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§ 77
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
todetaan läsnäolijat sekä ääni- ja kuvayhteys
valtuutettujen esteilmoitukset
kokouskutsut ja kuulutukset
hyväksytään työjärjestys
Päätös
Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon. Poissa olivat varsinaisista jäsenistä Aatos
Nätynki, Hannu Ovaskainen ja Jouko Lampela. Varajäsenistä kokoukseen osallistuivat
Ari Paldan ja Ari Karvo. Keltakankaan auditoriossa olivat läsnä puheenjohtaja Heikki
Autto, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala, valtuutettu Kari Tuominen
sekä kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen, vs.
viestintäpäällikkö Johanna Tikkanen sekä hallintosihteeri Marja Marjetta.
Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu CaseM sähköisessä kokoustyötilassa sekä
Rovaniemen kaupungin internetsivuilla 20.10.2020.
Kokouskutsu on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla 20.10.2020.
Kokouskutsu ja esityslista on kuulutettu sanomalehti Lapin Kansassa ja Uusi
Rovaniemi lehdessä 21.10.2020.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 78
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaakko Huttunen ja Sari Hänninen.
Seuraavina vuorossa ovat Mari Jolanki ja Juhani Juuruspolvi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Sari Hännisen ja Mari Jolangin.
Jaakko Huttunen poistui kokouksesta klo 16.15.
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Tarkastuslautakunta, § 96,30.09.2020
Kaupunginvaltuusto, § 79, 26.10.2020
§ 79
Sidonnaisuusilmoitusten saattaminen valtuustolle, tilanne 09/2020
ROIDno-2017-1196
Tarkastuslautakunta, 30.09.2020, § 96
Valmistelijat / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
Tarkastuslautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi
kaksi kertaa vuodessa (hallintosääntö 85 §). Tarkastuslautakunta päätti
kokouksessaan 21.8.2017 tiedoksiannon ajankohdiksi maaliskuun ja lokakuun
valtuuston kokoukset. Edellisen kerran sidonnaisuusrekisteritilanne käsiteltiin
valtuustossa 21.10.2019 § 74.
Keitä velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnan hallituksen sekä maankäyttö-
ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä
(ympäristölautakunta ja elinvoimalautakunta). Tämän lisäksi velvollisuus koskee
valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa sekä
kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. (kuntalaki 84 § 2 mom.).
Sidonnaisuusrekisterin tarkoituksena on edistää päätöksenteon avoimuutta ja
läpinäkyvyyttä.
Kuntalain 30 § 5 mom. mukaan kunnanhallituksen ja lautakuntien jaostoihin
sovelletaan sitä, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Täten
ilmoitusvelvollisuus koskee myös kaupunginhallituksen sekä ympäristö- ja
elinvoimalautakunnan jaostojen jäseniä sekä muiden lautakuntien jaostojen
puheenjohtajistoa ja esittelijöitä.
Mitä sidonnaisuusilmoituksen täytyy sisältää
Ilmoitusvelvollisen on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistä sekä
luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.
Tämän lisäksi on ilmoitettava merkittävästä varallisuudesta, eli omaisuudesta ja
omistajuuksista, jotka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten.
Ilmoistusvelvollisen on myös ilmoitettava muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla
merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Kuntalain 84 §:ssä määritellään sidonnaisuuksien ilmoittamisen sisältö. Kuntaliitto on
tehnyt ohjeistuksen sidonnaisuusilmoitusten ja -rekisterin tulkintaan. Ohjeistus jättää
myös avoimia kysymyksiä ilmoitusvelvolliselle ja lautakunnille päätettäväksi.
Merkittävän varallisuuden raja-arvon määrä
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Kuntaliiton ohjeistuksessa ei määritellä, mikä on ilmoitettavan velan, vastuiden tai
takauksen euromääräinen raja-arvo, jonka ylittyessä ilmoitus on annettava.
Tarkastuslautakunta 19.6.2019 päätti, että liike- tai sijoitusoimintaa varten
otetun velan, takauksen ja muiden vastuiden raja-arvo on 100 000 euroa. Raja-arvon
ylittyessä summa on ilmoitettava sidonnaisuusilmoituksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta käy läpi sidonnaisuusrekisterin tilanteen 09/2020 ja merkitsee
sen tiedoksi.
Lautakunta saattaa ajantaisen sidonnaisuusrekisterin tiedoksi kaupunginvaltuuston
26.10.2020 kokoukseen.
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.
Rovaniemen kaupungin ajantasainen sidonnaisuusrekisteri on osoitteessa
https://rovaniemi.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse .

Kaupunginvaltuusto, 26.10.2020, § 79
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja, Jari Kotimäki
juuso.kataja@rovaniemi.fi, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja, tarkastuspäällikkö
Ehdotus
Tarkastuslautakunta 30.09.2020 § 96 saattaa sidonnaisuusilmoituksia koskevan
tilanteen (https://rovaniemi.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse) tiedoksi
kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tarkastuslautakunnan esityksen tiedoksi.
Tiedoksi
Tarkastuslautakunta
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Kaupunginhallitus, § 337,19.10.2020
Kaupunginvaltuusto, § 80, 26.10.2020
§ 80
Kaupunginhallituksen vastaus vuoden 2019 arviointikertomukseen
ROIDno-2019-1548
Kaupunginhallitus, 19.10.2020, § 337
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Liitteet

1 Arviointikertomus 2019 allekirj. 27.5.2020
Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomusta vuodelta 2019 kokouksessaan
15.6.2020 § 39. Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja pyysi
kaupunginhallitukselta selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tai aikoo
ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten
perusteella. Valtuusto on pyytänyt selvityksen kaupunginhallitukselta siten, että ne
voidaan käsitellä lokakuussa 2020 pidettävässä valtuuston kokouksessa.
Kaupunginhallitus on yhteistyössä viranhaltijoiden kanssa valmistellut vastaustaan
31.8.2020 ja 5.10.2020 pidetyissä työpajoissa.
Esitys kaupunginhallituksen selvitykseksi:
Johtopäätös 1: Suunnitelmallisuus lähtökohdaksi toiminnassa ja
taloudenhoidossa
Kaupunginhallitus on 8.9.2020 § 304 antanut raamin ja ohjeen toimielimille vuoden
2021 talousarvio ja taloussuunnitelma 2022-23 laaditaan. Kaupungin vuoden 2020
talousarvio on laadittu 5,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Koronaviruksesta johtuen
verotulojen ennakoidaan jäävän arvioidusta. Valtion tukitoimet kattavat pääosan
menetyksistä, mutta koronavirus vaikuttaa myös toimintatuottojen kertymään
negatiivisesti.
Vuoden 2020 talousarviossa ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelmassa tavoitteena
oli, että kaupungin talous kääntyisi suunnitelmavuosina ylijäämäiseksi. Tavoite jää
toteutumatta.
Talouden tasapainottamisen edellytyksenä on, että aikaisempien vuosien yli 4
prosentin menojen kasvu onnistutaan puolittamaan ja verorahoituksen kasvu on
euromääräisesti käyttömenojen kasvua suurempaa. Tavoitteen toteutuminen
edellyttää toiminnan sopeuttamista, jotta talous saadaan tasapainoon.
Toimenpiteiden mahdollisimman nopea täytäntöönpano edistää tasapainon
saavuttamista tulevina vuosina. Suunnitteluohjeessa esitetty kehys johtaa 7,1
miljoonan euron alijäämäiseen tulokseen vuonna 2021. Vuoden 2020 lopussa
kumulatiivinen ylijäämä taseella on ennusteen mukaan 7,9 miljoonaa euroa. Taseen
kertynyt ylijäämä lähes menetetään vuonna 2021.
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Rovaniemen kaupungin sisäinen tarkastaja on myös omalta osaltaan laatinut
kaupunginjohtajan toimeksiannosta selvityksen toiminnan ja talouden
uudistamisohjelman toimeenpanosta. Sisäisen tarkastajan esittämät toimenpiteet
ovat mukana toimenpide-esityksissä.
Toimenpiteet:
Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-23 laadintaprosessi on
aikataulutettu niin, että toimielimet käsittelevät omat talousarvioesityksensä
vasta syyskuussa, jotta koronasta johtuvat epävarmuustekijät olisivat
mahdollisimman hyvin valmistelijoiden ja päättäjien tiedossa. Jokaiselle
toimielimelle on valmisteltu esitys toiminnan sopeuttamistoimenpiteistä, joilla
päästään kaupunginhallituksen antamaan raamiin.
Vuorovaikutusta valmistelijoiden ja päätöksentekijöiden välillä on lisätty
talousarvion valmisteluvaiheessa. Julkisen talouden, kuntatalouden ja
Rovaniemen kaupungin talouden tilannetta käytiin läpi syyskuun 2020
valtuustoseminaarissa. Lautakunnat ovat pitäneet omia talousseminaarejaan.
Kaupunginjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja ovat käyneet jokaisessa
valtuustoryhmässä esittelemässä ja keskustelemassa toimintaympäristön
muutoksista ja kaupungin toiminnan ja talouden tilanteesta sekä toimialojen
valmistelemista toiminnan sopeuttamistoimenpiteistä. Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen ryhmien puheenjohtajat ovat vastaavasti
käyneet keskustelua toimialalautakuntien kanssa talouden tilanteesta ja
valmiselussa olevista sopeuttamistoimenpiteistä.
Talousarvion suunnittelussa on nyt huomioitu erityisesti realistisuus, eikä
esimerkiksi henkilöstön poissaolojen mahdolliselle vähenemiselle ole asetettu
säästötavoitetta.
Toiminnan ja talouden tasapainottaminen sisällytetään osaksi
talousarvioprosessia, jolloin toimenpiteet ovat osa talousarviota ja -
suunnitelmaa. Tämä vähentää erilaisten ohjelmien laadintaa ja sitouttaa
toimialat toimenpiteisiin ja niiden seurantaan. Kaupungin toiminnan ja talouden
vakauden turvaaminen edellyttää rakenteellisia uudistuksia, joiden
toteuttaminen vaatii päätöksiä palvelurakenteesta ja -verkosta sekä palvelujen
järjestämistavoista.
Toiminnan ja talouden valmistelu-, päätös- ja toimeenpanoprosessia kehitetään
edelleen niin, että prosessin kaikissa vaiheissa painotetaan avoimuutta sekä
kuntalaisten ja eri sidosryhmien osallisuutta. Viestintä- ja markkinointiyksikön
roolia prosessin eri vaiheissa on vahvistettu ja vahvistetaan edelleen.
Vahvistetaan asiantuntijoiden roolia päätösten valmistelussa. Asiantuntijuus
korostuu erityisesti päätöksissä, joissa on tarkoituksenmukaista tehdä päätösten
vaikutusten ennakkovaikutusten arviointi. Panostamalla valmisteluun, sisältöön
ja toimeenpanon seurantaan päätösprosessin avoimuus lisääntyy.
Määritellään tilivelvolliset täsmällisemmin. Kaupunginhallitus tekee esityksen
kaupunginvaltuustolle tilivelvollisten luettelosta hallintosäännön talousarvion
rakenne ja sitovuus kohdassa.
Kaupunkistrategian iso päivitystyö tehdään vasta kuntavaalien jälkeen.
Suunnittelun henkilöstöresurssia on lisätty 1.8.2020 ja suunnittelun
organisointia ja johtamista on tehostettu konsernihallinnon
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organisaatiomuutoksessa 1.9.2020. Strategisessa suunnittelussa sekä
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointitehtävässä on tällä hetkellä
kaksi erityisasiantuntijaa. Lisäksi viestintä- ja markkinointiyksikköön on
resursoitu asiantuntija osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämiseen ja
toteuttamiseen. Strategisen suunnittelun vakanssit siirrettiin hallinto- ja
tukipalvelut toimintayksikön organisaatiomuutoksessa henkilöstö- ja
hallintopalvelut vastuualueelle. Talous- ja rahoitus -vastuualueen
henkilöstösuunnitelmaa päivitetään parhaillaan.
Talouden seurantaa tehostettu vuoden 2020 alusta; kaupunginhallitus käsittelee
kerran kuussa taloustilanteen.
Johtopäätös 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus edellyttää kaupungilta
aktiivisuutta
Toimenpiteet:
Rovaniemen kaupungin tavoitteet sote- ja maakuntauudistukselle määriteltiin
viimeksi kaupunginhallituksen 21.9.2020 antamassa Rovaniemen kaupungin
lausunnossa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen
uudistusta ja maakuntien perustamista koskevasta lakiesityksestä.
Lausunnon valmisteluprosessin aikana toteutettiin laaja valmistelijoiden ja
luottamushenkilöiden osallistaminen. Lakiluonnoksia sekä sote-uudistuksen
toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia esiteltiin kaupunginhallitukselle sekä
toimialalautakunnille ennen lausunnon antamista kahdessa erillisessä
tilaisuudessa. Rovaniemen kaupungin tavoitteista järjestettiin
valmisteluvaiheessa myös valmistelijoiden ja kaupunginhallituksen ryhmien
keskustelutilaisuus.
Rovaniemen kaupunki osallistui aktiivisesti Lapin liiton yhteisen sote-lausunnon
valmisteluun sekä Kuntaliiton ja suurten ja keskisuurten kaupunkien
suunnitteluryhmiin.
Lausunnon antamisen jälkeen kaupungin johtoryhmä seuraa sote-uudistuksen
valmistelua ja tekee tarvittavat valmistelutoimenpiteet ja tuo tilannekatsauksia
säännöllisesti kaupunginhallitukselle.
Kaupunginhallitus osallistui myös tulevaisuuden sote-keskushankkeen
valmisteluun ja käynnistämiseen liityviin seminaaritilaisuuksiin.
Lapin sote -rakenneuudistus -hankkeelle ja Lapin Tulevaisuuden sote -keskus -
hankkeelle nimetään yhteinen viranhaltijoista koostuva ohjausryhmä.
Rovaniemen kaupunki on tehnyt esityksen jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä
ohjausryhmään.
Lapin sote -rakenneuudistus -hankkeelle ja Lapin Tulevaisuuden sote -keskus -
hankkeelle nimetään myös poliittinen seurantaryhmä. Rovaniemen kaupunkia
on pyydetty nimeämään edustaja ja varaedustaja myös poliittiseen
seurantaryhmään.
Johtopäätös 3. Onko omistaja-asioiden hajautus osoittautunut toimivaksi
järjestelyksi
Toimenpiteet:
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Omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan valmisteluvastuu organisointiin
uudelleen konsernihallinnon organisaatiomuutoksessa 1.9.2020.
Hallintosäännön vastuita sekä omistajapolitiikan menettelyjä koskeva
valmistelutyö käynnistettiin kaupunginhallituksen iltakoulun työpajassa
5.10.2020.
Hallintosäännön toimivuutta konsernijohdon laajuuden suhteen arvioidaan.
Nimitysjaoston työlle on luotu raamit ja työtä kehitetään. Tytäryhtiöiden
hallitusjäsenten valintaa kehitetään edelleen kuntalain ja konserniohjeen
edellyttämällä tavalla.
Konserniohje ja omistajapolitiiset linjaukset päivitetään.
Johtopäätös 4. Hyvän hallinnon turvaamiseksi tarvitaan koulutusta
Toimenpiteet:
Aiemman käytännön mukaisesti kuluvan valtuustokauden lopussa tehdään
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen itsearviointikyselyt. Kyselyssä
luottamushenkilöt arvioivat myös toteutettua koulutusta sekä koulutustarvetta.
Arvioinnin pohjalta laaditaan uusien luottamushenkilöiden koulutussuunnitelma
keväälle 2021. Koulutussuunnitelma laaditaan niin, että
peruskoulutusta annetaan kaikille luottamushenkilöille,
kullekin toimielimelle laaditaan ao. toimielimen tehtäväalueen ja vastuiden
mukainen koulutusohjelma, johon toimielimen jäsenet velvoitetaan
osallistumaan ja että
koulutusohjelman toteutetaan pidemmällä ajanjaksolla ja sitä
tarkennetaan annetun palautteen pohjalta.
Kaupungin järjestämän koulutuksen lisäksi osallistutaan Kuntaliiton sähköisiin
koulutuksiin. Tarjolla olevista koulutuksista tiedotetaan aktiivisesti.
Vuonna 2019 hyväksytyt konserniyhteisöille laaditut Hyvän hallinnon periaatteet
päivitetään ja ne laajennetaan koskemaan myös peruskaupunkia. Hyvän
hallinnon periaatteisiin sisällytetään valmisteluun liittyvät yhteiset käytänteet.
Sekä valmistelijoille että päättäjille järjestetään myös keskitettyä koulutusta
hyvän hallinnon käytänteistä. Koulutuksissa hyödynnetään uusia sähköisiä
välineitä, e-oppimisympäristöä ja videoita.
Johtopäätös 5. Keskustelu kaupunginhallituksen toimintakyvystä on aiheellinen
Toimenpiteet:
Kaupunginhallitus on osallistunut FCG:n toteuttamaan hallitustyöskentelyn
väliarviointiin kesällä 2019. Arvioinnin tuloksia on työstetty joulukuussa 2019 sekä
elokuussa 2020. Hallituksen itsearvioinnissa kokonaistulos on vertailuryhmää
parempi. Arvioinnin johtopäätöksenä hallituksen jäsenet kokevat, että parannettavaa
on erityisesti talouden ohjauksessa, konserni- ja omistajaohjauksessa, viranhaltijoiden
ja hallituksen jäsenten keskinäisessä vuorovaikutuksessa, sekä ajankäytön hallinnassa.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 31.10.2018 (§ 411) päättänyt toiminnan ja
talouden uudistamisohjelman laatimisesta. Ohjelman tavoitteena oli selkeä ja toimiva
raami talousarviolaadinnalle ja toimialojen määrärahojen mitoitukselle, jolla
varmistetaan suunnittelukaudelle talouden tasapaino. Kaupunginhallitus
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edellytti toimielimiä tekemään esityksensä tarvittavista toimenpiteistä
kaupunginhallitukselle tammikuun 2019 loppuun mennessä. Kaupunginhallitus ja
toimialalautakunnat käyttivät toiminnan ja talouden uudistamisohjelman valmisteluun
runsaasti aikaa. Kaupunginhallitus teki valtuustolle esityksen ohjelman
hyväksymisestä 11.2.2019. Kaupunginvaltuusto merkitsi suunnitelman kuitenkin vain
tiedoksi, jolloin suunnitelman toteuttamistoimenpiteisiin ei ryhdytty riittävän
tehokkaasti.
Hallitus on vienyt eteenpäin TTU-ohjelman toimenpiteitä seuraavasti:
Rovaniemen Kehitys Oy:n toiminnan uudelleen organisointi ja siirtäminen osaksi
kaupungin elinkeino-organisaatiota.
Työllisyyspalveluiden uudelleenorganisointi, sekä siirto osaksi elinvoiman
toimialaa. Työllisyyspalveluiden monituottajamallin käyttöönotto. Toimenpidettä
jatketaan syksyllä 2020 Eduron aseman selkeyttämisellä.
Koulutuskuntayhtymän omistajaohjausta on kehitetty ja vuoropuhelua Redun
suuntaan lisätty, kuntayhtymän omaisuuden palauttamismahdollisuutta on
selvitetty myös syksyllä 2020.
Sairaanhoitopiirin omistajaohjaukseen ja -vuoropuheluun on luotu vuosikello ja
toteutettu useita neuvotteluita, joissa on seurattu LSHP:n talouden kehitystä
sekä tuottavuusohjelman valmistelua.
Rovakaira Oy:n lisätuloutuksen mahdollisuuksia on selvitetty.
Johtamisjärjestelmää ja esimiestyötä on virtaviivaistettu organisaatiouudistuksen
kautta. Aluelautakuntamalli on lakkautettu ja lautakuntien määrää on
vähennetty.
Kuntalaisten osallisuutta ja kuulemista on systematisoitu ja Varhaisen Avoimen
Yhteistyön (VAY) mallia hyödynnetty.
Hallintosääntö on uudistettu.
Kansalaisopistopalvelut on siirretty Rovalan toiminnaksi.
On käynnistetty Lappican omistajaohjauksen kehittäminen ja kustannustason
madaltaminen.
Uusissa virkajohdon rekrytoinneissa (kaupunginjohtaja, kamreeri,
toimialajohtajat) on painotettu johtamisominaisuuksia, talousosaamista ja
innovatiivisuutta.
Kaupunginjohtajan johdolla on uudistettu ja kehitetty viranhaltijavalmistelua.
Väistötilojen tehokkaammasta käytöstä laadittu suunnitelma on hyväksytty.
Kaupunginhallituksen ajanhallinnassa kehitytty ja
onnistuttu. Kaupunginhallituksen uusi sisäinen neuvottelukulttuuri on
onnistuneesti tiivistänyt ja helpottanut päätöksentekoa.
Lisäksi kaupunginhallitus on käynnistänyt TTU-ohjelmaan liittyen selvitystyön
koulutuskuntayhtymän omistusmuodoista ja elinvoimatoiminnan kehittämisestä.
Useita toimenpiteitä on jäänyt myös valmistelematta, kuten teatterin toimintamallin
uudistaminen, yhtenäisen avustusjärjestelmän (järjestöavustukset) luominen ja
tilahallinnan toimintamalli. Päätöksenteko olisi myös voinut olla jämäkämpää.
Hallituksen toimintakykyä on kehitetty pitämällä 31.8. FCG:n Markku Pyykkölän
johdolla työpaja hallituksen toimintakyvyn parantamisesta. Keskeisiksi toimenpiteiksi
valikoituvat me-hengen vaaliminen, päätösten syy-seuraussuhteiden tarkempi
tarkastelu (talous, hyvinvointi, ennakkovaikutusten arviointi), päättäjien ja
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viranhaltijoiden tiiviimpi yhteistyö asioiden valmisteluvaiheessa, omistajaohjaukseen
panostaminen, sekä ohjaavan kaupunkistrategian laatiminen.
Hallituksen ajankäytön ja työn painopisteiden suunnittelussa hyödynnetään
puolivuosittain laadittavaa hallituksen työohjelmaa. Esimerkiksi syksylle 2020
työohjelmana on päätetty isot kokonaisuudet: talousasiat, omistajaohjauksen
kehittäminen, henkilöstöpolitiikka ja edunvalvonta. Lisäksi hallituksella on yhteisesti
hyväksytyt toiminnan pelisäännöt, joilla parannetaan hallituksen toiminnan
johdonmukaisuutta ja laatua.
Lisäksi kaupunginhallitus kiinnittää edelleen erityistä huomiota siihen, että vuoden
2021 talousarviossa varataan riittävästi resurssia konsernihallintoon kehittämiseen
ja TTU ohjelman läpivientiin. Hyte-jaoston asioiden valmistelua kehitetään
yhteistyössä konsernihallinnon ja toimialojen kanssa.
Vuonna 2019 yhteensä 224 Manner-Suomen kuntaa teki negatiivisen
tilinpäätöstuloksen, joten Rovaniemi ei suinkaan ole yksin talouden
tasapainotustoimenpiteitä etsimässä. Sekä valtion toimet että koko maailmaa
koetteleva korona-pandemia vaikuttavat merkittävästi kuntatalouden tilanteeseen.
Rovaniemen tulee jatkossa tehdä aktiivista edunvalvontaa yhteistyössä muiden
kuntien kanssa valtiovallan suuntaan, jotta kuntien toiminnan ja talouden haasteet
huomoidaan valtion päätöksenteossa.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle yllä olevan selvityksen niistä
toimenpiteistä, johon kaupunginhallitus on ryhtynyt tai ryhtyy arvointikertomuskessa
esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten johdosta.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 26.10.2020, § 80
Liitteet

1 Arviointikertomus 2019 allekirj. 27.5.2020
Ehdotus
Kaupunginhallitus 19.10.2020 § 337 antaa kaupunginvaltuustolle yllä olevan
selvityksen niistä toimenpiteistä, johon kaupunginhallitus on ryhtynyt tai ryhtyy
arvointikertomuskessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten johdosta.
Päätös
Ryhmäpuheenvuoron käyttivät
Sakke Rantala (Kesk.)
Terhi Heikkilä (SDP)
Petteri Pohja (Kok.)
Miikka Keränen (Vihreät)
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Raimo Miettunen (KD)
Matti Torvinen (Siniset)
Esko-Juhani Tennilä (Vas.)
Jaakko Huttunen esitti Vesa Puurosen, Miikka Keräsen, Raimo Miettusen, Kalervo
Björkbackan ja Liisa Ansalan kannattamana, että kaupunginvaltuusto velvoittaa
kaupunginhallitusta tuomaan kaupunginvaltuuston helmikuun 2021
kokoukseen miten nyt esitetyt kehittämistoimet ovat lähteneet toutumaan ja samalla
kaupunginhallituksen tulee esittää toimenpiteiden kiireellisyysjärjestys ja
toteutusaikataulu.
Keskustelun kuluessa Sanna Luoma esitti tilapäisen valiokunnan asettamista
arvioimaan kaupunginhallituksen luottamusta. Esitystä kannattivat Petteri Pohja,
Miikka Keränen Vihreät valtuustoryhmän puolesta ja Matti Torvinen. Keskustelun
jatkuessa puheenjohtaja totesi, että asiaa ei voida käsitellä tässä kokouksessa. Luoma
veti esityksensä pois.
Valtuusto päätti yksimielisesti merkitä kaupunginhalituksen selvityksen tiedoksi.
Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti Jaakko Huttusen esityksen.
Jaakko Huttunen palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.25. Ari Karvo
poistui kokouksesta klo 17.40.
Tiedoksi
Tarkastuslautakunta
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§ 81
Valtuustoaloite tuotantokannustin Rovaniemelle
ROIDno-2020-3278
Miikka Keränen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Vuoden 2017 alusta Suomessa otettiin käyttöön 25 prosentin tuotantokannustin,
jonka ansiosta audiovisuaalisten tuotantojen tekeminen on nyt entistä edullisempaa.
Se tarjoaa suurillekin tuotannoille mahdollisuuden hyödyntää Suomen ainutlaatuisia
olosuhteita: kaunista luontoa, mutta modernia liikenneverkostoa ja laadukkaita
tukipalveluita. Vastikään kuulimme tästä iloisen uutisen Tampereelta, jossa kuvataan
ensimmäinen kokonaan Suomessa kuvattava Hollywood-elokuva Dual.
Suomen yhteisen tuotantokannustimen lisäksi siis myös paikallisella
tuotantokannustimella voi olla ratkaiseva vaikutus alan tuotantojen
houkuttelemiseen. Av-alan tuotantokannustin on myös luonnollinen tilaisuus lisätä
yhteistyötä Lapin korkeakoulujen kanssa. Esimerkiksi Lapin yliopiston
audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma ja mediatieteen tutkimus voisivat
tarjota mielenkiintoisia mahdollisuuksia alalla toimiville.
Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki selvittää mahdollisuutta
tuoda kaupungille oma tuotantokannustin esimerkiksi Tampereen tapaan. Tampereen
tuotantokannustin mahdollistaa 10-15% palautuksen Tampereen seudulla syntyneistä
tuotantokuluista. Kannustin koostuu 10% perusosasta sekä mahdollisuudesta 0-5%
markkinointiyhteistyöprosenttiin. Kannustinta voi hakea varsinaisten tuotantokulujen
ohella myös esi-ja jälkituotantovaiheisiin."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
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§ 82
Valtuustoaloite tukiperhetoiminnan ja lastensuojelun ennaltaehkäisevien toimien
vahvistaminen
ROIDno-2020-3371
Rovaniemen sd-valtuustoryhmä jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Mitä tukiperhetoiminta on?
Tukiperhetoiminta on sosiaalihuollon ja lastensuojelun ennaltaehkäisevä tukimuoto.
Palvelu on tarkoitettu perheille, joissa vanhempien voimavarat eivät tahdo riittää.
Tarkoituksena on lisätä lapsen elämään turvallisia aikuisia ja tarjota vanhemmille
mahdollisuus levätä. Lapsi viettää tukiperheen luona noin yhden viikonlopun
kuukaudessa ja mahdollisesti myös lomia. Tukiperhe voi olla lapsiperhe, lapseton
pariskunta tai yksin asuva aikuinen. Perheet valmennetaan tehtävään. Toiminta on
vapaaehtoistyötä, josta maksetaan perheille kulukorvausta ja toisinaan myös pientä
palkkiota.
Rovaniemen sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että tukiperhetoiminnan
toimintaedellytyksiä parannetaan, palkkioita ja kulukorvauksia korotetaan ja
tukiperheiden koulutukseen panostetaan.
Koronan vaikutukset lapsiperheiden jaksamiseen ovat havaittavissa. Tutkimusten
mukaan ennaltaehkäisevä työ tuo säästöjä lastensuojelussa. Olisi hyvä kehittää
kaupungin omaa toimintaa siten, että säästöjä tulisi sijoituksista ja lapsen asema
saataisiin turvattua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Rovaniemen sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä pitää erittäin tärkeänä sitä, että
näihin yllämainittuihin toimenpiteisiin lähdetään välittömästi ja että sitä varten
lisättäisiin talousarvioon 2021 määrärahaa. Määrärahojen lisäys katettaisiin
lastensuojelumenoihin varatuista määrärahoista."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
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§ 83
Valtuustoaloite Rovaniemen kaupungin EU-hankeohjeistuksella varmistetaan
kehitysresurssien riittävyys
ROIDno-2020-3373
Matti Henttunen jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemen kaupungilta puuttuu EU-hankeohjeistus, jolla varmistetaan Rovaniemen
kaupungin ja alueemme kehitysresurssien riittävyys jolla hyödynnetään ulkopuolisen
EU-hankerahoituksen luomia mahdollisuuksia.
Rovaniemen kaupungin tulee menestyksekkäästi hakea ulkopuolista rahoitusta ja
osallistua aktiivisesti kaupungin strategisia tavoitteita edistäviin hankkeisiin.
Kaupungin tulee osallistua sekä valtakunnallisiin että kansainvälisiin hankkeisiin ja
toimia hankkeissa vastuullisena toteuttajana ja kumppanina. Kaupungilla on
erinomainen mahdollisuus toteuttaa EU-rahoituksen avulla monia kaupunkia ja
seutukuntaa kehittäviä hankkeita. Tämän toiminnan mahdollistamiseksi Rovaniemen
kaupungin tulee välittömästi laatia hankestrategia ja nimetä toimeenpanevat
vastuuhenkilöt.
Edellä esitetyn perusteella Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää että
Rovaniemen kaupunginjohtajan alaisuudessa käynnistetään pikaisesti tarvittavat
toimenpiteet Rovaniemen kaupungin EU-hankeohjeistuksen laatimiseksi ja tarvittavan
EU-hanketyöryhmän kokoamiseksi."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloiteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
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§ 84
Valtuustoaloite Rovaniemen turvallisuussuunnitelma 2021-25
ROIDno-2020-3372
Kalervo Björkbacka jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Edellinen turvallisuussuunnitelma Rovaniemellä on valtuusto hyväksynyt 2014 ja se
on päättynyt 2016. Seudullisen ja paikallisen turvallisuustyön tavoitteena on vähentää
rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä
ylläpitää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Yhtenä tärkeänä keinona tavoitteen
saavuttamiseksi on turvallisuussuunnittelu, jota toteutetaan eri viranomaisten ja
toimijoiden välisenä laajana yhteistyönä.
Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 58 §:
Valtuutetut esittivät, että päätökseen liitetään seuraavat ponsilausumat:
1. ”Seuraavassa turvallisuussuunnitelman päivityksessä otetaan huomioon
sekä lapsiperheiden että erityisryhmien näkökulma.”
2. ”Seuraavassa turvallisuussuunnitelmassa huomioidaan asuinympäristön
turvallisuuden ja asukkaiden omatoimisen varautumisen tukeminen ja
edistäminen.”
3. ”Seuraavassa turvallisuusohjelmassa otetaan esille liikunta- ja
leikkipaikkojen turvallisuus.”
Rovaniemen turvallisuussuunnitelman kohteiksi otetaan ikäihmisten -, oppilaitosten -,
asukkaiden ja asuinalueiden turvallisuus, nuorten syrjäytymisen sekä
radikalisoitumisen -ja koulukiusaamisen ehkäisy.
Edelliseen turvallisuussuunnitelmaan lisätään asukkaiden turvalliseen
viestintämahdollisuuden parantamiseen tähtäävät ratkaisut asuinpaikasta
riippumatta. Myös ikäihmisiin kohdistuneet netti ja erilaiset kauppahuijaukset ovat
lisääntyneet huomattavasti, muiden rikosuhkien lisäksi. Suunnitelmaan pitää
sisällyttää oppilaitoksiin kohdistuneiden radikaaliryhmien vierailut ja niiden ehkäisy."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
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§ 85
Valtuustoaloite vanhan asemarakennuksen korjaaminen liitetään viereiselle tontille
suunniteltuun rakentamiseen
ROIDno-2020-3375
Saara Koikkalainen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Poromiehentiellä sijaitseva Rovaniemen vanha asemarakennus on seisonut tyhjillään
jo vuosia, eikä kaupungilta ole löytynyt varoja sen korjaamiseen. Rovaniemen
kaupungin tilapalvelukeskus selvittää parhaillaan sen käyttömahdollisuuksia sekä
mahdollisen korjauksen rahoitusvaihtoehtoja. Kaupunki ei ole myymässä tai
purkamassa asemarakennusta. (Lapin Kansa 15.10.2020).
Esitän, että osana tätä prosessia selvitetään myös se mahdollisuus, että
asemarakennuksen korjaaminen liitetään viereiselle tontille suunniteltuun
rakentamiseen. Ruokasenkadun sillan valmistuttua nykyinen keskuskentän
parkkipaikka-alue on tarkoitus ottaa asuinrakentamiskäyttöön. Tässä yhteydessä
aseman korjaamisvelvoite voidaan neuvotella rakennusyhtiöiden tehtäväksi, sillä ne
saavat rakentaa kaupungin keskeisimmälle paikalle ja voivat myös odottaa
investoinnilleen merkittäviä tuottoja.
Siitä, kuinka tällaista yhteistyötä voi menestyksekkäästi toteuttaa, voi käydä ottamassa
oppia Joensuusta, jossa vanhan puutalokorttelin rakennuksia on kunnostettu
sitomalla ne uudisrakentamisen rakennusprosesseihin. Liitän tästä esimerkiksi
valokuvia tänä syksynä remontoidusta Filipoffin talosta, jonka takapihalla on uusia
kerrostaloja ja talossa toimii nyt ravintola. Vielä vuosi sitten tämä vuonna 1862
rakennettu talo oli suljettu ja lähes purkukuntoinen.
Tämä vaihtoehto olisi kaupungille edullinen, rakennuttajayhtiölle siedettävä ja
kaupunkikuvan kannalta kestävä ratkaisu, jolla vanha arvorakennus saataisiin vihdoin
ansaitsemaansa kuntoon."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
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§ 86
Valtuustoaloite Kivalon – Siperian ainutlaatuinen arktinen puulajipolku kaupungin
vetovoimatekijäksi
ROIDno-2020-3374
Vesa Puuronen jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemen kaupungissa, Vanttauskosken – Kivalon alueella sijaitsee Suomessa ja
ilmeisesti myös pohjoismaissa ainutlaatuinen arktisten puulajien puisto. Puiston on
aikanaan perustanut Metsäntutkimuslaitos, jolta se on siirtynyt Metsähallituksen
luontopalveluiden hallintaan. Alueella on noin 2 km kävelyreitti, jonka varrella kasvaa
yli kaksikymmentä eri mantereilta peräisin olevaa arktista puulajia kotimaisten
puulajien lisäksi. Alueella sijaitsee myös metsähallituksen ylläpitämä päivätupa.
Metsähallituksen luontopalvelut eivät ole pystyneet määrärahojen vähäisyyden vuoksi
huolehtimaan Siperian puulajipolun ja päivätuvan opasteista ja kunnosta.
Esitän, että kaupungin vastaavat viranomaiset tutkisivat mahdollisuudet ottaa alue
kaupungin hoidettavaksi metsähallituksen luontopalveluiden kanssa tehtävän
yhteistyösopimuksen puitteissa. Ainutlaatuisen luontomatkailukohteen tuhoutuminen
tulisi estää."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
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§ 87
Valtuustoaloite hidasteita jalankulkijoiden turvaksi Vennivaaraan
ROIDno-2020-3376
Vesa Puuronen jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Vennivaaran asukkaat ovat huolestuneita alueensa katujen liikenneturvallisuudesta.
Useiden yhdenmukaisten havaintojen mukaan kaupunginosan kaduilla ajetaan
huomattavia ylinopeuksia. Yksi vakava onnettomuus ajoneuvoille on tapahtunut vast’
ikään, vanhemmat pelkäävät lastensa turvallisuuden puolesta.
Asukkaat ovat ehdottaneet, että kaduille rakennettaisiin hidasteita. Kaupungin
vastuuhenkilöt ovat tähän asti tyrmänneet nämä esitykset vedoten siihen, että ne
hidastavat julkista liikennettä ja että alueelle on tehty yksi suojatiesaareke. Asukkaiden
käsitys on, että pitkällä kadulla yhdellä saarekkeella ei ole suurta merkitystä, koska se
voidaan sivuuttaa hidastamatta ajoneuvon nopeutta.
Asukkaat ovat myös todenneet, että linja-autot pysähtyvät kaikilla vuoroillaan useaksi
minuutiksi Aateharjuntien ja Metsämansikan pysäkille, joka on esitettyjen hidasteiden
jälkeen. Koska busseilla on aikaa odottaa pysäkillä, niillä pitäisi olla aikaa huomioida
hidasteetkin ajokaistoilla, eritoten koska hidasteet olisivat pysäkkien läheisyydessä,
jolloin bussit joutuvat muutoinkin hidastamaan ja pysähtymään.
Esitän, että Rovaniemen kaupunki puuttuu mahdollisimman pikaisesti heikkoon
liikenneturvallisuustilanteeseen, huolehtimalla siitä, että alueelle rakennetaan
nopeuksia hillitseviä hidasteita katujen molemmille kaistoille ainakin seuraaviin
kohteisiin:
Aatenharjuntien ja Kimalaisentien risteys
Attenharjuntien ja Metsämansikan risteys
Aatenharjuntien ja Kesätuulentien risteys, Apilakujan leikkipuiston suojatien
molemmin puolin.
Päivänkierrontien risteysalueet."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
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§ 88
Valtuustoaloite kertakäyttöisten kasvomaskien ja käsineiden keräyspisteiden lisääminen
ROIDno-2020-3377
Hilpi Aholan aloite jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Esitän että, kertakäyttöisten kasvomaskien ja käsineiden keräyspisteitä lisätään,
luonnon roskaantumisen estämiseksi.
Tuuli kuljettaa kauppojen pihoilla ja parkkipaikoilla käytettyjä kasvomaskeja jotka
kuuluisi roska-astioihin. Roskaaminen on pahinta siellä missä ihmisiä tulee ja menee
paljon mm. kaupat ja kauppakeskukset. Usein kauppojen ulko-ovien edustalla on pieni
roska-astia, joka on usein täynnä ja käytetyt maskit lentelevät ja roskaavat piha-alueita
ja luontoa.
Kertakäyttöisiä suojia ei ole valmistettu luontoon hajoavista materiaaleista, joten ne
eivät maadu ja ovat ympäristölle haitallisia.
Kaupungissa kerätään mm. joulun aikaan, kinkkurasvoja väliaikaisiin keräyspisteisiin.
Esitän että, samalla tavalla kasvomaskien, käsineiden keräämiseksi voitaisiin viedä
väliaikaisia keräysastioita kauppojen, kauppakeskusten ja muita paljon väkeä
keräävien tilojen yhteyteen.
Tämä aloite on ajankohtainen ja kiireellinen, jotta ehdittäisiin ajoissa suojelemaan
luontoa, eläimiä ja ihmisiä."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
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Muutoksenhakukielto
§77, §78, §79, §80, §81, §82, §83, §84, §85, §86, §87, §88
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.

