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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 1.6.
alkaen.

Rovaniemen kaupunki
Kylien kehittämisjaosto

Pöytäkirja
24.05.2022

3/2022

4 (18)

§ 14
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Kylien kehittämisjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Nimi

Läsnä
kokoushuoneessa
x

Läsnä
etänä

Pj. Pekka Lehto
Vpj. Riikka Knuuti
Aarne Jänkälä
x
Heli Rapakko
x
Hillevi Vitikka
x
Jorma Kiviniemi
x
Juha Seurujärvi
Liisa Helin
Minna Uusiautti
x
Pekka Kunnari
x
Reino Vaaraniemi
Sanna-Mari Suopajärvi
x
Satu-Sinikka Oikarainen
Terhi Pakarinen
x
Veli Saarijärvi, varajäsen
Aatos Nätynki, varajäsen
x
Jaana Ylitalo, varajäsen
Terhi Heikkilä, kaupunginhallituksen edustaja
Jussa Posio, nuorisovaltuuston edustaja
Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti
Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö,
x
esittelijä
Satu Tuovinen, aluekoordinaattori, sihteeri
x
Todettiin, että etänä osallistujilla ääni- ja kuvayhteys toimivat ja sähköinen
kokousjärjestelmä on käytössä.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja työjärjestys hyväksyttiin.

Poiss
a
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

Rovaniemen kaupunki
Kylien kehittämisjaosto

Pöytäkirja
24.05.2022

3/2022

5 (18)

§ 15
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Heli Rapakko ja varatarkastajaksi
Juha Seurujärvi.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 31.5.2022.
Päätös
Kylien kehittämisjaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi Heli Rapakon ja
varatarkastajaksi Hillevi Vitikan.
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§ 16
Ajankohtaiset asiat
Ajankohtaisissa asioissa annetaan mm. seuraavat katsaukset:
- Rovaniemen kaupungin maapoliittisiin linjaukset / kaupungingeodeetti Pertti Onkalo
- Alueellisten palvelujen talousraportti 4 / 2022
Ehdotus
Esittelijä: Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö
Kylien kehittämisjaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi ja käsittelee
maapoliittisiin linjauksiin liittyvän lausuntopyynnön kyseessä olevan pykälän kohdalla.
Päätös
Kylien kehittämisjaosto kuuli kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa Rovaniemen
kaupungin maapoliittisiin linjaukset -asiassa.
Kaupungingeodeetti Pertti Onkalo poistui kokouksesta asian esittelyn ja keskustelun
jälkeen klo 14.54.
Lisäksi alueellisten palvelujen päällikkö Anne Puroaho kertoi yrittäjille suunnatusta
13.6. järjestettävästä työpajasta.
Kylien kehittämisjaosto päätti yksimielisesti merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi sekä
käsitellä maapoliittisiin linjauksiin liittyvän lausuntopyynnön pykälässä 18.
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§ 17
Rovaniemi kylässä kehittämishanke
ROIDno-2022-794
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Puroaho
anne.puroaho@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen päällikkö
Rovaniemi kylässä -hanke sai Lapin ELY-keskukselta myönteisen rahoituspäätöksen
7.2.2022. Hankkeen tarkoituksena on kylien viihtyvyyden ja asukkaiden hyvinvoinnin ja
osallisuuden edistäminen. Hanke jatkaa Kylien Rovaniemi -hankkeessa kehitettyjen
toimintamallien ja kehittämismenetelmien syventämistä. Tavoitteena on juurruttaa ne
vahvemmin osaksi kylien toimintaa. Lisäksi tavoitteena on palveluiden kehittäminen,
avoimien yhteisöllisten tilojen kehittäminen sekä kyläbrändäys ja kylämarkkinoinnin
kehittäminen pilottikylissä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 100.000 euroa, josta
20.000 euroa on vastikkeettoman työn osuutta. Hankesuunnitelman mukaisesti
ostopalveluiden osuus on 76.000 euroa ja se ylittää hankintalain (1397/2016)
mukaisen kansallisen kynnysarvon ja on siksi kilpailutettava Hilmassa eli sähköisessä
julkisten hankintojen ilmoituskanavassa.
Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelut pyysi tarjouksia Rovaniemi kylässä -
hankkeen asiantuntijapalvelusta 29.3.2022 klo 12 mennessä.
Hankintaan sovellettiin julkisia hankintoja koskevaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Hankinta kilpailutettiin avointa hankintamenettelyä käyttäen ja ns. käänteisenä
kilpailutuksena, jossa tilaaja on määrittänyt palvelusta maksettavan hinnan ja
tarjousten arviointi suoritetaan pelkästään laadullisilla kriteereillä (laatupisteiden
maksimipistemäärä 100 pistettä). Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin
HILMA-ilmoituskanavassa 4.3.2022 osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.
Tarjouspyyntö on julkaistu myös Tarjouspalvelussa osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi
/rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Asetettuun määräaikaan
mennessä tarjouksen jättivät Julius Oförsagd Company Oy ja Kokoamo
Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki
tarjouspyynnössä soveltuvuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi
tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Kaikki tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä
kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset soveltuvuudelle asetetut
vaatimukset. Toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön
mukaisuus. Kokoamon tarjous todettiin tarjouspyynnön vastaiseksi ja se suljettiin
tästä syystä pois tarjouskilpailusta. Näin ollen tarjousten käsittelyn kolmatta
vaihetta, tarjousten vertailua, ei tarvinnut suorittaa, koska tarjouspyynnön mukaisia
tarjouksia saapui vain yksi.
Rovaniemi kylässä –hankkeen toteuttajaksi valittiin Julius Oförsagd Company Oy ja
sopimuskausi on alkanut hankintapäätöksen saatua lainvoiman sekä sopimuksen
allekirjoittamisesta 28.4.2022. Hankinnan sopimuskausi on voimassa 31.12.2023
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saakka.
Tilaaja, toteuttaja ja rahoituksen edustaja ovat tavanneet aloituspalaverissa ja
projektin toimintaa on lähdetty käynnistämään.
Julius Oförsagd esittäytyy kylien kehittämisjaostolle ja kertoo projektin alkuvaiheen
tilanteesta ja aloitetuista toimenpiteistä.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö
Kylien kehittämisjaosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Rovaniemi kylässä -hankkeen projektipäällikkö Julius Oförsagd saapui kokoukseen klo
14.58.
Kylien kehittämisjaosto kuuli asiassa Rovaniemi kylässä -hankkeen projektipäällikköä
Julius Oförsagdia.
Rovaniemi kylässä -hankkeen projektipäällikkö Julius Oförsagd poistui kokouksesta klo
15.14. ennen asian päätöksentekoa.
Kylien kehittämisjaosto päätti yksimielisesti merkitä asian tiedoksi.
Tiedoksi
Kyläyhdistykset
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§ 18
Kylien kehittämisjaoston lausunto Rovaniemen kaupungin maapoliiittisista linjauksista
ROIDno-2021-1970
Valmistelija / lisätiedot:
Pertti Onkalo
pertti.onkalo@rovaniemi.fi
kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Rovaniemen kaupungin maapoliittinen ohjelmaluonnos 04042022
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta on pyytänyt kylien kehittämisjaoston
lausuntoa Rovaniemen kaupungin maapoliittiset linjaukset -luonnoksesta.
Maapoliittinen ohjelma on kunnan strateginen asiakirja, jolla kaupunki määrittelee
maapoliittiset tavoitteet ja käytettävissä olevan toimenpidevalikoiman. Maapoliittisen
ohjelman keskeinen päämäärä on sitouttaa päätöksentekijät ja kaupungin viranhaltijat
yhteisiin maapoliittisiin tavoitteisiin sekä lisätä hallinnon ja päätöksenteon
läpinäkyvyyttä kertomalla avoimesti kaupungin maapoliittisista toimintalinjoista.
Tuloksellisen maapolitiikka perustuu pitkäjänteiseen ja johdonmukaiseen toimintaan.
Keskeisiin periaatteisiin ei ohjelmassa ole ollut tarvetta puuttua mutta sisältöä on
tarkistettu ja täsmennetty mm. maankäyttösopimusten osalta sekä korostettu
maapolitiikan roolia kunnan taloudessa. Lisäksi on esitetty kriteereitä maapolitiikan
vaikutusten arvioinnista.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö
Kylien kehittämisjaosto päättää, että sillä ei ole lausuttavaa Rovaniemen kaupungin
maapoliittisesta ohjelmaluonnoksesta.
Päätös
Kylien kehittämisjaosto päätti yksimielisesti alueellisten palvelujen päällikön
esityksestä poiketen keskustelun jälkeen seuraavasti:
Rovaniemen kaupungin toivottaisiin markkinoivan ja edistävän enemmän kyläalueilla
olevia kaupungin ja yksityisten omistamia rakennuspaikkoja. Lisäksi kaupunki voisi
tarjota enemmän tukea ja ohjausta rakennusprosessia suunnitteleville sekä siihen
ryhtyville rakentajille.
Kylien kehittämisjaosto piti kokoustauon klo 15.45 - 16.00.
Kaupunginhallituksen edustaja Terhi Heikkilä poistui kokouksesta klo 15.46.
Tauon jälkeen puheenjohtaja kävi läpi osallistujat.

Tiedoksi
Pertti Onkalo

Rovaniemen kaupunki
Kylien kehittämisjaosto

Pöytäkirja
24.05.2022

3/2022

10 (18)

§ 19
Asukas- ja kylätoiminnan toiminta-avustukset 2022
ROIDno-2021-4661
Liitteet

1 2022 Kylien Toimintatuet Päätökset 24.5.
Rovaniemen kylien kehittämisjaosto ja elinvoimalautakunta julistivat asukas- ja
kyläyhdistysten toiminta-avustukset haettaviksi ajalla 1.-30.4 2022.
Yhdistysten toiminta-avustusta myönnetään 300 euroa kaikille rekisteröidyille,
Rovaniemen kaupungin alueella toimiville asukasyhdistyksille.
Toimintatuen käytöstä ei tarvitse antaa erillistä selvitystä.
Määräaikaan 30.04.2022 mennessä kyläyhdistyksiltä saapui 42 hakemusta ja
keskustan asukasyhdistyksiltä 10 hakemuksta.
Avustukset maksetaan, kun päätös on saanut lainvoiman kaupungin taloussäännön ja
avustusperiaatteiden edellyttämin ehdoin.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö
Rovaniemen kylien kehittämisjaosto päättää myöntää kyläalueiden asukas- ja
kyläyhdistysten toiminta-avustukset liitteen mukaisesti.
Päätös
Jaana Ylitalo poistui esteellisenä Rautiosaaren kyläyhdistys ry:n asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki §28 kohta 5).
Sanna-Mari Suopajärvi poistui esteellisenä Sonka-Napapiirin kyläyhdistys ry:n asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki §28 kohta 5).
Hillevi Vitikka poistui esteellisenä Perunkajärven kyläyhdistys ry:n asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki §28 kohta 5).
Pekka Lehto poistui esteellisenä Auttin Seudun Kylätaloyhdistys ry ja Auttinseudun
kylätoiminta ry:n asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki §28 kohta
5). Varapuheenjohtaja Knuutin ollessa poissa valittiin puheenjohtajaksi Aarne Jänkälä
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Jorma Kiviniemi poistui esteellisenä Tennilän nuorisoseura ry:n asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki §28 kohta 5).
Minna Uusiautti poistui esteellisenä Juotasniemen kyläyhdistys ry:n ja Yläkemijoen
kylät ry:n asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki §28 kohta 5).
Kylien kehittämisjaosto päätti yksimielisesti alueellisten palvelujen päällikön esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Hakijat
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§ 20
Asukas- ja kylätoiminnan avustukset 2022 / Kylien kehittämisavustukset
ROIDno-2021-4661
Liitteet

1 2022 Kehittämistuet Koonti ja Päätökset
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on osoittanut kuluvalle vuodelle määrärahan
kylien omaehtoiseen kehittämistoimintaan. Kylien kehittämisjaosto on hyväksynyt
kokouksessaan 16.12.2022 § 55 kehittämistoiminnan käyttösuunnitelman. Sen
mukaan kylien kehittämiseen on vuonna 2022 käytettävissä yhteensä 205.000
euroa. Kylien kehittämisjaoston tulee tehdä esitys ko. määrärahojen kohdentamisesta
kehittämissäätiölle.
Tukea myönnetään rekisteröidyille kyläyhdistyksille seuraaviin kehittämistoiminnan
osa-alueisiin:
1. Asukkaiden hyvinvointi ja terveys
2. Lähipalvelut
3. Digitaalinen osaaminen ja viestintä
4. Elinympäristö; maisemanhoito, reitit, laavut jne.
5. Kylätilat ja niiden käytön monipuolistaminen
6. Kylien ja alueiden yhteistyö; tonttimarkkinointi, tapahtumat jne.
7. Rovaniemen kylästrategian 2025 mukaiset muut toimenpiteet
Kehittämisavustuksiin liittyviä periaatteita:
Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon kylä-
/asukayhdistysksen toiminnan laatu ja laajuus.
Määrärahoista ei rahoiteta vuosittain toistuvia tavanomaisia tapahtumia,
tarjoilukuluja eikä palkintoja.
Rahoitusta ei myönnetä kohteisiin, joihin on saatavissa muuta kaupungin tukea
(esim. kulttuuri/liikunta-avustusta).
Kehittämismäärärahoilla suoritetut hankinnat ovat kyläyhdistysten yleisessä
käytössä ja niitä ei vuokrata esim. yksittäisten henkilöiden käyttöön. Mikäli
kyläyhdistys päättää myöhemmin myydä tuella hankittua irtaimistoa, tulee
myyntitulo tilittää säätiölle tai vaihtoehtoisesti hakea sen käyttöä
kyläyhdistyksen muuhun hankkeeseen.
Tuki myönnetään pääasiallisesti palveluiden ostoon ja laite/tarvikehankintoihin.
Työt toteutetaan talkootyönä, mikäli se hanke huomioon ottaen on mahdollista.
Kustannusarvion on oltava todenperäinen ja kustannukset on eriteltävä,
jolloin minimoidaan siirtomäärärahojen käsittely.
Avustus on käytettävä päätöksen mukaisesti.
Avustukset maksetaan kaupungin taloussäännön
ja avustusperiaatteiden edellyttämin ehdoin sen jälkeen, kun kehittämissäätiö on
tehnyt päätöksen avustusten jakamisesta.
Määräaikaan 30.04.2022 mennessä rekisteröidyiltä kyläyhdistyksiltä saapui yhteensä
57 hakemusta.
Kyläyhdistykset ovat aktivoituneet suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisiä
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kehittämishankkeita haastavan ajanjakson jälkeen.
Avustushakemusesitykset on valmisteltu yhteistyössä Rovaniemen kylien
kehittämissäätiön kanssa ja tehty esitys on suurempi kuin avustuksiin alunperin
myönnetty määräraha.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö
Kylien kehittämisjaosto esittää Rovaniemen kylien kehittämissäätiön hallitukselle, että
kyläyhdistyksille suunnatut kehittämismäärärahat päätetään jakaa liitteenä olevan
esityksen mukaisesti.
Päätös
Jaana Ylitalo poistui esteellisenä Rautiosaaren kyläyhdistys ry:n asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki §28 kohta 5).
Sanna-Mari Suopajärvi poistui kokouksesta klo 16.45 ennen Sonka-Napapiirin
kyläyhdistys ry:n asian käsittelyä ja päätöksentekoa.
Aarne Jänkälä poistui kokouksesta Kivitaipaleen kyläyhdistys ry:n Kivijärven
kunnostushankkeen asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §:n kohta
3).
Jaana Ylitalo poistui kokouksesta klo 17.02.
Hillevi Vitikka poistui esteellisenä Perunkajärven kyläyhdistys ry:n asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki §28 kohta 5).
Pekka Lehto poistui esteellisenä Auttin Seudun Kylätaloyhdistys ry ja Auttinseudun
kylätoiminta ry:n asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki §28 kohta
5). Varapuheenjohtaja Knuutin ollessa poissa valittiin puheenjohtajaksi Aarne Jänkälä
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Jorma Kiviniemi poistui esteellisenä Tennilän nuorisoseura ry:n asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki §28 kohta 5).
Minna Uusiautti poistui esteellisenä Yläkemijoen kylät ry:n asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki §28 kohta 5).
Kylien kehittämisjaosto päätti yksimielisesti alueellisten palvelujen päällikön esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, hakijat
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§ 21
Vesistöjen hoitoavustukset 2022
ROIDno-2021-4662
Liitteet

1 2022 VESISTÖJENHOITOAVUSTUKSET päätökset
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on osoittanut kuluvalle vuodelle määrärahan
vesistöjen hoitohankkeisiin. Kylien kehittämisjaosto on hyväksynyt kokouksessaan
16.12.2020 § 72 kehittämistoiminnan käyttösuunnitelman. Sen mukaan kylien
kehittämiseen on vuonna 2022 käytettävissä 205 000 euroa, joka jakautuu kylien
kehittämishankkeisiin 165 000 euroa ja vesistöjen hoitohankkeisiin 40 000 euroa.
Kylien kehittämisjaoston tulee tehdä esitys ko. määrärahojen kohdentamisesta
kehittämissäätiölle.
Vesistöjen hoitotukea myönnetään enintään 2 000 euroa vesistöä kohden.
Hoitotoimenpiteet tulee suorittaa 2-3 vuotena peräkkäin.
Vesistöjenhoidon tavoite on yleishyödyllinen ja vesien tilan parantaminen ja/tai vesien
virkistyskäytön edistäminen. Lisäksi tavoitteeksi asetettiin, että alueelle suunnitellaan
ja toteutetaan isompia vesienhoidollisia hankkeita yhteistyössä ELY-keskuksen ja
VESKU -hankkeen kanssa. Avustuksen kohteena olevia toimenpiteitä ovat:
Kohteen kalarakenteen selvittäminen
Hoitokalastustoimenpiteet
Vesikasvillisuuden niitto
Hoitokalastuksen toteuttamisessa hankittavien pyydysten (rysät, katiskat) on
oltava sellaisia, että niistä voidaan vapauttaa elävänä kalastuslain mukaan
alamittaiset kalat sekä petokalat.
Tukea ei myönnetä verkkojen, veneiden, perämoottoreiden yms. pienhankintoihin
eikä säätiön vuonna 2021 tehdyn päätöksen perusteella kalanpoikasten hankintaan.
Määräaikaan 30.4.2022 kello 15.00 mennessä saapui
14 vesistöjen hoitoavustushakemusta.
Alueella on parhaillaan käynnissä isoja vesistöjen kunnostushankkeita, mikä vaikuttaa
osaltaan siihen, että avustuksiin esitetty kokonaismäärä jää varattua määrärahaa
pienemmäksi.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö
Rovaniemen kylien kehittämisjosto esittää Rovaniemen kylien kehittämissätiön
hallitukselle, että vesistöjen hoitoavustukset 2022 päätetään jakaa liitteen mukaisesti.
Päätös
Jorma Kiviniemi poistui esteellisenä Kaupin Metsäkerho ry:n asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki §28 kohta 5).
Kylien kehittämisjaosto päätti yksimielisest alueellisten palvelujen päällikön
esityksen mukaisesti.
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§ 22
Ilmoitusasiat
-Elinvoimalautakunnan tuloskortti 2021
-Elinvoimalautakunnan käyttösuunnitelma ja talousarviokortti 2022
-Swecon tekemä raportti alueidenkäytön strategia / kyläalueet
Ehdotus
Esittelijä: Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö
Kylien kehittämisjaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Kylien kehittämisjaosto päätti yksimielisesti merkitä asian tiedoksi.
Seuraava kokous on torstaina 16.6.2022 klo 14.00 Juotasniemellä.
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Muutoksenhakukielto
§14, §15, §16, §17, §18, §20, §21, §22
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§19
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kylien kehittämisjaosto
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi,
henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.
rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Faksinumero: 016 322 6450
Puhelinnumero: 016 3221
Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15
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Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.
Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30
Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

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

