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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
28.4.2020 alkaen.
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§ 174
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja
hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja kävi läpi osanottajat. Todettiin, että varsinaisista jäsenistä poissa olivat
Liisa Ansala ja Päivi Alaoja ja varajäsenistä läsnä olivat Kaisu Huhtalo ja Sanna Luoma.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 175
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannu Ovaskainen ja Harri Rapo.
Seuraavina vuorossa ovat Maarit Simoska ja Matti Henttunen.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 27.4.2020.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 176
Koronavirustilanteeseen varautuminen
ROIDno-2020-850
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.
Kaupunginjohtaja, turvallisuuspäällikkö ja hallintoylilääkäri sekä toimialajohtajat
antavat kaupunginhallitukselle selonteon koronavirustilanteesta ja varautumisesta
kokouksessa.
Poikkeusolojen johtoryhmä kokoontuu perjantaina 17.4.2020. Tämän asiakohdan
tekstiä ja päätösesitystä täydennetään, mikäli se on poikkeusolojen johtoryhmän
päätöksistä johtuen tarpeellista.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä katsauksen tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa seuraavia:
hyte-palvelut: palvelualuepäällikkö Merja Tervo, kehittämispäällikkö Tuulikki
Louet-Lehtoniemi, toimialajohtaja Antti Lassila, turvallisuuspäällikkö Jani
Brännare
yt-neuvottelujen tulos: toimialajohtaja Antti Lassila ja henkilöstöjohtaja Antti
Määttä
elinvoimapalvelut: toimialajohtaja Jukka Kujala
Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian esittelyjen jälkeen klo 14.40-14.50.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 177
Ajankohtaiset asiat
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja
valmistelussa olevista asioista.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 178
Ratkaisuvallan delegointi, sähköenergian hankinta
ROIDno-2020-603
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Latvala
pekka.latvala@rovaniemi.fi
tilapalvelupäällikkö
Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Santasport Oy,
Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy, Lapin Ammattikorkeakoulu Oy ja Domus Arctica
Säätiö ovat muodostaneet yhteisen sähkönhankintaryhmän. Rovaniemen kaupunki on
suurin sähköhankintaosapuoli vuosikulutusvolyymin ollessa noin 58 %.
Sähkönhankintaryhmä on kilpailuttanut edellisen kerran sähköenergian hankinnan
vuonna 2015 ja nykyinen sopimus sähkön toimittamisesta Energia Myynti Suomi Oy:n
kanssa päättyy 31.12.2021.
Sähkönhankintaryhmällä on voimassa oleva sopimus sähkön hankinnan
salkunhallintapalvelusta Veni Energia Oy:n kanssa, jossa Veni Energia Oy esittää
sähköenergian eri hintakomponenttien kiinnityksiä sopimuskaudella. Sopimus Veni
Energia Oy:n kanssa sisältää myös sähkönhankinnan kilpailutuksen. Veni Energia Oy
on valmistellut sähköenergian hankinnan kilpailuttamista ajalle 1.1.2022-31.12.2025
huomioiden tämän hetkinen poikkeuksellisen edullinen sähkön markkinahinta.
Sähkönhankintaryhmä esittää, että sähköenergian hankinnan kilpailuttaminen on
syytä käynnistää (hyvissä ajoin ennen sähkönhankintasopimuskauden päättymistä).
Liitteenä (salassapidettävä JulkL 6 § 3 k, jaettu kh:n jäsenille drivessä) on
sähköenergian hankinnnan tarjouspyyntö ja sopimusluonnos ajalle 1.1.2022-
31.12.2025.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää delegoida sähköenergian hankinnan koko
hankintaprosessiin sisältyvän päätöksenteon (sisältäen hankinta-asiakirjojen
hyväksymisen, hankintapäätöksen ja siihen mahdollisesti sisältyvän optiopäätöksen
sekä hankintasopimuksen, hankintaoikaisun ja hankinnan keskeyttämispäätöksen
tekemisen) tilapalvelupäällikölle. Sähkönhankintaryhmän osapuolet vastaavat
yhteisvastuullisesti kilpailutusprosessista aiheutuvista kustannuksista.
Sopimuskaudella sähkö laskutetaan kulutuksen mukaisesti suoraan sähkön
toimittajan toimesta jokaiselta sähkönhankintaryhmän osapuolelta.
Päätös
Tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala ja Veni Energia Oy:n salkunhoitaja Anders Nyholm
esittelivät asiaa (klo 15.00)
Kaupunginhallitus piti tauon klo 15.35 - 15.55.
Sanna Karhu esitti Juhani Juuruspolven, Harri Rapon, Kalervo Björkbackan ja Esko-
Juhani Tennilän kannattamana, että asia jätetään pöydälle.
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti jättää asian
pöydälle.
Sanna Luoma poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.04.
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§ 179
Kaupunginvaltuuston 20.1.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano
ROIDno-2017-500
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kaupunginvaltuuston 20.1.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja
tarkastettu sekä viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 28.1.2020. Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuteen on valitettu seuraavista päätöksistä: § 5 Valtuuston puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajien valinta, § 8 Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten
valinta, ja § 12 12 Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta.
Kuntalain 79 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on
valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken
toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi
toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Toimeen valitun luottamushenkilön on myös
hoidettava tointaan siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu, jos: 1)
luottamushenkilövaalista tehdään valitus; 2) eroa ei ole myönnetty; tai 3)
kunnanhallitus on 96 §:n nojalla jättänyt valtuuston vaalipäätöksen täytäntöön
panematta.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston 20.1.2020 kokouksen
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 180
Lomarahojen maksamisajankohta vuonna 2020
ROIDno-2020-907
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Koronapandemiatilanteesta johtuen osalla henkilöstöstä työnteko on estynyt, ja
varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstön osalta on käynnissä yhteistoimintaneuvottelut,
joissa käsitellään työnantajan suunnitelmaa henkilöstön mahdolliseksi
lomauttamiseksi. Edellä todetuilla toimenpiteillä on vaikutuksia henkilöstön
taloudelliseen toimeentulemiseen, joten henkilöstön aseman helpottamiseksi
työnantaja on omasta aloitteestaan selvittänyt lomarahan maksamisajankohdan
aikaistamista yhdellä kuukaudella kesäkuulta toukokuulle. Lomarahojen maksamisen
aikaistaminen vaikuttaa kaupungin maksuvalmiuteen siten, että kyseisen kuuden
miljoonan euron erän maksaminen aikaistuu kuukaudella. Talousyksiköstä saadun
tiedon mukaan estettä lomarahojen maksuajankohdan aikaistamiselle ei ole.
Kaupunginhallituksen 7.5.2007 § 206 tekemän päätöksen mukaan lomarahat on
maksettu viranhaltijoille ja työntekijöille kesäkuun loppuun mennessä. KVTES:n IV
luvun 19 §:n 2 momentin mukaan lomaraha maksetaan elokuun palkanmaksun
yhteydessä, ellei paikallisesti toisin sovita.
Koska kunnallinen pääsopimus on irtisanottu päättymään 31.3.2020 ja kunnallinen
virka- ja työehtosopimus on voimassa ainoastaan jälkivaikutteisesti, ei uusia paikallisia
sopimuksia voida tehdä. Työnantaja on käynyt henkilöstön edustajien kanssa
neuvottelun lomarahojen maksamisajankohdan aikaistamisesta toukokuulle.
Käydyssä neuvottelussa henkilöstön edustajat pitivät suunnitelmaa kannatettavana
eikä heillä ollut siitä huomautettavaa.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että lomanmääräytymisvuoden 2019-2020 lomaraha
maksetaan kaikille viranhaltijoille ja työntekijöille 31.5.2020 mennessä.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää (klo 16.05).
Päivi Alaoja saapui kokoukseen tämän asian esittelyn aikana klo 16.06.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Sarastia, Reino Niemelä, Terttu Juotasniemi, Antti Määttä
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§ 181
Länsi-Lapin luonnonsuojelualueita koskeva asetusvalmistelu
ROIDno-2020-1233
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan asetusesityksiä, jotka koskevat
luonnonsuojelualueiden perustamista Lapin maakuntaan. Perustettavat alueet ovat
valtion omistuksessa. Lapin maakuntaan on tarkoitus perustaa valtioneuvoston
asetuksella 75 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 72 000 hehtaaria.
Lisäksi ympäristöministeriön asetuksella perustettaisiin 71 luonnonsuojelualuetta,
joiden yhteispinta-ala on noin 2 200 hehtaaria
Ylitornion kunnassa aivan Rovaniemen kaupungin rajan läheisyydessä
malminetsintäyhtiö Mawson Oy on tutkinut jo usean vuoden ajan kulta- ja
kobolttiesiintymiä valtioneuvoston asetusluonnoksessa esitetyillä Kaitajärven,
Palokkaan ja Romppaan alueilla. Tutkimusalue sijaitsee Muurola-Aavasaksa tien
varrella ja siitä on Rovaniemen kaupunkiin matkaa n. 50 km. Mahdollinen kaivos
sijaitsisi siten Rovaniemen kaupungin talousalueella. Yhtiö on käyttänyt noin 23
miljoonaa euroa tähänastiseen tutkimustoimintaan alueella. On selvää, että
malmitutkimusten luvittaminen näillä alueilla vaikeutuu merkittävästi entisestään,
mikäli alueet muutetaan kansallisiksi luonnonsuojelualueiksi. Muutos aiheuttaisi
todennäköisesti myös sen, ettei alueelle voisi tulla kaivostoimintaa. Alue on merkitty
Länsi-Lapin maakuntakaavassa kaivostoiminnan kehittämisen vyöhykkeeksi.
Tilanne on haasteellinen elinkeinojen toimintamahdollisuuksille ja korostaa
yhteensovittamisen tarvetta. Luonnonvaroihin perustuvan elinkeinotoiminnan
kehittäminen vaatii tasapuolista tietopohjaa ja avointa priorisointitarkastelua
maankäytön eri intressien yhteensovittamiseksi. Erityisesti kaivostoiminnan
mahdolliseen käynnistämiseen tarvittava tieto malmipotentiaalista on vielä
riittämätöntä ja tutkimustoiminta on sekä kallista että aikaa vievää.
Lapin liitto suhtautui 29.4.2019 antamassaan lausunnossa ehdottoman kielteisesti
luonnonsuojelualueiden perustamiseen ja myös kokonaisuudessaan
kyseenalaisti asetusluonnosten mukaisten suojeluohjelma-alueiden toteuttamisen
ilman yhteen sovittavaa näkökulmaa ja vaikutusten arviointia suhteessa muihin
maankäyttötarpeisiin. Lapin liitto piti lisäksi ajankohtaa suojelualueiden
perustamiselle huonona niin kansallisen ja alueita koskevan muutostilanteen kuin
myös Lapin elinkeinoelämän toimintaympäristön muutosten ja kehittämisen
linjausten takia.
Kaitajärven, Palokkaan ja Romppaan alueet ovat erittäin tärkeitä ajatellen Rovaniemen
ja koko Länsi-Lapin alueen elinvoiman ylläpitämistä ja parantamista.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
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Kannanottonaan Länsi-Lapin luonnonsuojelualueita koskevaan
asetusvalmisteluun Rovaniemen kaupunki toteaa seuraavaa:
Rovaniemen kaupungin mielestä asetusten valmistelussa ei ole selvitetty riittävästi
muita kuin luonnonsuojelullisia perusteita. Nyt esillä olevassa valmistelussa ei ole
selvitetty asetusehdotusten taloudellisia vaikutuksia, yhteiskunnallisia vaikutuksia ja
elinkeinopoliittisia vaikutuksia. Tulevan kaivoksen vaikutuksia on arvioitu siten, että
niitä voidaan verrata Kittilän kaivoksen työllisyysvaikutuksiin. Kaivoksella tulisi
olemaan myös myönteisiä vaikutuksia alihankintaketjuihin laajalla vaikutusalueella.
Erityisesti näitä olisivat metalli- ja kunnossapitoalan yritykset, maansiirto- ja
kuljetusyritykset, sekä majoitus- ja ravitsemusalan yritykset.
Rovaniemen kaupunki esittää, ettei luonnonsuojeluasiaa viedä päätöksentekoon
lausuntovaiheessa esitetyssä muodossa ja että Kaitajärven, Palokkaan ja Romppaan
alueen luonnonsuojelualue kaavailusta luovutaan. Rovaniemen kaupunki esittää
myös, että ympäristöministeriö yhdessä metsähallituksen kanssa etsii korvaavat
alueet näille luonnonsuojelualueiksi kaavailluille alueille. Rovaniemen kaupunki on
yhdessä Ylitornion kunnan kanssa valmis olemaan mukana alueiden kartoittamisessa.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa ympäristöpäällikkö Erkki Lehtoniemeä (klo 16.11).
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Päätös lähetetään tiedoksi koko valtioneuvostolle.
Tiedoksi
Ympäristöministeriö
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§ 182
Arctic Snowy Owl - tunturipöllö -tunnuksen tuotteiden lisenssisopimus
ROIDno-2020-972
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö
Liitteet

1 Kj:n päätös 31.3.2020 § 32 Arctic Snowy Owl -Tunturipöllön lisenssisopimus
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kaupunginhallitus päätti 6.4.2020 § 171 käyttää otto-oikeutta liitteenä olevaan
kaupunginjohtajan päätökseen § 32 Arctic Snowy Owl -Tunturipöllön lisenssisopimus,
31.03.2020.
Kaupunginhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmalla
viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi
otetussa asiassa voidaan
1. tehdä uusi päätös
2. aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka
3. asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää palauttaa kaupunginhallituksen päätöksen 31.3.2020 §
32 Arctic Snowy Owl -Tunturipöllön lisenssisopimus uudelleen valmisteltavaksi siten,
että yritysten kanssa tehtävää lisenssisopimusta tarkennetaan lisenssimaksujen
määräytymisen ja käytön osalta.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa elinvoimajohtaja Jukka Kujalaa (klo 14.50).
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Jukka Kujala
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§ 183
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Lupainsinööri
lupatunnukset 698-2020-31, ajalla 19.3.2020
Kaupungingeodeetti
Maanankinta- ja vaihtopäätös:
§ 37 Maa-alueiden vaihto Pienteollisuustalo Oy, 14.04.2020
Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 33 Hankinta-asiantuntijan toimen täyttäminen, 02.04.2020
§ 34 Hankinta-asiantuntijan tehtävän muuttaminen hankintalakimiehen tehtäväksi,
02.04.2020
§ 35 Hankintapäällikön tehtävänkuvaus ja tehtävän vaativuuden arviointi, 02.04.2020
Muu päätös:
§ 36 Sovintosopimuksen hyväksyminen lämmöntoimitukseen liittyvässä riita-asiassa,
06.04.2020
§ 38 Kaupungintalon peruskorjaus - tilatyöryhmän nimeäminen, 07.04.2020
Kaupunginlakimies
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Lakimiesharjoittelija lakiasiainyksikköön, 02.04.2020
Muu päätös:
§ 1 Valtionperinnön hakeminen, 02.04.2020
Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 35 Asuntotontin 10-10261-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.04.2020
§ 36 Asuntotontin 17-5581-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 03.04.2020
Tilapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 15 Ounasvaaran peruskoulun keittiölaitteiden toimittajan valinta, 09.04.2020
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen kaupunginjohtaja, Maria-Riitta Mällinen
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,
että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.
Kaupunginhallitus toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä
Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Lupainsinöörin päätös pidetään yleisesti
nähtävänä 21.4.-12.5.2020 Rovaniemen kaupungin hallintopalveluissa, Koskikatu 27,
Kauppakeskus Revontuli, B-hissi, 2. kerros.
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
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Kaupunginhallitus kuuli tilapalvelupäällikkö Pekka Latvalaa
viranhaltijapäätöksestä Sovintosopimuksen hyväksyminen lämmöntoimitukseen
liittyvässä riita-asiassa (klo 15.20).
Kaupunginhallitus kuuli kaupunginlakimies Ville Vitikkaa ja hankintapäällikkö Satu
Räisästä hankintatoimeen liittyvistä kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksistä 33, 34
ja 35 § (klo 16.35).
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen
puheenjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 184
Ilmoitusasiat
Kela
Tiedote 07.04.2020, Yrittäjille määräaikainen oikeus työmarkkinatukeen.
Yrittäjälle voidaan maksaa työmarkkinatukea, jos yrityksessä työskentely on
päättynyt tai yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67
euroa kuukaudessa. Yritystoimintaa ei tarvitse lakkauttaa, jotta voi saada
työmarkkinatukea.
KT-Kuntatyönantajat
KT:n yleiskirje 4/2020 8.4.2020, Raportti etätyöstä kunta-alalla
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 185
LISÄPYKÄLÄ: Yksinyrittäjien korona-avustus Rovaniemen yrittäjille
ROIDno-2020-1210
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Kujala
jukka.kujala@rovaniemi.fi
toimialajohtaja
Hallitus on kehysriihessään 8.4.2020 linjannut, että yksinyrittäjien tukemiseen
myönnettäväksi kuntien kautta kohdennetaan 250 milj. euroa. Yksinyrittäjäavustuksen
myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen
tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille (voimaan 9.4.2020). Asetuksen
voimassaoloaika on 9.4.-15.10.2020. Asetusta sovelletaan valtion talousarvion
mukaisen valtionavustuksen myöntämiseen yksinyrittäjille koronaepidemian
aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.
Valtionavustuksen tarkoituksena on kattaa kustannukset, jotka aiheutuvat kunnille
COVID-19 (myöhemmin korona) epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen
taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta.
Avustusta ei voi käyttää muihin tarkoituksiin. Valtionavustus myönnetään valtion
talousarvioon varatun määrärahan puitteissa valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2
momentin mukaisena erityisavustuksena kunnalle käytettäväksi valtionavustuslain 7 §:
n 3 momentin mukaisesti kokonaan yksinyrittäjille myönnettävistä avustuksista
aiheutuviin kustannuksiin.
Tehtävä on kunnille vapaaehtoinen, mutta työ- ja elinkeinoministeriö tulee
valmistelussa turvaamaan sen, että yksinyrittäjä ei jää ilman tukea riippuen siitä, mikä
on yrittäjän kotikunta. Valtionapuviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö.
Koska tehtävä on kunnille vapaaehtoinen, TEM ei korvaa kunnille tuen myöntämisestä
aiheutuneita kuluja (mm. henkilöstökulut).
Kunnan käytettävissä oleva valtionavustus on laskennallinen osuus valtion
myöntämästä 250 miljoonasta eurosta. Rovaniemellä määritelmän mukaisia
yksinyrittäjiä on TEM:n mukaan 1980 ja Rovaniemen laskennallinen osuus
valtakunnallisesta potista on 2 469 296 euroa.
Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta
aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. Yksinyrittäjät
voivat hakea avustusta 30.9.2020 saakka. Kuntien päätökset tulee olla tehtynä
15.10.2020 mennessä, jolloin myös käyttämättömät avustusmäärärahat tulee
viimeistään palauttaa työ- ja elinkeinoministeriölle.
Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta
yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten
yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja
muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena
kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.
Kunnan tehtävänä on:
1.
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1. tiedottaa osaltaan yksinyrittäjien avustuksesta ja markkinoida sitä alueensa
yksiyrittäjille
2. neuvoa yrityksiä avustuksen hakemisessa
3. ottaa vastaan ja käsitellä avustushakemukset
4. tehdä sopimukset avustuksen myöntämisestä
5. palauttaa käyttämättä jääneet avustusmäärärahat työ- ja elinkeinoministeriölle
15.10.2020 mennessä
6. antaa selvitys avustuksen käytöstä työ- ja elinkeinoministeriölle 31.12.2020
mennessä
7. raportoida sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.
Yksinyrittäjille myönnettävässä tuessa on kyse kunnallishallinnossa poikkeuksellisesta
tuesta ja poikkeuksellisesta tuen myöntämismenettelystä. Tukihakemusten käsittelyn
organisoinnista on syytä päättää keskitetysti. Tukihakemusten käsittely ja
myöntäminen ei lähtökohtaisesti edellytä toimielimen käsittelyä. Kukin kunta
organisoi avustusten hakemisen tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla joko
sähköisenä tai paperilomakkeisiin perustuen.
Työ- ja elinkeinoministeriön yksityiskohtainen ohje valtionavun hakemisesta sekä
myöntämisestä yrityksille on oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että
1. Rovaniemen kaupunki hakee työ- ja elinkeinoministeriöltä erityisavustusta 2 469
296 euroa käytettäväksi yksinyrittäjille myönnettävistä avustuksista aiheutuviin
kustannuksiin.
2. Tuen hakemiseen ja hakemusten käsittelyyn liittyvät prosessit toteutetaan
elinvoimapalvelujen toimialalla elinkeino- ja työllisyyspalvelujen palvelualueella.
Tuen hakemusmateriaali valmistellaan ministeriön ohjeistuksen ja mallien
mukaisesti.
3. Päätöksen tuen myöntämisestä tekee elinvoimajohtaja lainsäädännön ja työ-
ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen sekä hakemuksen perusteella.
Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti ja oikeuttaa
panemaan päätöksen täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Päätös
Maria-Riitta Mällinen ja Maarit Simoska poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta).
Puheenjohtajana toimi Juhani Juuruspolvi.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Esteellisyys
Maarit Simoska, Maria-Riitta Mällinen
Tiedoksi
Toimeenpano elinvoimapalvelut, tiedoksi talousyksikkö
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Muutoksenhakukielto
§176, §178, §179, §181, §182
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
§180, §185
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.

