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§ 60
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Kylien kehittämisjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja kävi läpi kaikki osanottajat. Paikalla olivat Jakko Huttunen, Pekka
Kunnari, Heli Rapakko, Veera Moilanen, Petri Niemi, Päivi Saarijärvi, Ilkka Ulkuniemi,
Minna Uusi-Autti, Hillevi Vitikka, Esko-Juhani Tennilä ja Henriikka Heikinoja. Poissa
varsinaisista jäsenistä oli Anna Väänänen. Puheenjohtaja totesi, että varajäsen Jarmo
Huhtala saa olla läsnä ja käyttää puheoikeutta, mutta hänellä ei ole äänestysoikeutta
tässä kokouksessa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyttiin
työjärjestys. Todettiin, että läsnäolevien näkö- ja kuuloyhteys toimii.
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§ 61
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastaja on Ilkka Ulkuniemi ja
varatarkastajana on Minna Uusi-Autti.
Seuraavana vuorossa pöytäkirjantarkastajana on Minna Uusi-Autti ja varatarkastajana
Hillevi Vitikka.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 18.11.2020.
Päätös
Pekka Kuoksa saapui tämän asian käsittelyn aikana kello 14:08.
Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti.
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§ 62
Ajankohtaiset asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Välikangas
heli.valikangas@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen johtaja
Elinvoimalautakunnan päätöksiä:
Yksityisteiden avustuskäytännöt
Elinvoimalautakunta on 27.10. §142 päättänyt, että yksityistieavustuksien
myöntämisperusteet laaditaan liitteessä 1 (liite 1 on oheismateriaalina) esitettyjen
avustuskäytäntöjen mukaisesti. Elinvoimalautakunta päättää yksityisteiden
avustuksien myöntämisperusteista myöhemmin ja ennen päätöstä asiasta pyydetään
kylien kehittämisjaoston lausunto. Lausunto tulee antaa 31.12.2020 mennessä.
Yksityistielaki (560/2018) uudistettiin 1.1.2019. Uudistettu laki vastaa nykypäivän
tarpeita ja kirjoitustapaa selkeytettiin. Laki muutti kuntien tehtäviä sekä kunnan
avustuskäytäntöjä. Uuden lain myötä yksityistielain mukaisen kunnan avustuksen
ehtona on, että yksityistielle on perustettu tiekunta. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat
tiedot tulee olla ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä
Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad). Kokouksessaan
20.5.2020 § 20 elinvoimalautakunta päätti, että kaupunginhallituksen määrittämää
määräaikaa 30.5.2020 yksityistiekuntien perustamisesta siirretään 31.12.2020
voimaan tulevaksi. Kokouksessaan 29.9.2020 § 126 elinvoimalautakunta päätti, että
yksityisteiden kunnossapitoa jatketaan edellisen kunnossapitosopimuksen mukaisesti
15.5.2021 asti.
Tiekuntien perustamisajan päätyttyä 31.12.2020 yksityistieavustuksien hakeminen
kunnossapitokaudelle 1.7.2021- 30.6.2022 voidaan aloittaa. Avustuksien myöntämistä
varten tulee olla laadittuna yksityistieavustusten myöntämisperusteet.
Myöntämisperusteiden laatimisen pohjaksi elinvoimalautakunta
määrittää yksityisteiden avustuskäytännöt, jotka sisältävät avustusmuodot (avustus
kunnossapitona, rahallinen avustus, korjaus- ja perusparannusavustukset)
sekä avustuksien ehdot ja aikataulut.

Alueellisten palvelujen henkilöstötilanne
Elinvoimalautakunta on päättänyt 27.10. §141 perustaa alueelliset palvelut -yksikköön
alueellisten palvelujen päällikön viran ja aluekoordinaattorin toimen 1.6.2021 alkaen.
Määräaikaiset 31.5.2021 saakka perustetut virka ja toimi nimettiin aluelautakuntien
toiminnan mukaiseksi. Aluelautakunnat lakkautettiin 1.1.2020 ja tilalle perustettiin
toimielimeksi kylien kehittämisjaosto ilman määräaikaa. Alueellisen palveluiden
tehtävien hoitoon tarvitaan edelleen jatkossa kaksi henkilöä. Työn sisältöä on
tarkennettu ja nimikkeet vastaavat paremmin alueellisten palveluiden tehtäviä.
Alueellisten palveluiden henkilöstökulut on huomioitu elinvoimapalveluiden
talousarviossa ja -suunnitelmassa vuodelle 2021 ja 2022-2023.
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Alueellisten palvelujen päällikön viran ja aluekoordinaattorin toimen
perustaminen
Aluelautakuntakokeilun yhteydessä perustettiin 31.5.2021 saakka voimassa olevat
alueellisten palvelujen johtajan virka (vakanssinumero 72698001) ja aluesihteerin
toimi. Rovaniemen kaupungin hallintosääntö 55 ja 56 §: Lautakunnan alaisen
toimialan osalta viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää lautakunta.
Toimialajohtaja valitsee muut alaisensa viranhaltijat. Virkojen kelpoisuusehdoista
päätetään virkaa perustettaessa. Alueellisten palvelujen päällikön viran
kelpoisuusehdoksi vahvistettiin ylempi korkeakoulututkinto ja erinomainen suomen
kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä aluekoordinaattorin toimen kelpoisuusehdoksi
alempi korkeakoulututkinto ja erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.
Elinvoimalautakunta päätti hyväksyä, että toimialajohtaja täyttää alueellisten
palvelujen päällikön viran ja aluekoordinaattorin toistaiseksi voimassa
olevan toimen. Aarne Jänkälä ehdottama esitys, että elinvoimalautakunta täyttää
alueellisten palvelujen päällikön viran raukesi kannattamattomana.
Elinvoimalautakunta päätti lisäksi, että viran haastatteluryhmään nimetään myös
elinvoimalautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Alueellisten palvelujen päällikön (aiemmin alueellisten palvelujen johtajan)
virkaan kuuluvat tehtävät:
- toimintayksikön päällikön tehtävät
- kylien kehittämisjaoston esittelijän tehtävät
- asioiden valmistelu elinvoimalautakunnalle
- Rovaniemen elinvoimaisuuden vahvistaminen yhteistyössä
elinkeinopalveluiden kanssa
- asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen
- kylä- ja asukasyhdistysten ja – yhteisöjen omaehtoisen toiminnan
kehittäminen ja aktivointi
- tutkimustoiminta kyläalueiden kehittämissuuntien selvittämiseksi
- Rovaniemen kylien kehittämissäätiön ja kaupungin myöntämien määrärahojen
kohdentaminen ja käyttö
- hankkeiden ja rahoituksen valmistelu, toteutus, sekä
sidos- ja ohjausryhmätyöskentely
- kehittämis-, toiminta-, vuokra- ja vesistöjen hoitotuet kylä- ja asukas ym. yhdistyksille
- lausuntojen valmistelu kyläalueisiin liittyvissä asioissa
- esimiestehtävät
Aluekoordinaattorin (aiemmin aluesihteerin) toimeen kuuluvat tehtävät:
- kylien kehittämisjaoston sihteerin tehtävät
- alueellisten palvelujen hallinto, talous ja muut toimialan tehtävät
- kehittämis-, toiminta-, vuokra- ja vesistöjen hoitotukien valmistelu ja maksatus
- myönnettyjen tukien käytön selvitykset
- tiedotustoiminta (kyläyhdistykset, kpki www-sivut, Roikylät –sivut, tiedotuslehti
talouksiin 3 kpl/v)
- henkilöstö- ja työsopimusasioiden valmistelu ja seuranta
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- eri työryhmätyöskentelyn organisointi ja tapahtumajärjestelyt
- yhteyshenkilö Rovaniemen kaupungin ja asukas - kansalaistalon toiminnassa
- luottamushenkilöasiat
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Kylien kehittämisjaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Päätös
Kauko Leiviskä saapui tämän asian käsittelyn aikana kello 14:20.
Kylien kehittämisjaosto merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.
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§ 63
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Alueellisten palvelujen johtaja
Avustuspäätös:
§ 73 Ounasrinteen asukasyhdistys ry:n toimintatuki 2020, 12.10.2020
§ 74 61. KotiapuKuponki, 16.10.2020
§ 75 62. KotiapuKuponki, 16.10.2020
§ 76 63. KotiapuKuponki, 16.10.2020
§ 77 64. KotiapuKuponki, 16.10.2020
§ 78 65. KotiapuKuponki, 21.10.2020
§ 79 66. KotiapuKuponki, 28.10.2020
§ 80 67. KotiapuKuponki, 28.10.2020
§ 82 68. KotiapuKuponki, 28.10.2020
§ 83 69. KotiapuKuponki, 30.10.2020
§ 84 70. KotiapuKuponki, 30.10.2020
§ 85 71. KotiapuKuponki, 04.11.2020
§ 86 72. KotiapuKuponki, 04.11.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 72 Aluasihteerin sijaisen määräaikaisen työsuhteen jatkaminen, 12.10.2020
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Kylien kehittämisjaosto merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja
päättää, että kylien kehittämisjaosto ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.
Kylien kehittämisjaosto toteaa, että viranhaltijan päätökset ovat yleisesti nähtävänä
Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla paitsi julkisuuslain 24 § 32 kohdan mukaisesti
salassapidettävät avustuspäätökset §74-80 sekä 82-86. 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
Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti ja
hyväksyi lisäksi esittelijän esittelystä Niesin kyläyhdistyksen kehittämistuen siirron,
viranhaltijapäätös § 87 Kehittämistuen siirto 2020 / Niesin kyläyhdistys ry.
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§ 64
Valtuustoaloite Kuntavaalien 2021 äänestyspaikat suunniteltava yhteistyössä nuorten
kanssa
ROIDno-2020-2021
Valmistelija / lisätiedot:
Miikka Ruokamo
miikka.ruokamo@rovaniemi.fi
hallintolakimies
Rovaniemen kaupunginvaltuustossa on tehty aloite, jonka mukaan
keskusvaalilautakunnan tulee valmistella esitykset äänestyspaikkojen sijainnista
nuoria kuullen. Aloitteessa edelleen todetaan, että äänestyspaikkojen sijainnit pitää
suunnitella yhteistyössä nuorisovaltuuston, toisen ja korkea-asteen opiskelijakuntien,
nuorisojärjestöjen ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Lisäksi aloitteessa esitetään, että
äänestyspaikkojen suunnittelussa osallistetaan ja kuullaan myös muita tahoja,
esimerkiksi vammais- ja vanhusneuvostoa sekä kylien kehittämisjaostoa, jotta
äänestyspaikat ovat kaikkien saavutettavissa.
Vaalien äänestys toteutetaan kahdessa eri vaiheessa aluksi ennakkoäänestyksenä ja
myöhemmin varsinaisena vaalipäivän äänestyksenä. Ennakkoäänestyksen aikana
äänestäjät voivat käydä äänestämässä missä tahansa kunnassa
keskusvaalilautakuntien järjestämissä ennakkoäänestyspaikoissa. Varsinaisena
vaalipäivänä äänestäminen suoritetaan omassa kotikunnassa sen äänestysalueen
äänestyspaikassa, joka määritellään äänestäjän kotiosoitteen perusteella.
Oheismateriaalina ovat kartat, joissa näkyvät Rovaniemen kaupungin alueella
eduskuntavaaleissa 2019 käytössä olleet ennakkoäänestyspaikat,
ennakkoäänestyksen aikana kulkevan äänestysauton reitti sekä varsinaisen
vaalipäivän äänestyspaikat.
Ennakkoäänestyksen aikana äänestää voi myös eräissä sosiaali- ja terveydenhuollon
yksiköissä, joissa ääniä vastaanottavat vaalitoimikunnat. Oheismateriaalina ovat ne
yksiköt, joissa ns. laitosäänestys on toteutettu edellisissä eduskuntavaaleissa.
Äänestyksen voi tietyin ehdoin suorittaa myös äänestäjän kotona. Vaalilain mukaan
kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta
kotonaan kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksessa on mm. mainittava, että
äänestäjän kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman
kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ja että hän
tämän vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi
äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva
omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on
merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Eduskuntavaaleissa
Rovaniemellä oli 109 kotiäänestystä.
Rovaniemen kaupungin keskusvaalilautakunta pyytää aloitteen johdosta
vammaisneuvoston, vanhusneuvoston ja kylien kehittämisjaoston lausuntoja
äänestyspaikkojen sijoittelusta ja saavutettavuudesta.
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Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Kylien kehittämisjaosto toteaa, että kylien alueella järjestetään
äänestysmahdollisuudet seuraavasti:
äänestysauton reitit (oheismateriaali 1)
ennakkoäänestypaikat (oheismateriaali 2)
lisäksi kuntalaisilla on mahdollisuus äänestää myös kaikissa muissa kaupungin
ennakkoäänestyspisteillä (oheismateriaali 3)
varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat (oheismateriaali 4)
lisäksi kuntalaisilla, jotka ovat laitoshoidossa on mahdollisuus äänestää eri
laitoshoitoyksiköissä (oheismateriaali 5)
Jaosto toteaa, että kylien asukkaat on otettu hyvin huomioon
äänestysmahdollisuuksien järjestämisessä. Jaosto esittää, että Ranuantien
ennakkoäänestyspaikka (Narkauksen kylätalo) korvataan koko
tiensuuntaa palvelevalla äänestysauton reitillä. Lisäksi jaosto esittää, että
kyläyhdistykset aktivoituisivat järjestämään äänestysauton reittien yhteyteen muuta
oheisohjelmaa esim. yhteistyössä kulttuuri- tai liikuntapalveluiden kanssa ja
tarjoamaan äänestäjille vaalikahvit. Vaalimainontaa tapahtumissa ei voida järjestää.
Päätös
Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti ja
päätti lisäksi tiedottaa kyläyhdistyksiä tästä päätöksestä.
Tiedoksi
Keskusvaalilautakunnan sihteeri, kyläyhdistykset
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§ 65
Sopimus kylätilojen käyttämisestä ja vuokratuesta/Porokari
ROIDno-2018-704
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Välikangas
heli.valikangas@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen johtaja
Kaikki aluelautakunnat yhtenäistivät kylätilojen vuokratukijärjestelmän vuonna 2018.
Rovaniemen kaupungin määrärahoista maksettavien vuokratukien tarkoituksena on
kattaa tasapuolisesti kyläläisten käytössä olevien tilojen käyttökustannuksia.
Porokarin kylätalossa (entinen koulukiinteistö) on tapahtunut osittainen
omistajanvaihdos ja tilan nykyinen omistaja on Anna Väänänen, jonka vuoksi sopimus
on tarkoituksenmukaista uudistaa vastaamaan tämänhetkistä tilannetta.
Kylätalo mahdollistaa ympärivuotisen toiminnan Porokarissa. Tila on ”herännyt
henkiin” ja se on kyläläisten ja lähikylän asukkaisen aktiivisessa ja monipuolisessa
käytössä (liikunta, kädentaidot, pelit, näytelmäryhmä, näyttelyt, leirit jne.) Alueen
palvelutarjonta on erittäin vähäistä ilman kyläläisten aktiivista omaehtoista toimintaa,
johon kylätalo antaa mahdollisuudet. Porokariin on matkaa Rovaniemen keskustasta
84 km.
Sopimuksessa osapuolina ovat toimitilan omistaja, kyläyhdistykset/käyttäjät ja
Rovaniemen kaupunki/Alueelliset palvelut.
Omistajavaihdoksen lisäksi kyläyhdistys ja Anna Väänänen ovat esittäneet yhteisesti
sopimukseen pieniä tarkennuksia, jotka näkyvät liittenä olevasta sopimuksesta
punaisella,
Sopimus Porokarin kylätilan käyttämisestä ja vuokratuesta on oheismateriaalina.
Vuoden 2020 kylätilojen vuokratuet on maksettu heinäkuussa kaikille
sopimusosapuolille.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Kylien kehittämisjaosto päättää hyväksyä sopimuksen Porokarin toimitilojen käytöstä
ja vuokratuesta.
Päätös
Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Anna Väänänen ja Porokarin kyläyhdistys ry
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§ 66
Kylien Rovaniemi kehittämishanke
ROIDno-2019-3700
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Välikangas
heli.valikangas@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen johtaja
Kylien Rovaniemi -hanke mahdollistaa sekä kylien välisen että kylien ja kaupungin
välisen yhteistyön vahvistumisen. Avainhenkilöitä yhteistyön vahvistamisessa ovat
kylien kehittämisjaoston jäsenet. Jaosto kokonaisuudessaan, ja jokainen jäsen yksin,
toimii ikään kuin välittäjän roolissa suhteessa kylien asukkaisiin ja toimijoihin sekä
suhteessa kaupunkiorganisaatioon ja päätöksentekoon sekä suhteessa muihin
keskeisiin sidosryhmiin.
Hankkeessa toteutetaan kokeilemalla Rovaniemen kaupunkistrategiaa 2025 sekä
Rovaniemen kylästrategiaa – Elinvoimaisilla kylillä on hyvä elää ja yrittää. Teemallisissa
kylien kokeilutyöpajoissa kylät saavat kehittämistyökaluja ketterien, matalan
kynnyksen kehittämiskokeilujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Parastamispajoissa
puolestaan arvioidaan toteutettuja kokeiluja ja jatkokehitetään niitä. Tarjolla on
työkaluja itsearviointiin ja vertaiskehittämiseen sekä uuden useamman toimijan
yhteisen kokeilun suunnitteluun ja toteutukseen.
Kyläpajojen toteutuksessa on koronatilanteen takia ja siihen liittyvien suositusten
mukaisesti siirrytty toistaiseksi kyläkohtaisten etäkyläpajojen toteutukseen. Myös
ensimmäinen parastamispaja toteutetaan hybridinä pienemmissä osissa ja
pitemmällä aikavälillä kuin mitä alun perin oli suunniteltu.
Kehittämisjaoston kokeilujen arviointipaja
Kylien kokeilutyöpajoihin osallistujille toteutettiin lokakuun alkupuolella
arviointikysely. Kyselyn tarkoitus oli tehdä näkyväksi eri vaiheissa olevat kokeilut,
onnistumiset ja epäonnistumiset, hyväksi havaitut ja toimimattomat asiat sekä toimia
itsearvioinnin välineenä osallistujille.
Jatkoarviointia ja parastamista varten hankkeen aikana tähän mennessä suunnitellut
ja toteutetut kokeilut sekä kehittämistoiminta on jaettu kolmeen asiakokonaisuuteen:
1. Etäkylä
2. Kylien houkuttelevuus
3. Kehittämisen tuki ja rahoitus
Arviointipajassa keskustellaan jokaisesta kokonaisuudesta käytännön esimerkkien
kautta sekä parastetaan toimintaa huomioiden erityisesti kaikkien osallisuus sekä
viestintä.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
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Kylien kehittämisjaosto merkitsee selonteon tiedoksi ja jatkaa esitetyn kolmen
asiakokonaisuuden työstämistä välittömästi tämän kokouksen jälkeen käynnistyvässä
parastamispajassa.
Päätös
Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti.
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§ 67
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Välikangas
heli.valikangas@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen johtaja
Tiedotuslehti
Tiedotuslehti ei ilmesty enää tänä vuonna.
Kaupungin yhteinen joulukalenteri
Joulua ei ole peruttu – tehdään joulumieli kaupunkilaisille ja täällä vieraileville yhdessä!
Rovaniemi on järjestämässä Lordin aukiolle elävää joulukalenteria, johon kaikki voivat
osallistua videotervehdyksen kautta tai esiintymällä paikanpäällä. Jokaisella on oma
nimikkoluukku ja -päivä, johon saa vapaasti ideoida sisällön. Joulukalenterin avaus on
joulukuussa päivittäin klo 18. Paikalla järjestetään erilaista tapahtumaa: laulu- ja
tanssiesityksiä, satuja, lahjoituksia, julkistuksia, haasteita, tervehdyksiä jne. Tämän
jälkeen ohjelmaa tulee eri toimijoilta esimerkiksi kylistä, yrityksistä ja yhdistyksistä
ennalta nauhoitettujen videoiden muodossa. Kokonaisuus striimataan ja lähetetään
verkon välityksellä kotimaahan muun muassa Visit Rovaniemen fb-
kanavalla. Ohjelmiin lisätään ajoittain #rovaniemenjouluhaaste, #jouluaeioleperuttu ja
#jouluhaaste, joilla aktivoidaan kaupunkilaiset ja eri toimijat mukaan teemapäiviin,
haasteisiin. Näitä ovat mm. tonttulakkihaaste, piparihaaste, lumiukko/lumilyhtyhaaste,
itsenäisyyspäivänä kynttilähaaste ja bongaa tonttuhaaste. Joulukalenteria ovat
toteuttamassa muun muassa ROKKE -Rovaniemen keskustan kehittäminen, Likiliike,
Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen markkinakiinteistöt Oy, Visit Rovaniemi sekä
lukuisat muut yhteistyötahot, yritykset ja yhdistykset.
Kyläyhdistyksiä on jo tiedotettu asiasta.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Kylien kehittämisjaosto merkitsee annetut selonteot tiedoksi.
Päätös
Kylien kehittämisjaosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi ja totesi, että seuraava kokous
pidetään Porokarissa 16.12. kello 14.00, Porokarin kylätilalla osoitteessa Kittiläntie
8325.
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Muutoksenhakukielto
§60, §61, §62, §63, §64, §66, §67
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
§65
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.
Muutoshakemus on tehtävä 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 ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät
arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi
sähköpostitse tai sen liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Kylien kehittämisjaosto
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.

