen välivuokrasopimuksen tilapalvelukeskuksen ja
elinvoimapalveluiden välille.
Kaupunginhallitus päätti 22.6.2020 asiakohdassa 268 Viranhaltijoiden ja jaostojen
päätösten otto-oikeus, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta
tilapalvelupäällikön päätökseen ja että kaupunginhallitus käsittelee asian tässä
kokouksessa erillisessä asiakohdassa.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ottaa käsiteltäväksi asian Tilojen vuokraaminen Osaamo -
Kohtaantoa edistämässä ESR-hankkeelle.
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Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki vuokraa Kauppakeskus
Rinteenkulmasta tilat Osaamo- Kohtaantoa edistämässä ESR -hankkeelle ajalle
1.9.2020 - 31.12.2021 ja muilta osin liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti.
Tilapalvelukeskus laatii erillisen välivuokrasopimuksen tilapalvelukeskuksen ja
elinvoimapalveluiden välille.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Tiedoksi ja toimenpiteitä varten tilapalvelupäällikkö ja elinvoiman toimiala
/työllisyyspalvelut
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Muutoksenhakukielto
§254, §255, §256, §257, §258, §259, §260, §261, §265, §266, §267, §268, §269
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
§262, §263, §264, §270, §271
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

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
22.06.2020

15/2020

38 (38)

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.

