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Työllisyyden kuntakokeilun yhteistyösopimukset ja toimivalta
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Lausunto Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2040
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Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän toimitusjohtajan tehtävät

§ 34
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Valtuustoaloite lobbarirekisteri

§ 36

Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus

§ 37
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Lisäpykälät
§ 38

LISÄPYKÄLÄ: Rajapalojen kulta- ja kobolttikaivoshankkeen vaihemaakunta- ja
osayleiskaavoituksen käynnistäminen
LISÄPYKÄLÄ: Rovaniemen kaupungin ja AKK Sports Oy:n yhteistyösopimus
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§ 39

vuodelle 2021

§ 40

LISÄPYKÄLÄ: Jenny ja Antti Wihurin rahaston lisälahjoitukset Rovaniemen
taidemuseon taidekokoelmaan
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LISÄPYKÄLÄ: Ulkomainonnasta määrääminen vuoden 2021 kuntavaaleissa
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LISÄPYKÄLÄ: Palvelussuhteeseen liittyvä asia
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Saapuvilla olleet jäsenet
Liisa Ansala, puheenjohtaja, poistui 17:52
Juhani Juuruspolvi, 2. varapuheenjohtaja, poistui 17:52
Maria-Riitta Mällinen, puheenjohtaja
Esko-Juhani Tennilä
Hannu Ovaskainen, saapui 17:54
Harri Rapo
Kalervo Björkbacka
Maarit Simoska, poistui 17:52
Matti Henttunen
Päivi Alaoja
Heikki Luiro, varajäsen, saapui 13:42, poistui 17:53
Hilpi Ahola, varajäsen
Kaisu Huhtalo, varajäsen, saapui 17:55
Mari Jolanki, varajäsen, saapui 17:54
Petteri Pohja, varajäsen, saapui 17:54
Muut saapuvilla olleet
Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, sihteeri, poistui 17:53
Heikki Autto, poistui 18:35
Susanna Junttila, valtuuston 1. varapuheenjohtaja, saapui 14:27, poistui 17:52
Aatos Nätynki, valtuuston 3. varapuheenjohtaja, poistui 17:52
Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, poistui 14:26
Marja Marjetta, hallintosihteeri
Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, sihteeri
Antti Lassila, toimialajohtaja, poistui 18:08
Jukka Kujala, toimialajohtaja, poistui 19:04
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Johanna Tikkanen, vt. viestintäpäällikkö
Saara Saari, talous- ja rahoitusjohtaja
Poissa

Sanna Karhu
Johanna Ojala-Niemelä, valtuuston 2. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Maria-Riitta Mällinen
Puheenjohtaja
§42

Kaisa Laitinen
Sihteeri

Liisa Ansala
Puheenjohtaja
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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
08.02.2021

09.02.2021

Kalervo Björkbacka

Maarit Simoska
§:t 16-41

03.02.2021

Harri Rapo
§ 42

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 9.2.2021
alkaen.

hallintosihteeri Nea Mustonen
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§ 16
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja
hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osanottajat sekä osanottajien ääni- ja
kuvayhteyden. Poissa varsinaisista jäsenistä olivat Hannu Ovaskainen ja Sanna Karhu.
Varajäsenistä läsnä olivat Heikki Luiro ja Hilpi Ahola. Valtuuston puheenjohtajista
poissa olivat Susanna Junttila ja Johanna Ojala-Niemelä.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kapunginhallitus hyväksyi työjärestyksen.
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§ 17
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maarit Simoska ja Kalervo
Björkbacka. Seuraavina vuorossa ovat Sanna Karhu ja Harri Rapo.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 8.2.2021.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajikisi valittiin Maarit Simoska ja Kelervo Björkbacka.
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§ 18
Ajankohtaiset asiat
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja
valmistelussa olevista asioista.
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset
katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.
Päätös
Kaupunginjohtaja informoi ajankohtaisissa asioissa Erä- ja
luontokulttuurimuseohankkeen hakemuksesta sekä Helsingin ja Rovaniemen
yhteisestä EU:n Bauhaus aloitteesta.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja informoi mm. teatterin hallintomallin
muutoksen suunnittelutilanteesta, vammaisneuvoston kokousesta,
kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja pääluottamusmiesten tapaamisesta sekä
tulossa olevasta sairaanhoitopiirin ja kaupungin neuvottelusta sekä Kemin, Tornion ja
Rovaniemen kaupunginhallitusten yhteiskokouksesta. Lisäksi puheenjohtaja totesi,
että valtuustoryhmien puheenjohtajien ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan
tapaamisia lisätään kevään aikana.
Toimialajohtaja Antti Lassila kertoi Palvelukeskus Riekonlento Oy:n tilanteesta.
Harri Rapo kertoi terveisiä sivistyslautakunnan kokouksesta sekä nimitysjaoston
kokouksesta.
Päivi Alaoja kertoi terveisiä vanhusneuvoston kokouksesta.
Kalervo Björkbacka kertoi terveisiä ympäristölautakunnan kokouksesta.
Juhani Juuruspolvi kertoi terveisiä tilajaoston kokouksesta.
Kaupunginhallitus merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Ville Vitikka poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.26.
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§ 19
Vuokrasopimuksen jatkaminen Napapiirillä, Arctice Oy
ROIDno-2021-121
Valmistelija / lisätiedot:
Pertti Onkalo
pertti.onkalo@rovaniemi.fi
kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Vuokra-alueen kartta
3 Luonnos maanvuokrasopimuksen muutos Arctice Oy
Arctice Oy hallinnoi maanvuokrasopimuksella (laitostunnus 698-409-22-152-L1)
Napapiirin alueella liitekartan mukaista n. 7706 m2 suuruista aluetta tiloista Pounikko
698-409-22-220 ja Kievari 698-409-22-152. Alue on vuokrattu maanvuokralain (258/66)
5 luvun mukaisin ehdoin ohjelmapalvelutarkoitukseen.
Vuokrasopimus on astunut voimaan 4.12.2012 ja se päättyy 3.12.2027. Vuokralainen
on hakenut vuokrasopimuksen jatkamista siten, että se olisi voimassa 30 vuotta.
Alue on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu virkistysalueeksi (V) jolla on
rakennusoikeutta 440 kem2 ohjelmapalvelujen tarvitsemia rakennuksia varten.
Alueelle on laadittu kaupunginvaltuuston 7.5.2018 § 48 hyväksymä
asemakaavamuutos. Asemakaavamuutos ei ole saanut lainvoimaa.
Asemakaavamuutoksessa alue on osoitettu VU-4 (Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue,
joka varataan matkailua palvelevien ohjelmapalvelujen alueeksi). Muutoksessa
alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 770 kem2 alueen pääkäyttötarkoitusta varten.
Vuokralainen on täyttänyt sopimuksen mukaisen rakentamisvelvoitteen.
Asemakaavamuutoksessa aluetta koskevat määräykset ja rajaukset eivät muutu
merkittävästi muutoin kuin kaavan salliman rakennusoikeuden osalta. Alueella on
laadittu maanvuokrasopimuksia 30 vuodeksi, joten maanvuokrasopimuksen
jatkamiselle ei ole estettä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää jatkaa Arctice Oy:n hallinnassa olevaa
maanvuokrasopimusta ajalle 4.12.2027 - 31.12.2050 oheisen liitteen mukaisesti
saakka seuraavin ehdoin:
1. Kaupunki pidättää itselleen oikeuden tarkistaa vuokraa asemakaavan salliman
rakennusoikeuden mukaisesti, mikäli asemakaavamuutos tulee voimaan.
Vuokraa tarkistetaan asemakaavan voimaantulon ajankohdasta.
2. Kaupunki pidättää itselleen oikeuden tarkistaa vuokra alkuperäisen
sopimusajankohdan päättyessä 3.12.2027.
3. Muutoin sopimus on voimassa entisin ehdoin.
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Arctice Oy, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Martikainen, Björkbacka
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§ 20
Rakentamattoman tontin vuokraoikeuden siirto, Ylikorvantie 21B
ROIDno-2021-143
Valmistelija / lisätiedot:
Pertti Onkalo
pertti.onkalo@rovaniemi.fi
kaupungingeodeetti
Liitteet

1 ARA:n päätös tonttihinta Ylikorvantie 21B
2 Asemakaavaote
3 Sijaintikartta
Temotek Oy on 13.1.2021 hakenut kaupungin päätöstä siitä, ettei kaupunki käytä
maanvuokrasopimuksen mukaista sopimussakkoa rakentamattoman tontin 698-5-
5031-4, osoitteessa Ylikorvantie 21B, vuokraoikeuden siirrossa Domus Arctica Säätiölle
(DAS).
Tontti on vuokrattu Temotek Oy:lle kaupunginhallituksen päätöksellä 19.11.2018 §
430 ja maanvuokrasopimus on allekirjoitettu 4.12.2019. Sopimus on tullut voimaan
1.2.2020 ja päättyy 31.1.2080.
Temotek Oy:lle on myönnetty tonttia koskeva rakennuslupa 1.9.2020. Temotek Oy on
allekirjoittanut DAS:n kanssa esisopimuksen, jonka tavoitteena on rakentaa tontille
opiskelija-asuntoja siten, että rakennustyöt aloitetaan kevään 2021 aikana. Korttelissa
sijaitsee jo useita DAS:n kohteita. Alueen sijainti Yliopistokampuksen läheisyydessä
tukee opiskelija-asuntojen tarvetta alueelle.
Maanvuokrasopimuksen 2.2 mukaisesti, mikäli vuokraoikeus siirretään toiselle
osapuolelle ennen asuinrakennuksen rakennustöiden aloittamista, vuokralainen on
velvollinen maksamaan kaupungille sopimussakon, jonka suuruus on vuosivuokra
viisikymmenkertaisena.
Kaupunginhallitus on päättänyt tontin luovutusehdot 19.3.2018 § 106.
Luovutusehdoissa on tontin myyntihinnaksi määritetty 180 €/kem2 sidottuna
elinkustannusindeksin lukuun 1927.
Mikäli tontille toteutettaan tuettua asumista (korkotukilaina) opiskelija-asuntoja
varten, pitää tontille vahvistaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen
(ARA) hyväksymä hinnoittelu. ARA:lta on pyydetty ennakkopäätöstä 28.10.2020 tontin
hinnoittelusta. ARA on antanut asiasta liitteen mukaisen päätöksen 13.11.2020.
Päätöksen mukaisesti ARA:n hyväksymä tontin enimmäishinta on 110 €/kem2.
EU-tukisäännösten perusteella sosiaalinen asuntotuotannon ns. ARA hinnoittelu on
hyväksyttyä SGEI-tukea (tuki yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen
tuottamiseen). Tukea ovat myös korkotukilainoitus, erityisryhmien
investointiavustukset ja aravalainat liitännäisine tukineen. Tuen myöntäjä on ARA.
Tontinluovutus tai - vuokraaminen alle markkinahinnan ARA-asuntojen rakentamista
varten on valtiontukea, jossa tuen myöntäjä on ARA:n sijasta kunta. Sopimuksissa
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on huomioitava, että mikäli tontille rakennettavien rakennusten käyttötarkoitus
muuttuu muuksi kuin tuetuksi asuntotuotannoksi (ARA-rajoitukset poistuvat),
kaupungilla tulee olla oikeus tarkistaa maanvuokra käyvän hinnoittelun mukaiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että
1. Temotek Oy:n ja Domus Arctica Säätiön välisen rakentamattoman tontin
vuokraoikeuden siirrossa kaupunki ei peri maanvuokrasopimuksen kohdan 2.2.
mukaista sopimussakkoa.
2. Tontin 698-5-5031-4, Ylikorvantie 21B hinnaksi hyväksytään liitteenä olevan ARA:
n päätöksen mukaisesti 110 €/kem2, mikäli tontille toteutetaan tuettua
asumista.
3. Voimassa olevan maanvuokrasopimuksen vuokraa tarkistetaan kohdan 2
mukaisesti, kun vuokraoikeuden siirto on kirjattu.
4. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden tarkistaa vuokraa ja muita vuokraehtoja,
mikäli toiminta tontille rakennettavissa rakennuksissa muuttuu muuksi kuin
tuetuksi ARA-tuotannoksi (ARA-hintarajoitukset poistuvat).
5. Muilta osin sopimus on voimassa entisin ehdoin.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Temotek Oy, Domus Arctica Säätiö, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Martikainen,
Manninen
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§ 21
Maa-alueen vuokraaminen tilasta 698-401-15-55 Anttilanvaaran alueelta
ROIDno-2021-237
Valmistelija / lisätiedot:
Sakari Manninen
sakari.manninen@rovaniemi.fi
paikkatietoinsinööri
Liitteet

1 karttaliite
2 indeksikartta
3 maanvuokrasopimusmalli
Maanrakennus S.Kursula Oy / Seppo Kursula on lähettänyt hakemuksen maa-alueen
vuokraamisesta maan varastointia, maanlajittelua, -kierrätystä sekä
mullantekopaikaksi.
Hakija on esittänyt alueen vuokraamista 10 vuodeksi.
Haettu alue sijaitsee kaupungin omistamalla tilalla 698-401-15-55 ja sen pinta-ala on
n. 3 ha.
Paikkatieto ja tonttipalvelut esittää maa-alueen vuokraamisesta Maanrakennus S.
Kursula Oy:lle.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää vuokrata karttaliitteen mukaisen n. 3 ha:n suuruisen maa-
alueen tilasta 698-401-15-55 Maanrakennus S.Kursula Oy:lle seuraavin ehdoin:
1. Vuokra-aika on 1.3.2021 - 28.2.2031
2. Vuosivuokra on 500 euroa sidottuna elinkustannusindeksiin 1974.
3. Alue vuokrataan maan varastointi, mullantekopaikkaa, maanlajittelu ja
maankierrätystä varten.
4. Muut ehdot ovat kaupunginhallituksen hyväksymät yleiset ehdot ja liitteenä
olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Maanrakennus S.Kursula Oy; Paikkatieto ja tonttipalvelut / Pertti Onkalo, Sakari
Manninen, Outi Martikainen; Yhdyskuntatekniikka / Kari Lukkarinen
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§ 23
Poikkeamislupahakemus 698-401-52-36, Koskenkylä
ROIDno-2021-227
Valmistelija / lisätiedot:
Toni Töyräs
toni.toyras@rovaniemi.fi
kaavasuunnitelija
Liitteet

1 Poikkeamislupahakemus
2 Navigointikartta
3 Asemapiirros
4 Voimassa oleva yleiskaavaote
5 Poikkeamispäätösluonnos
Hakija hakee poikkeamislupaa yleiskaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta siten, että
voisi toteuttaa kaavan mukaiselle maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (MU-1)
omakotitalon sekä autokatoksen varastolla. Poikkeamislupahakemuksen mukainen
rakennuspaikka sijaitsee Koskenkylässä ja se on kaavassa osoitettu maa- ja
metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja.
Kaupunki on kuullut naapureina seuraavia kiinteistöjä:
-698401-52-28
-698401-52-48
-698401-52-50
-698401-52-51
Naapureiden kuulemisen yhteydessä saapui 4 hanketta vastustavaa mielipidettä.
Naapurit eivät hyväksy kaavan vastaista hanketta ja ovat huolissaan mm hankkeen
vaikutuksista alueen viihtyisyyteen ja maisema-arvoihin, kulkuyhteyden
järjestämisestä sekä alueen maanomistajien tasavertaisesta kohtelusta.
Kaavoitus ei puolla anotun poikkeamisluvan myöntämistä. Alueen rakennuspaikat on
ratkaistu v. 2000 hyväksytyssä Koskenkylän osayleiskaavassa. Hakemuksen mukainen
rakennuspaikka sijaitsee yleiskaavan mukaisella maa- ja metsätalousvaltaisella
alueella, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja. Yleiskaavamääräyksen
mukaisesti MU-1-alueelle saa rakentaa vain ulkoilua ja virkistystä sekä maa- ja
metsätaloutta palvelevia rakennuksia ja rakenteita. Muu rakennusoikeus on osoitettu
tilakohtaisesti yleiskaavalla muodostuville asuinalueille. Alueella on vireillä uusi
osayleiskaava. Ottaen huomioon voimassaolevat kaavamääräykset sekä vireillä olevan
uuden osayleiskaavan, asiaa ei tule ratkaista poikkeamismenettelyllä. Alueen uudet
rakennuspaikat tulee selvittää yleiskaavalla. Yleiskaavan suunnittelussa mahdollisten
uusien rakennuspaikkojen soveltuvuus ja edellytykset asuinrakentamiseen sekä
rakentamisen vaikutukset ympäristöön tutkitaan tarkemmin. Rakennushankkeen
toteuttaminen poikkeamisluvalla kaventaisi perusteettomasti vaihtoehtoja
asianmukaiselle kaavalliselle suunnittelulle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle.
Lisätietoja:
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kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija Toni Töyräs
016 322 8044, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää:
1. Kiinteistöllä 698-401-52-36 ei sallita poikkeamista yleiskaavan
käyttötarkoituksesta ja rakentamisrajoituksesta niin, että yleiskaavan maa- ja
metsätalousvaltaiselle alueelle (MU-1) saisi rakentaa omakotitalon sekä
autokatoksen varastolla. Kielteisestä poikkeamispäätöksestä hakijalta peritään
400 euroa.
2. Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
3. Antaa päätöksensä julkipanon jälkeen 3.2.2021.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus piti tauon klo 14.25 - 14.40. Susanna Junttila saapui klo 14.40.
Tiedoksi
Kaavoitus
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§ 24
Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmän nimeäminen
ROIDno-2021-119
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Kujala
jukka.kujala@rovaniemi.fi
toimialajohtaja
Lapin liiton hallitus hyväksyi 28.11.2016 Rovaniemen ja Itä-Lapin
maakuntakaavaehdotuksen ja lähetti sen Naturasta poikkeamisen vuoksi edelleen
ympäristöministeriöön valmisteltavaksi valtioneuvoston käsittelyyn. Valtioneuvosto
antoi päätöksensä Natura-poikkeamisiin liittyen 1.2.2018 ja 19.11.2019. Näin ollen
Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ehdotusprosessia voidaan jatkossa viedä
eteenpäin.
Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan laadintaa ohjasi ohjausryhmä, jonka tahot
Lapin liiton hallitus nimesi 17.12.2012. Viimeisin ohjausryhmän kokous on pidetty
10.11.2016. Lapin liitto pyytää nimeämään Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan
ohjausryhmään jäsenensä ja heille varajäsenet 29.1.2021 mennessä.
Ohjausryhmään pyydetään nimeämään sekä miehiä että naisia. Mikäli ohjausryhmään
valitaan luottamushenkilöitä, tulee ainakin heidän osaltaan huomioida tasa-arvon
toteutuminen.
Ohjausryhmän jäsenet edustavat viranomaistahoja, jotka normaalin käytännön
mukaan vastaavat edustajiensa ansionmenetyksistä ja matkakuluista. Ohjausryhmään
olisi hyvä nimetä kuntien johtavia luottamus- tai virkahenkilöitä. Kunnista varsinaisten
jäsenten lisäksi ohjausryhmään voi asiantuntijana osallistua kunnan kaavoituksesta
vastaava, mikäli hän ei kuulu varsinaiseen kokoonpanoon. Uuden ohjausryhmän
ensimmäinen kokous pidetään 18.2.2021 Rovaniemellä, johon on mahdollista
osallistua myös etänä.
Vuonna 2012 nimetyn ohjausryhmän osapuolet ja jäsenet käyvät ilmi
oheismateriaalista.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää nimetä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan laadintaa
ohjaavaan ohjausryhmän kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainion ja hänen
varajäseneksi elinvoimajohtaja Jukka Kujalan. Kaupunginhallitus nimeää
ohjausryhmään luottamushenkilöjäsenen ja hänelle varajäsenen. Kaavoituspäällikkö
Markku Pyhäjärvi voi asiantuntijana osallistua ohjausryhmän työskentelyyn.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus päätti nimetä luottamushenkilöjäseneksi ja ohjausryhmän
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puheenjohtajaksi Liisa Ansalan sekä varajäseneksi Maria-Riitta Mällisen. Lisäksi
kaupunginhallitus päätti nimetä toiseksi asiantuntijajäseneksi kaupungininsinööri
Jukka Ylinamman.
Tiedoksi
Ilmoitus Lapin liittoon info@lapinliitto.fi viimeistään 2.2.2021
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§ 25
Kaupungin innovaatiotoimintaa vahvistava ekosysteemisopimus
ROIDno-2021-45
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö
Liitteet

1 Rovaniemi sopimus final.pdf
2 Toimenpideliite_Rovaniemi_final (1)_
Innovaatiotoimintaa vahvistavat ekosysteemisopimukset ovat valtion ja
yliopistokaupunkien välisiä sopimuksia, jotka mahdollistavat kaupunkien ja valtion
tiiviimmän yhteistyön tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tueksi. Sopimuskausi
on vuodet 2021 - 2027.
Sopimuksilla kehitetään tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä
sekä lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta. Sopimusten
laadinta on kirjattu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan osana hallituksen
toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin
kokeilu- ja innovaatioympäristö.
Rovaniemen kaupunki on valmistellut sopimusta yhteistyössä Lapin
korkeakoulukonsernin ja Lapin liiton kanssa. Valmistelutyön perusteella Rovaniemen
painopistealueiksi on määritelty arktinen matkailu sekä tulevaisuuden
hyvinvointipalvelut ja etäisyyksien hallinta.
Luonnos sopimuksesta ja alustava lista toimenpiteistä ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy liittenä olevan Rovaniemen kaupungin ja valtion välisen
Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan
allekirjoittamaan sen.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa toimialajohtaja Jukka Kujalaa ja kansainvälisten
asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinia.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Elinvoimapalvelut/Elinkeino- ja työllisyys palvelualue
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§ 26
Rovaniemen kaupungin ja alueen oppilaitosten välinen kumppanuussopimus
ROIDno-2021-96
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö
Liitteet

1 Kumppanuussopimus Rovaniemen kaupunki 2021-2023.pdf
Rovaniemen kaupunki, Lapin yliopisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU
konserni ja Lapin ammattikorkeakoulu ovat laatineet luonnoksen
kumppanuussopimuksesta, jossa sovitaan strategisia ja operatiivisia
kehittämistavoitteita tukevasta kumppanuudesta ja yhteistyöstä.
Kumppanuussopimusneuvotteluissa on otettu huomioon valtion ja Rovaniemen
kaupungin välinen innovaatiotoimintaa vahvistava ekosysteemisopimus
painopistealueiden valinnasta. Kumppanuussopimuksen painopistealueet ovat
arktinen olosuhdeosaaminen, arktinen matkailu sekä tulevaisuuden palvelut ja
etäisyyksien hallinta. Kumppanuussopimus ei sulje pois muuta painopistealueiden
ulkopuolista yhteistyötä eikä sopimusosapuolten kahdenvälistä yhteistyötä.
Kolmivuotisen sopimuksen luonnos on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan kumppanuussopimuksen vuosille 2021-
2023.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa toimialajohtaja Jukka Kujalaa ja kansainvälisten
asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinia.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Elinvoimapalvelut/elinkeinot ja työllisyys palvelualue

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.02.2021

2/2021

20 (80)

Kaupunginhallitus, § 378,04.11.2019
Kaupunginhallitus, § 497,16.12.2019
Elinvoimalautakunta, § 148,24.11.2020
Kaupunginhallitus, § 27, 01.02.2021
§ 27
Työllisyyden kuntakokeilun yhteistyösopimukset ja toimivalta
ROIDno-2019-3057
Kaupunginhallitus, 04.11.2019, § 378
Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Mäensivu
Liitteet

1 Hakeutuminen työllisyyden kuntakokeiluihin
2 Konsernijaosto 19.09 § 48 Kuntien järjestämisvastuun vahvistaminen TE-palveluissa
3 Kuntien järjestämisvastuun vahvistaminen TE-palveluissa 30.8.2019
Valmistelijat:
Elinvoimajohtaja Jukka Kujala
Työllisyysasioiden erityisasiantuntija Sanna Mäensivu
Taustaa
Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa ja sen toimeenpanosuunnitelmassa kuntien
roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Työllisyyspalveluiden
järjestäminen ja toteuttaminen voidaan sopimuksella antaa yhden tai useamman
kunnan tehtäväksi kuntien kanssa tehtyjen sopimusten pohjalta. Toimeenpanon
tueksi säädetään tarvittaessa erillislainsäädäntö. Työllisyyden kuntakokeilut ovat yksi
osa kokonaisuuden toimeenpanoa.
Työllisyyden kuntakokeiluissa on tarkoitus jatkaa ja laajentaa vuoden 2018
päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia. Kokeilujen on tarkoitus
käynnistyä keväällä 2020 mikäli tarvittavat lainsäädäntömuutokset saadaan tehtyä.
Kuntien työllisyyshankkeita koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle
joulukuussa 2019. Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät keväällä 2020 ja ne
kestävät 31.12.2022 asti.
Kokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden
työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan
työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään
työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä
työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia
palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja
ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen
kehittämistarpeet. Kokeiluissa tehostetaan palveluohjausta ja palveluihin pääsyä.
Kokeilun kohderyhmänä ovat kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa
olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan. Lisäksi
kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat,
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jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hankealueiden TE-toimistoissa.
Rovaniemen osalta tämä tarkoittaisi noin 2800 työnhakija-asiakkaan siirtymistä
kaupungin vastuulle. Asiakasohjaus kokeiluihin on jatkuvaa. Kokeilukunta vastaa
kyseisen asiakaskohderyhmän julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden)
tarjoamisesta. Kokeiluissa mukana olevat kunnat saavat käyttöönsä TE-hallinnon URA-
asiakastietojärjestelmän. Kokeiluissa tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta yhteen
sovittamalla valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Valtiolta kokeiluihin
kohdentuvat resurssit mitoitetaan niin, että niillä varmistetaan kohderyhmälle
nykyisen kaltainen palvelutaso. Kuntien edellytetään tuovan omia panoksia
palvelutason nostamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi. Kuntien omien resursoinnin
viitearvona käytetään vuositasolla vähintään 15%:n tasoa vuoden 2018
työmarkkinatukimenoista käsittäen kokeiluun kohdistuvat henkilötyöpanoksen,
kehittämispanoksen sekä muut kuin lakisääteiset palvelut kokeilun asiakkaille. Ehto
täyttyy Rovaniemen kaupungin osalta.
Konsernijaosto on ilmaissut myönteisen suhtautumisen kokeiluun hakeutumiselle ja
valtuuttanut viranhaltijat valmistelemaan asiaa päätöksentekoon (19.9.2019 §48).
Valmisteluaikataulu on erittäin tiukka, kuntien yhteinen hakemus tulee toimittaa työ-
ja elinkeinoministeriöön 19.11 mennessä.
Kokeilun toteutus
Kokeilussa kunta vastaa asiakkaaksi ohjatun työnhakijan palveluprosessista ja TE-
palvelujen tarjoamisesta. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kunta huolehtii
työnhakijan haastattelusta, palvelutarpeen arvioinnista sekä työllistymis-, kotoutumis-
ja aktivointisuunnitelmien laatimisesta ja seurannasta JTYP-lain, kotouttamislain,
monialaisen yhteispalvelulain ja kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain
mukaisesti. Kunta tarjoaa työnhakijalle JTYP-lain mukaisia työnvälitys-, tieto- ja
neuvonta sekä ammatinvalinta- ja uraohjauspalveluja samoin kuin kotouttamisen
edistämisessä annetun lain mukaisia TE-palveluja kotoutuja-asiakkaalle. Kunta voi
kokeilussa myöntää palkkatukea (pl. kunnan oma työllistämistoiminta), starttirahaa,
järjestää työkokeiluja sekä ohjata asiakkaita työvoimakoulutuksiin ja valmennuksiin
sekä välittää tietoja avoimeksi ilmoitetuista työpaikoista ja esitellä työnantajalle
työnhakijoita ja tehdä työtarjouksia. Kaikessa työssä tulee huomioida
työttömyysturvalain vastikkeellisuus. Asiakkaiden palveluprosessit ovat pääosin laissa
säädeltyjä. Työttömyysturvalausunnot annetaan TE-toimistosta, mutta kunnat antavat
TE-toimistolle vastikkeellisuuden toteutumiseksi ja lausuntojen antamiseksi
tarpeelliset tiedot.
Toimintaa säädellään monissa eri laissa ja asetuksessa, muun muassa seuraavissa:
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 28.12.2012/916
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 1369/2002
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001
Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010
Työttömyysturvalaki 1290/2002 sekä asetus työttömyysturvalain toimeenpanosta
Kokeilun toteutumista arvioidaan ja seurataan seuraaviin mittarein:
työllisyysasteen kehitys
työmarkkinatuen säästöt kunnissa ja valtiolla
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aktivointiaste ja palvelujen aloittaminen
työttömyyden päättyminen työllistymiseen tai koulutukseen
työttömyysjaksojen keskimääräinen kesto
pitkäaikaistyöttömien/rakennetyöttömien määrän kehitys
työtarjousten määrä ja tuloksellisuus
työ- ja toimintakyvyn edistyminen
asiakastyytyväisyys
henkilöstön työhyvinvointi
Kokeilussa sovelletaan tehostettua palvelumallia, jonka osa-alueita ovat muun muassa
työnhaun vahvaan alkuun panostaminen, työnhakijoiden henkilökohtainen
kohtaaminen, laaja-alainen palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus. Palvelutarpeen
arviointiin sisältyy myös työnhakijan osaamistarpeiden arviointi ja koulutustarpeen
määrittäminen, työkyvyn arviointi sekä arvio sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen
tarpeellisuudesta. Toiminta edellyttää työllisyyspalvelujen, sote- palvelujen ja KELAn
kuntoutuspalvelujen vahvaa yhteensovittamista. Kokeilukunnille määritellään
määrärahakiintiöt tarvittavien valmennusten ja koulutusten hankintaan asiakkaille.
Nämä palvelut rahoitetaan valtionhallinnon määrärahasta.
Kuntaorganisaatiossa sosiaali- ja terveyspalvelujen vahva integraatio kokeilun
toteuttamiseen on tärkeää. Kokeiluun hakeutuminen tukee kaupungin sisäisen
työllisyyden toimintamallin rakentumista ja sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä
työllisyyspalvelujen yhteistyönrakenteiden kehittymistä. Ekosysteemi –ajattelun
mukaisesti kokeilun toteuttamiseen tulee liittää laajasti kunnan eri toiminnot ja
palvelualueet sekä laaja kumppanuusverkosto myös kaupunkikonsernin ulkopuolelta.
Työllisyyden ekosysteemi rakentuu työnantajista, kunnan eri toimialoista,
viranomaisista, elinkeinotoimesta, kolmannen sektorin toimijoista, oppilaitosten ja
vapaan sivistystyön toimijoista, kansaneläkelaitoksesta, yksityisistä palveluntuottajista
jne. Toimintamallin rakentamisessa voidaan hyödyntää ohjaamo-tyyppistä ajattelua,
jossa kunnat toimivat alustana eri toimijoiden osaamisen, resurssien ja palveluiden
yhdistämisessä. Yhteisellä alustalla etsitään ratkaisuja työnhakijoiden ja työnantajien
tarpeisiin vastaamisessa, yhdessä.
Lapin Liitto on koordinoinut kaikille Lapin kunnille lähteneen kartoituksen kokeilusta
kiinnostuneista kunnista. Tässä vaiheessa osa kunnista vielä harkitsee mukaan
lähtemistä ja asiaa valmistellaan kunnalliseen päätöksentekoon. Valtionhallinnon
siirtyvästä resurssimäärästä ei vielä tässä vaiheessa ole tarkkaa tietoa. Mukaan
lähtevät kunnat tarkentuvat lopullisesti kuntien välisissä neuvotteluissa ja
kokeiluhakemuksen yhteisessä valmistelussa.
Rovaniemen kaupungin osalta kokeiluun hakeutuminen edellyttää riittävää
resursointia kokeilun johtamiseen (isäntäkunnan rooli) sekä asiakastyöhön niin
työllisyyspalveluissa kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kokeiluun hakeutumisessa
tulee myös varmistaa, että valtionhallinnon resursointi kokeiluun on kohtuullisella
tasolla.
Kokeiluun lähteminen edellyttää kolmen (3) uuden virkasuhteisen työntekijän
rekrytoimista asiakastyöhön kokeilun lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi kokeilun
ajaksi. Uusien työntekijöiden palkkauskustannukset rahoitetaan työllisyyspalveluiden
vuoden 2020 talousarvioon budjetoidusta määrärahasta. Myös työllisyyspalveluiden
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nykyiselle henkilöstölle tulee perustaa kokeilun ajaksi virkapohjat kokeiluun liittyvien
lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. Virkojen perustamisesta päättää
kaupunginhallitus erikseen myöhemmin kun kokeilun valmistelu etenee
konkreettiseen toteutuksen suunnitteluun yhdessä TE-hallinnon kanssa ja
valtionhallinnon siirtyvä resurssi varmistuu.
Esitän että kaupunginhallitus päättää seuraavasti:
1. Rovaniemen kaupunki hakeutuu työllisyyskokeiluun 19.11 mennessä mikäli
valtionhallinnon resursointi kokeiluun on riittävää. Lopullinen
kokeiluhakemus tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi joulukuun 2019 aikana
2. Rovaniemen kaupunki toimii kokeilussa isäntäkunnan roolissa. Kuntien välinen
yhteistyösopimus laaditaan ennen kokeilun alkamista ja tuodaan tiedoksi
kaupunginhallitukselle
3. Kokeilua varten tarvittavien virkapohjien perustaminen ja kelpoisuusehdot
tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi kokeilun valmistelun edetessä
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Erola, hallintolakimies
Kaupunginhallitus päättää, että:
1. Rovaniemen kaupunki hakeutuu työllisyyskokeiluun 19.11 mennessä mikäli
valtionhallinnon resursointi kokeiluun on riittävää. Lopullinen
kokeiluhakemus tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi joulukuun 2019 aikana,
2. Rovaniemen kaupunki toimii kokeilussa isäntäkunnan roolissa. Kuntien välinen
yhteistyösopimus laaditaan ennen kokeilun alkamista ja tuodaan tiedoksi
kaupunginhallitukselle.
3. Kokeilua varten tarvittavien virkapohjien perustaminen ja kelpoisuusehdot
tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi kokeilun valmistelun edetessä.
Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että saatavilla olevilla tiedoilla ei voida saada
yksityiskohtaista käsitystä työllisyyskokeilua säätelevän erillislainsäädännön sisällöstä
tai valtiolta kunnan työnjohtoon siirtyvästä henkilöstöresurssista. Koska kyse on
kunnan lakisääteisten tehtävien kasvattamisesta ja asian sekä periaatteellinen että
käytännöllinen merkitys on suuri, asiassa on edellytettävä riittävien
vaikutusmahdollisuuksien turvaamista kokeiluun hakeneille kunnille sekä lakia että
siihen liittyviä teknisiä määrittelyjä ja laskentaperusteita valmisteltaessa. Seuraavien
kokeilun eri osa-alueita koskevien periaatteiden ja suunnitelmien on oltava
määriteltyinä riittävällä tarkkuudella ennen lakiehdotuksen lausuntomenettelyä:
kokeilun resursoinnin ja ELY-keskusten kanssa tehtävän hankintayhteistyön
periaatteet, tarkennukset kunnan ja valtion työnjaosta työttömyysturvatehtävässä ja -
neuvonnassa, työnhakijaksi ilmoittautumista koskevan prosessin sujuvuuden
takaaminen TE-toimiston ja kokeilualueiden välillä sekä TE-toimistojen
työnantajayhteistyön kohdentuminen kokeilualueiden asiakkaille.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kehitysjohtajan esityksen mukaisesti.
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Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Mäensivu, Jukka Kujala, Mirja Kangas, Paula Reponen
Liitteet

1 Lapin hakemus työllisyyden kuntakokeiluun
2 liitteet Lapin kokeiluhakemukseen.pdf
3 Kuntien_vahvistaminen_työllisyyden_kuntakokeiluihin (1).pdf
Kaupunginhallitus päätti 4.11.2019 kokouksessaan (§378), että Rovaniemen kaupunki
hakeutuu työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä Lapin muiden kuntien kanssa ja toimii
isäntäkuntana koordinoiden Lapin alueen työllisyyskokeilua. Kokeilun hakuaika päättyi
19.11.2019, hakuajan puitteissa jätettiin yhteinen kokeiluhakemus Rovaniemen
kaupungin, Tornion kaupungin, Kemijärven kaupungin sekä Sodankylän kunnan
kanssa. Hakemuksen liitteeksi laadittiin kuntien välinen aiesopimus sekä toimitettiin
kaupungin/kunnanhallitusten päätökset kokeiluun hakeutumisesta.
Työllisyyskokeilun toteuttaminen edellyttää myös muiden toimialojen tiivistä
osallistumista asiakastyöhön, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sosiaalipalvelut
vastaa kuntoutumisvaiheen asiakaskohderyhmästä tarjoten lakisääteiset
sosiaalihuollon palvelut (ml. kuntouttava työtoiminta) sekä yhteistyössä
terveydenhuollon kanssa työ- ja toimintakyvyn arviointipalveluista. Terveydenhuolto
vastaa lakisääteisestä työttömien terveystarkastuksesta ja yhteistyössä
sosiaalipalveluiden kanssa työ- ja toimintakyvyn arviointipalveluista
sekä osallistumisesta monialaiseen yhteistyöhön yhdessä sosiaali- ja
työllisyyspalvelujen kanssa. Työllisyyspalvelujen tehtävänä on tukea asiakasta kohti
työllistymistä ja tarjota tietoa, neuvontaa ja ohjausta matalalla kynnyksellä sekä
koordinoida työllisyyskokeilun kokonaisuutta paikallisesti ja alueellisesti. Kokeilun
alkaessa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) TE-hallinnon
resursseja siirtyy kaupungin työnjohdon alle. Lisäksi työllisyyspalvelut osallistuvat
omilla resursseilla monialaiseen yhteispalveluun. Kokeilun aikana päästään
kehittämään sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalvelujen monialaista yhteistyötä
työllisyydenhoidossa.
Alustavan resurssilaskelman mukaan Rovaniemen kaupungin osalta TE-hallinnon
siirtyvä resurssi on 11,3 htv:ta. Lisäksi kaupunki neuvottelee TE-toimiston kanssa
muun TE-hallinnon resurssoinnin osoittamisesta kokeiluun (esimiesresurssi,
ammatinvalinnan ohjauksen resurssi, yrityspalveluiden resurssi, keskitetyt päätökset).
5.12 tulleen tiedon mukaan Lapin kokeiluhakemus on hyväksytty jatkovalmisteluun
(liitteenä)
Kokeilun osapuolten (kokeilukunnat, Lapin TE-toimisto, Lapin ELY-keskus, KEHA-
keskus) väliset yhteistyösopimukset laaditaan ennen kokeilun alkamista.
Liite 1 Lapin kuntien hakemus työllisyyden kuntakokeiluun
Liite 2 Kokeiluhakemuksen liitteet
Liite 3 Kuntien vahvistaminen työllisyyden kuntakokeiluihin
Esitän, että
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1. kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi työllisyyden kuntakokeiluhakemuksen
liitteineen sekä tiedon kuntien vahvistamisesta jatkovalmisteluun
2. kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan kuntien
välisen yhteistyösopimuksen (kuntasopimus) sekä mahdollisesti laadittavan
sopimuksen kokeilukuntien, Lapin TE-toimiston, Lapin ELY-keskuksen sekä KEHA-
keskuksen välillä (pääsopimus). Yhteistyösopimukset tuodaan tiedoksi
kaupunginhallitukselle kokeilun alkaessa.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi työllisyyden kuntakokeiluhakemuksen
liitteineen sekä tiedon kuntien vahvistamisesta jatkovalmisteluun ja valtuuttaa
kaupunginjohtajan allekirjoittamaan kokeiluun liittyvät yhteistyösopimukset.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 24.11.2020, § 148
Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Mäensivu, Rauni Jokelainen
sanna.maensivu@rovaniemi.fi, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
työllisyysasioiden erityisasiantuntija, hallinto- ja talouspäällikkö
Liitteet
1 Tehtäväkuvien sisällöt 24.11.2020
Työllisyyden kuntakokeilu on nykyisen hallitusohjelman yksi toimenpide, jossa vahvistetaan
kuntien vastuuta järjestää työllisyyspalveluita. Työllisyyskokeilujen tavoitteena on edistää
nykyistä tehokkaammin työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista
sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.
Kaupunginhallitus (KH) päätti 4.11.2019 §378, että Rovaniemen kaupunki hakeutuu työllisyyden
kuntakokeiluun yhdessä Kemijärven kaupungin, Tornion kaupungin sekä Sodankylän kunnan
kanssa. Päätösesityksessä KH:lle on tuotu esille, että kokeiluun lähteminen ja siihen liittyvien
lakisääteisten tehtävien hoitaminen edellyttää sekä kolmen (3) uuden virkasuhteisen työntekijän
rekrytoimista asiakastyöhön että virkojen perustamista nykyiselle työllisyysyksikön henkilöstölle.
Kuntalain 87§ mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.
Työllisyyden edistämisen kuntakokeiluista (HE 87/2020 vp ja HE 114/2020 vp) Rovaniemen
kaupunki järjestäisi alueellaan:
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) ja
kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) annetuissa laeissa tarkoitettuja palveluja työ- ja
elinkeinotoimiston asemesta sekä
antaisi eräitä työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitettuja työvoimapoliittisia lausuntoja
työ- ja elinkeinotoimiston asemesta.
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Näiden palveluiden järjestämiseen ja tarjoamiseen liittyy julkisen vallan käyttöä, minkä vuoksi
julkisten työvoimapalveluiden asiakastietojärjestelmän käyttöoikeus voidaan esitetyn
erillislainsäädännön 14 §:n 2 momentin mukaan myöntää vain kunnan virkamiehelle, joka hoitaa
kokeilulain mukaisia tehtäviä.
Rovaniemen kaupungin vastuulle siirtyy kokeilussa noin 3 600 työnhakija-asiakasta. Jotta
lakisääteisten tehtävät voidaan hoitaa ja kokeilu on tuloksellista, se edellyttää riittävää
resursointia asiakastyöhön. Rovaniemen kaupunki osoittaa kokeilun lakisääteisten
viranomaistehtävien hoitamiseen resursseja seuraavasti:
1. kokeilulain tehtävien toimeenpanon johtaminen ja organisointi 1 htv (työllisyyspäällikkö 0,5
htv ja palvelukoordinaattori 0.5 htv)
2. kokeilulain mukainen asiakastyö 4,5 htv (asiakasvastaavat 4 htv, työnsuunnittelija 0,5 htv)
Valtionhallinnosta kokeilulain mukaisia tehtäviä siirtyy hoitamaan kunnan työnjohdon alle noin
16,5 henkilötyövuotta, josta osa on määräaikaisia resursseja ensi vuoden ajalle.
Ao. viranomaisten toimivaltaan liittyvät asiat viedään kaupunginhallitukselle
päätettäväksi loppuvuoden 2020 aikana.
Kokeilujen toteuttamista varten tarvittavat henkilöresurssit on huomioitu
henkilöstösuunnitelmassa ja määrärahat niihin on varattu työllisyyspalvelujen talousarvioon. Asia
on suunniteltu yhdessä henkilöstöyksikön kanssa.
Elinvoimalautakunnalle esitetään kolmen (3) uuden tehtävän perustamista sekä neljän (4)
nykyisen toimen muuttamista virkasuhteeksi kokeilun ajaksi (1.1.2021-30.6.2023). Tehtävien
kuvaukset ovat liitteessä.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta kuulee työllisyysasioiden erityisasiantuntijaa Sanna Mäensivua työllisyyden
kuntakokeilusta ja merkitsee kuulemisen tiedoksi.
Elinvoimalautakunta päättää:
1. Perustaa kokeilua varten kolme (3) asiakasvastaavan virkaa
2. Muuttaa seuraavat nykyiset toimet virkasuhteeksi ja muuttaa nimikkeet
kaksi (2 ) palveluohjaajan toimi virkasuhteeksi, uusi nimike asiakasvastaava
yksi (1) palveluesimiehen toimi virkasuhteeksi, uusi nimike palvelukoordinaattori
yksi (1) erityisasiantuntijan toimi virkasuhteeksi, uusi nimike työllisyyspäällikkö
3. Työsuhteiden kestosta :
Työllisyyspäällikön virka toistaiseksi voimassa oleva.
Asiakasvastaavien virat (5) ja palvelukoordinaattorin virka (1) ovat määräaikaisia ajalla
1.1.2021-
30.6.2023.
Kokeilun jälkeen virkasuhteessa olevat palaavat aiempaan työsuhteisiinsa. Jos kokeilulakia ei
hyväksytä, täyttämättä olevia virkoja ei myöskään täytetä.
4. Vahvistaa kelpoisuusehdoiksi
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1. Kaikkiin asiakasvastaavien virkoihin: soveltuva korkeakoulututkinto ja Suomen kielen
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito
2. Palvelukoordinaattorin virkaan: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja Suomen kielen
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito
3. Työllisyyspäällikön virkaan: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja Suomen kielen
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa työllisyysasioiden erityisasiantuntija Sanna Mäensivua.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 01.02.2021, § 27
Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Mäensivu, Miikka Ruokamo
sanna.maensivu@rovaniemi.fi, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi
työllisyysasioiden erityisasiantuntija, kaupunginlakimies
Liitteet

1 Liite 1 Yhteistyösopimus ELY TE KEHA Kunnat.pdf
2 Liite 2 Kuntien yhteistyösopimus työllisyyden kuntakokeilusta.pdf
3 Liite 3 Toimivallan siirtäminen_työllisyyden kuntakokeilu.pdf
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilua koskevien sopimusten hyväksyminen
ja kokeilulain mukaisten tehtävien päätösvallan siirtäminen työllisyysyksikön
viranhaltijoille
Rovaniemen kaupunki on hakeutunut ja hyväksytty työllisyyden kuntakokeiluun
yhdessä Tornion kaupungin, Kemijärven kaupungin ja Sodankylän kunnan kanssa.
Kaupungit/kunnat muodostavat yhteisen kokeilualueen Lapissa. Eduskunta on
hyväksynyt kuntakokeilua koskevan lainsäädännön 15.12.2020 (laki työllisyyden
edistämisen kuntakokeilusta 1269/2020) ja tasavallan presidentti on vahvistanut lain
30.12.2020. Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät 1.3.2021 ja ne kestävät 30.6.2023
saakka.
Ennen työllisyyden kuntakokeilun käynnistymistä tulee laatia ja allekirjoittaa
yhteistyösopimukset kokeilun toteuttamiseksi.
Kokeilun toteuttamiseksi laaditaan kaksi erillistä sopimusta:
1. Yhteistyösopimus Lapin ELY-keskuksen, Lapin TE-toimiston, KEHA-keskuksen ja
kokeilukuntien välillä (liite 1) sekä
2. Kokeilukuntien välinen yhteistyösopimus (liite 2)
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallitus päättää
työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien
hoitamisesta, kokeilualueen kunnan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen
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käsittelevästä toimielimestä tai viranhaltijasta sekä kaupungin puhevallan
käyttämisestä kokeilualueen kunnan päätöksiä koskevissa muutoksenhaku- ja
laillisuusvalvonta-asioissa.
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu tuo Rovaniemen kaupungille merkittävässä
määrin uusia toimivaltuuksia ja tehtäviä. Lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi on
tarkoituksenmukaista delegoida kokeilulain toimeenpanoon liittyvää päätösvaltaa
työllisyysyksikön viranhaltijoille. Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
määrittää sen lainsäädännöllisen toimivallan, jota kunnan viranhaltija ja kunnan
työnjohdon alla oleva TE-hallinnosta siirtyvä virkamies käyttää työllisyyden
edistämisen kuntakokeilussa. Liitteenä (liite 3) on ehdotus päätösvallan delegoinniksi
kokeilulainsäädännön mukaisten tehtävien ja vastuiden hoitamista varten. Delegointi
on voimassa kokeilulainsäädännön voimassaolon ajan tai kunnes kaupunginhallitus
tekee asiasta uuden päätöksen.
Lisäksi ennen kokeilujen käynnistymistä kokeilukuntien tulee allekirjoittaa
valtionhallinnosta kokeilukuntien työnjohdon alle siirtyvien henkilöiden
osalta "Suostumus työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisiin
tehtäviin siirtämiseen".
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. Hyväksyä liitteenä olevan (liite 1) yhteistyösopimuksen Lapin ELY-keskuksen,
Lapin TE-toimiston, KEHA-keskuksen ja kokeilukuntien välillä ja valtuuttaa
kaupunginjohtajan tekemään tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia
sopimukseen sekä allekirjoittamaan sen
2. Hyväksyä liitteenä olevan (liite 2) kuntien välisen yhteistyösopimuksen ja
valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia
sopimukseen sekä allekirjoittamaan sen
3. Hyväksyä liitteenä olevan (liite 3) ehdotuksen päätösvallan siirtämisestä
kokeilulainsäädännön mukaisten tehtävien ja vastuiden hoitamista varten
työllisyyden kuntakokeilun ajaksi
4. Valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan suostumus-lomakkeen valtiolta
kunnan työnjohdon alle siirtyvistä henkilöistä
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki arvioi kokeilun
edetessä resurssien riittävyyttä.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa toimialajohtaja Jukka Kujalaa ja työllisyysasioiden
erityisasiantuntija Sanna Mäensivua.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Sanna Mäensivu
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§ 28
Lausunto Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2040
ROIDno-2020-4029
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ylinampa, Aku Raappana, Jukka Kujala, Tuula Rintala-Gardin
jukka.ylinampa@rovaniemi.fi, aku.raappana@rovaniemi.fi, jukka.kujala@rovaniemi.fi,
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
kaupungininsinööri, suunnittelupäällikkö, toimialajohtaja, kansainvälisten asioiden
päällikkö
Lapin liitossa on valmistunut Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 -luonnos.
Lapin liiton hallitus hyväksyi 14.12.2020 liikennejärjestelmäsuunnitelman
raporttiluonnoksen lähetettäväksi lausunnoille. Lapin liitto pyytää Rovaniemen
kaupungilta lausuntoa Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2040.
Elinvoimapalvelut toimiala on valmistellut seuraavan lausunnon:
Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma on asiakirja, jolla linjataan liikenneolosuhteiden
kehitystä Lapissa kaikkien liikennemuotojen osalta vuoteen 2040. Kun nyt
valmistellaan samanaikaisesti ensimmäistä valtakunnallista 12-vuotista
liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, on Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutus
merkittävä myös tämän osalta. Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa
linjattaneen lähinnä talouden raameista ja kustannusjaon periaatteista sekä
määritellään periaatteet rahoituksen kohdentamiseksi. Näiden linjausten perusteella
toteutettavia hankkeita tullaankin todennäköisesti hakemaan maakuntien
liikennejärjestelmäsuunnitelmien ja maakunnissa tehtävän liikennejärjestelmätyön
kautta. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet liittyvät
kestävyyteen, saavutettavuuteen ja tehokkuuteen.
Lausuntopyynnön kohteena olevassa raporttiluonnoksessa onkin hyvin huomioitu
valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tiedossa olevat periaatteet ja
linjaukset. Kaupunkiseutujen (Rovaniemi ja Kemi-Tornio) huomioiminen
valtakunnallisten yhteyksien solmupisteinä, rooli kestävien kulkumuotojen
edistämisessä sekä ennen kaikkea kestävään ja kustannustehokkaaseen
yhdyskuntarakenteeseen panostavassa maankäytön ja liikenteen
yhteensovittamisessa on Rovaniemen kannalta olennaista.
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluaineistossa on esitetty
valtion varoja kohdennettavaksi muun muassa seuraaviin kohteisiin:
Rataverkon kehittäminen: asemanseutujen ja ratapihojen toimivuutta edistävät
toimet
Pääväylillä palvelutason parantamiseen merkittävimmissä kohteissa
pistemäisesti ympäri Suomen elinkeinoelämän ja liikenneturvallisuuden tarpeet
huomioiden
muiden kuin MAL-seutujen kuntien elinkeinoelämän kehittämiseen ja
maankäytön tukemiseen maantieverkkoa kehittämällä
Kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuurin kehittämiseen valtion osuutena katuverkon
kohteisiin
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Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa on esitetty
tavoitteeksi valtion Investointiohjelman laatiminen aina 6-8 vuodeksi kerrallaan
suunnitelman tavoitteiden ja kriteerien sekä liikenneverkon strategisen tilannekuvan
pohjalta. Valmistelussa on huomioitu tarve riittävän suunnitelmavarannon
kasvattamiseen.
Valtion rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseksi onkin Lapin
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa varauduttu monipuolisesti eri näkökulmilta
rahoituskriteerit täyttävien hankkeiden toteuttamiseen ottamalla niitä mukaan
hankelistaan. Jatkossa mukaan olevien hankkeiden valmisteluun tulee panostaa niin,
että toteutus on mahdollista, kun hankkeita hyväksytään investointiohjelmaan.
Raportiluonnoksessa esitetyistä kehittämistavoitteista useimmat koskevat myös
Rovaniemen kaupunkia ja hankelistassa olevat investointikohteet edistävät hyvin
maakunnan etua. Raportiluonnoksessa painotetaan valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman hengessä kestävien liikkumismuotojen edistämistä.
Kuitenkin Lapin matkailun kannalta lentoliikenteen yhteyksien toimivuus tulee
olemaan ratkaiseva elinkeinon menestykselle ja lentoliikenteen odotetaan koronan
jälkeen elpyvän nopeasti sitä edeltävälle tasolle. Lentoliikenteen ilmastovaikutukset
tulevat myös uusilla teknisillä ratkaisuilla vähenemään tulevaisuudessa.
Lentoliikenteen ja sen liityntäliikenteen vaatimasta infrasta ja sen kehittämisestä on
jatkossakin pidettävä huolta.
Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelman raporttiluonnoksessa on mukana Rovaniemen
kaupungin alueelta tunnistettuja investointitarpeita seuraavasti:
Valtakunnan tasolla tunnistettavat kärkihankkeet
Valtatien 4 parantaminen välillä Keminmaa – Inari
On tärkeää, että valtatien 4 kehittäminen jatkuu nyt käynnissä oleva Oulu – Kemi osuuden
jälkeen välittömästi Keminmaan ja Rovaniemen välisellä osuudella. Raportin
hankekuvausta olisi hyvä laajentaa huomioimalla Isoaavantien ja Lentokentäntien
eritasoliittymät pistemäisinä kohteina, joilla on selkeää vaikutusta myös maankäytön ja
elinkeinoelämän edistämiseen. Nämä kohteet tulisi saada toteutettua viimeistään vuoteen
2030 mennessä.
Infrahankkeet osana elinkeinojen kehittämishankkeita
Suhangon kaivoshankkeen liikenneyhteydet
Kaivoshankkeella on vaikutusta myös kantatien 78 liikennöitävyyteen kaupunkialueella,
erityisesti jos tavaraliikenteen materiaalivirrat suuntautuvat Rovaniemelle. Käynnistyessään
kaivos voi myös korostaa Rovaniemen logistiikkaterminaalin tarvetta sekä vaikuttaa
tarpeeseen toteuttaa maantien 926 uusi linjaus Kemijoen yli Oijustien eritasoliittymään.
Ratahankkeet
Oulu–Kemi-Rovaniemi rataosan kapasiteetin lisääminen ja nopeuden nostaminen
Kapasiteetin lisäämisen ohella myös yhteysvälin nopeuttamiseen tähtäävät toimenpiteet
edistäisivät varsinkin matkustajaliikenteen palvelutasoa. Tällä turvataan erityisesti
matkailuelinkeinon saavutettavuutta koko maakunnassa.
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Rovaniemen logistiikkaterminaali
Ratahankkeiden kokonaisuuteen liittyy myös Rovaniemen uuden tavara-aseman ja
raakapuuterminaalin rakentaminen Isoaavalle. Elinkeinojen kehittämisen infrahankkeissa
mukana oleva Kemin biotuotetehdas tulee lisäämään myös Rovaniemen
raakapuuterminaalin kapasiteettitarvetta. Uusi terminaali mahdollistaa paitsi
puutavaraterminaalin laajentamisen, myös uusien tavaravirtojen siirtymisen
autokuljetuksista kiskoille. Alueelle on mahdollista kehittää laajasti kuljetuspalveluita
tarjoava logistiikan solmupiste. Terminaalin siirto mahdollistaa myös yhdyskuntarakenteen
eheyttämisen nykyisen puuterminaalin alueella.
Maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen
Kt78 parantaminen välillä Jätkänkynttilä – Pöykkölä
Kantatie 78 nelikaistaistaminen Jäämerentien ja Ounasrinteentien välisellä osuudella ja
Porokadun liittymän liikenneturvallisuuden parantaminen ovat tämän hankkeen
tärkeimmät tavoitteet. Raportissa hankkeen aikajänteeksi onkin arvioitu 2-5 vuotta.
Hankkeen tiesuunnitelman laatiminen onkin syytä käynnistää välittömästi. Kaupunki on jo
omalta osaltaan toteuttanut hankkeeseen liittyvien katujen parantamistoimenpiteitä
Ounasvaarantiellä, Ounasrinteentiellä ja Jäämerentiellä.
Paavalniemen siltayhteys
Kemijoen itäpuolentien Mt926 yhdistäminen Kemijoen yli Oijustien eritasoliittymään.
Hankkeen tarpeellisuus on todettu sekä voimassa olevassa maakuntakaavassa että työn
alla olevassa Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavassa. Uusi tieyhteys kytkee maantien
926 suoraan valtatiehen neljä, helpottaa kantatien 78 liikennepainetta ja ohjaa Kajaanin
suunnasta tulevan raskaan liikenteen pois kaupungin keskustan kaduilta. Tieyhteydellä
mahdollistetaan Rovaniemen alueiden käytön strategiassa ekologisesti ja taloudellisesti
parhaaksi todetun alueen maankäytön kehittymismahdollisuudet. Asutuksen sijoittuminen
Pöyliövaaraan tiivistää yhdyskuntarakennetta, edistää kävelyä ja pyöräilyä kulkumuotoina
sekä mahdollistaa hyvän joukkoliikennetarjonnan. Hankkeella on myös edellytykset
molempia tyydyttävään kustannusjakoon kaupungin ja valtion kesken. Meneillään olevan
kehityksen valossa hankkeen toteutustarve voi olla esitettyä aikajännettä 10-20 vuotta
nopeampi.
Kestävän liikkumisen edistäminen
Rovaniemen matkakeskus
Matkakeskus yhdistää rautatieliikenteen ja linja-autoliikenteen terminaalipalvelut.
Asema-alueen maanomistajien kesken on käynnistetty ideasuunnitelman laatiminen koko
asemanseudusta. Rovaniemi on myös mukana valtakunnallisen liikenteen solmupisteiden
kehittämishankkeessa. Henkilöliikenteen palvelut ovat yhtenä kehittämiskohteena myös
valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa edellä olevan lausunnon Lapin
liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2040.
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Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa toimialajohtaja Jukka Kujalaa sekä kaupungininsinööri
Jukka Ylinampaa.
Liisa Ansala esitti Harri Rapon, Juhani Juuruspolven ja Maarit Simoskan kannattamana,
että lausuntoon tehdään seuraavat lisäykset:
Lisäys1: Valtakunnan tasolla tunnistettavat kärkihankkeet, Valtatien 4 parantaminen
välillä Keminmaa – Inari: "Ohitustien rakentaminen Hirvaan kohdalle on myös
kaupungin prioriteetti. Kaupunki esittää, että ohitustien ratkaisuissa tutkitaan myös
pidempi, Rovaniemen teollisuusalueelle ulottuva ohitus, ja että sen kustannukset ja
rahoitus selvitetään."
Lisäys 2: Kestävän liikkumisen edistäminen: "Rovaniemen kaupungille on tärkeää että
joukkoliikenteen toimivuutta ja tukea, sekä kävelyä ja pyöräilyä edistetään myös
harvaan asutuilla alueilla."
Lisäys 3: Euroopan tason liikennejärjestelmäpolitiikka: "Suomen valtion tulee tehdä
vaikuttamistyötä Euroopan komission suuntaan Ten-T liikenneverkon ulottamiseksi
valtatie 4:ää pitkin Rovaniemelle saakka."
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti sekä
hyväksyi yksimielisesti Ansalan tekemän esityksen lisäyksistä.
Tiedoksi
Lapin liitto 31.1.2021 mennessä

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.02.2021

2/2021

33 (80)

§ 29
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja
toimintojen sijoittamisen perusteista
ROIDno-2020-4039
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Kujala, Harri Ihalainen, Kaisa Laitinen
jukka.kujala@rovaniemi.fi, harri.ihalainen@rovaniemi.fi, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
toimialajohtaja, tietohallintojohtaja, kaupunginsihteeri
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi
eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen
perusteista.
Hallitusohjelman mukaan alueellistamislainsäädäntö uudistetaan laadittavan
strategian mukaisesti.
Alueellistamisen uudistamisen strategia luovutettiin kuntaministeri Sirpa Paaterolle
22.4.2020. Strategiassa esitetään, että valtion läsnäolo alueilla perustuu
vastaisuudessa entistä vahvemmin palvelujen ja viranomaisten tehtävien
järjestämisen tarpeeseen. Valtion läsnäoloa tarkastellaan koko maan kattavasti, ja
läsnäololla vahvistetaan alueiden elinvoimaa ja kokonaisturvallisuutta sekä valtion
kilpailukykyä työnantajana.
Alueellistamislainsäädännön uudistaminen käynnistetiin strategiatyön pohjalta.
Strategian mukaan nykyiset alueellistamisen tavoitteet eivät tunnista palveluita,
palvelurakennetta tai kokonaisturvallisuusnäkökulmaa. Nykyisen ohjauksen
vaikuttavuus on heikko. Suunnitelmallisuus ja kokonaisuuden tarkastelu puuttuvat.
Prosessi keskittyy yksittäisiin toimintojen ja virastojen sijoittamisiin ja lakkauttamisiin.
Toimintaympäristö on muuttunut. Digitalisaatio on kehittänyt viestintäyhteyksiä ja
siirtänyt työtä tietojärjestelmiin.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion palveluiden saatavuuden sekä
yksikköjen ja toimintojen sijoittamisen perusteista, jolla kumottaisiin voimassa oleva
laki valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisesta koskevasta toimivallasta (362
/2002).
Laissa säädettäisiin valtion palveluiden saatavuuden järjestämistä sekä valtion
yksiköiden ja toimintojen sijoittamista koskevista yleisistä tavoitteista ja niitä
koskevasta valtakunnallisesta suunnittelusta ja koordinaatiosta. Laissa säädettäisiin
valtakunnallisesta suunnitelmasta, jolla luodaan hallinnonalarajat ylittävä
kokonaiskuva valtion palveluiden saatavuuden ja yksikköjen ja toimintojen
sijoittumisen tilasta sekä tavoitellusta kehityksestä ja ohjataan lain soveltamisalaan
kuuluvia valtion viranomaisia niille kuuluvassa päätöksenteossa. Laissa säädettäisiin
myös toimivallasta tehdä valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevia
päätöksiä ja selkeytettäisiin ministeriöiden ohjaustoimivaltaa valtion palveluiden
saatavuuteen liittyen.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.
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Ehdostus Rovaniemen kaupungin lausunnoksi:
1 § Lain tarkoitus ja soveltamisala
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion palveluiden saatavuuden sekä
yksikköjen ja toimintojen sijoittamisen perusteista. Lain soveltamisala kattaisi valtion
keskus-, alue- ja paikallishallinnon sekä valtion liikelaitokset. Lakia ei sovellettaisi mm.
kuntiin, Kelaan, muihin julkisoikeudellisiin laitoksiin eikä säätiöihin ja rahastoihin,
vaikka ne hoitaisivat julkista tehtävää tai julkista hallintotehtävää. Tältä osin
soveltamisala vastaisi pääsääntöisesti nykyistä alueellistamislakia. Lain
soveltamisalaan kuuluisivat yhtäläisin perustein valtion yksiköt ja toiminnot
riippumatta siitä, sijaitsevatko ne pääkaupunkiseudun ulko- vai sisäpuolella.
Rovaniemen kaupungilla ei ole huomautettavaa lain tarkoitukseen ja soveltamisalaan
muulta osin kuin Kelan osalta, jos lakiesitys koskee myös tavoitetta yhtenäisistä
toimitiloista kaupunkien ja kuntien kanssa, että lakia sovellettaisiin myös siihen.
Rovaniemen kaupunki on mukana 1.3.2021 käynnistyvässä työllisyyden
kuntakokeilussa ja työllisyydenhoitoon liittyvien toimijoiden sijoittuminen samaan
toimipisteeseen tuo selkeitä synergiaetuja hoitaa asiakkaiden palvelutarpeita.
Lain tarkoituksena ja tavoitteena tulee olla alueiden turvallisuuden ja elinvoiman
lisäksi vahvasti yhdenvertaisuus, ml. kielelliset oikeudet (saamen kieli) sekä koko maan
tasapainoisen kehittymisen edistäminen.
Viranomaisten fyysinen ja digitaalinen palveluverkko voitaisiin toteuttaa valtion ja
kuntien kumppanuuden kautta, kuten esimerkiksi Asiointipisteet ja VIRTU-pisteet.
Osaamiskeskustoimintaa ja osaamiskeskittymiä tulee kehittää edelleen tasapainoisen
maan kehittämisen näkökulmasta, esimerkkinä POSKE.
2 § Tavoitteet
Lainsäädännön ja suunnittelun lähtökohdaksi on otettu tarpeet valtion läsnäololle
sekä sen hyödyt edistäen koko maan tasapainoista kehittymistä. Lain tavoitteena on
vahvistaa valtion läsnäololla alueiden elinvoimaisuutta, turvallisuutta ja valtion
kilpailukykyä työnantajana.
Lisäksi esityksen tavoitteena on parantaa valtion viranomaistehtävien tuloksellisuutta
ja varmistaa eri asiakasryhmien palvelutarpeeseen vastaaminen siten, että
yhdenvertaisuus, kielelliset oikeudet ja muut perusoikeudet toteutuvat.
Rovaniemen kaupunki korostaa erityisesti peruslakivaliokunnan esille nostamaa
yhdenvertaisuuden periaatetta ja tavoitetta.
Alueellistamisprosessien vaikutusarvioinnissa tulisi erityisesti korostaa kestävyyden
näkökulmaa: taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti.
3 § Valtakunnallinen suunnitelma
Suunnitelmassa luodaan hallinnonalat ylittävä kokonaiskuva valtion palveluiden
saatavuuden sekä yksiköiden ja toimintojen sijoittumisen tilasta ja tavoitellusta
kehityksestä.
Suunnitelman tarkemmasta toimeenpanosta vastaisivat asianomaiset ministeriöt.
Perustuslain 68 §:n 1 momentin mukaisesti kukin ministeriö vastaa toimialallaan

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.02.2021

2/2021

35 (80)

asioiden valmistelusta. Valtioneuvoston suunnitelma ei sisältäisi suoraan velvoittavia
hallinnon sisäisiä määräyksiä, mutta siinä asetettuja tavoitteita tulisi edistää
hallinnonaloilla virastojen tulossuunnitelmissa ja tehtäessä palvelurakenteita ja
yksiköiden ja toimintojen sijoittamista koskevia päätöksiä.
Kokemukset alueellistamistoimenpiteistä eivät ole olleet kovinkaan rohkaisevia
valtakunnantasolla ja lakiesityksen valtakunnallinen suunnitelma ei todennäköisesti
tule tätä tilannetta muuttamaan.
Suunnitelmaan tulee ottaa mukaan kaikki muutkin muutokset kuin vain kokonaisten
virastojen tmv. lakkauttamiset ja perustamiset. Uusia toimintoja ja tehtäviä tulee aina
sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ja siten alueellistamisen olla osa jatkuvaa
toimintaa, ei vain muutostilanteita.
Erilaisilla kumppanuuksilla, kuten yhteispalvelu/asiointipisteet kuntien kanssa, valtio
voi parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää lain tavoitteita sekä saavuttaa
merkittäviä kustannussäästöjä.
4 § Toimielin
Toimielimen tehtävät tulisivat liittymään valtakunnallisen suunnitelman valmistelun
tukemiseen muun muassa kokoamalla ja sovittamalla yhteen hallinnonalakohtaista
suunnittelua. Toimielin myös seuraisi ja arvioisi suunnitelman edistymistä. Toimielin
myös tekisi suunnitelman laatimiseksi ja tarkistamiseksi ehdotuksia. Toimielin tukisi
tiedon keräämistä ja tietopohjan ylläpitämistä valtion palvelurakenteen tilasta ja
palveluiden ja muiden toimintojen sijoittumisesta. Toimielin toimisi lisäksi yhteistyön,
tiedonvaihdon ja koordinaation foorumina.
Toimielimen tehtäviin tulee sisällyttää alueellistamissuunnitelmien ja –päätösten
arviointi. Alueellistamisprosessiin sisältyisi siis aina hankkeen valmisteluvaiheen
arviointi toimielimessä.
Toimielimessä olisivat edustettuina kaikki ministeriöt, Kansaneläkelaitos ja Suomen
kuntaliitto sekä valtiovarainministeriön toimielimen asettamispäätöksessä erikseen
nimeämät erityyppisillä toimialoilla toimivat merkittävästi asiakaspalvelua tarjoavat
viranomaiset tai viranomaiset, joilla on muutoin laaja toimipaikkaverkosto.
Toimielimessä voisi olla myös valtion liikelaitoksien edustaja.
Rovaniemen kaupunki esittää, että toimielimessä olisi mukana myös kaupunkien
suora edustus esim. C21 verkoston kautta.
5 § Toimivalta
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että toimivalta päättää valtion yksiköiden ja
toimintojen sijoittumispaikasta kuuluu asianomaiselle hallinnonalaa ohjaavalle
ministeriölle, ellei muualla laissa toisin säädetä.
Toimielimen tehtäviin tulee sisällyttää alueellistamissuunnitelmien ja –päätösten
arviointi, vaikka varsinaisen päätöksen tekee kulloinen viranomainen.
6 § Lain voimaantulo
Lausunnon pääasiallinen sisältö ja mahdolliset muut kommentit.
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Lain taloudellisissa vaikutuksissa on arvioitu noin 100 000 euron lisäkustannukset
valtiovarainministeriölle, mutta kuntakumppanuuden ja muun yhteistyön kautta sekä
siirtämällä toimintoja edullisemmille alueille toimia, valtio saa huomattavia
kustannussäästöjä alueellistamisprosessin uudistamisesta. Korvaukset sopimuksista
tulee saattaa kustannuksia ja kustannuskehitystä vastaavalle tasolle.
Lapissa on hyviä kokemuksia valtion alueellistamispäätöksistä, kuten entinen Haltik
Rovaniemellä.
Valtion työtehtäviä on mahdollista toteuttaa paikkariippumattomasti. Esimerkiksi
COVID-19:n myötä on selkeästi havaittavissa, että työtehtävät eivät välttämättä riippu
fyysisestä paikasta.
Rovaniemen kaupunki nostaa esille viisi keskeistä tiedonhallintaan ja digitaalisiin
palveluihin liittyvää näkökulmaa, jotka on hyvä huomioida laki- ja säädöstasolla:
1. Tietoliikenneinfrastruktuuri
Paikkariippumatton työ mahdollistetaan toimivalla tietoliikenneinfrastruktuurilla, joka
mahdollistaa sujuvan ja turvallisen työn tietoverkoissa. Nykyinen julkishallinto toimii
pitkälti eri markkinaehtoisten operaattoreiden verkoissa. Tämä tuo
yhteentoimivuuden kannalta ongelmia varsinkin tietosensitiivisten aineistojen osalta.
Ratkaisuehdotus; julkishallinnon tietoliikenneinfrastruktuurin rakentaminen, jossa
kunnat ja valtio yhdessä suunnittelevat tietoliikenneinfrastruktuurin. Huomioitava
myös asiakkaiden ja sidosryhminen tietoliikkenevaatimusten täyttäminen.
2. Yhteentoimivuus ts. kokonaisarkkitehtuuri
Useissa tiedetutkimuksissa on tuotu esille julkishallinnon siiloutuminen.
Tietohallinnon näkökulmasta on keskeistä suunnitella ja toteuttaa julkishallinnon
yhteentoimivuuden eli kokonaisarkkitehtuurin periaatteet, joka koskee koko
julkishallintoa. Tämä tuo säästöjä myöhemmissä integraatioratkaisuissa, joissa tiedon
sujuva käyttö eri viranomaisten toimissa on edellytys paikkariippumattomissa
tehtävissä.
3. Tietohallintojohto
Julkishallinnon tietohallintojohto on tänä päivänä epäselvä, eli kuka johtaa
julkishallinnon tietohallintoa. Lakiin on hyvä kirjata julkishallinnon tietohallintojohdon
tavoitteet ja vastuut selkeämmin.
4. Digiosaaminen ja uudenlaiset työskentelytavat
Digimaailma uudistuu nopeasti. Tämä vaatii julkishallinnon osalta uusia taitoa
suoriutua asetetuista tehtävistä. Julkishallinto on sementoitunut
sähköpostijohtamiseen ja -työskentelyyn. Tiedon jakaminen on uusi normi, joka vaatii
uudenlaista ajattelu sekä johdolta että työntekijöiltä.
5. Muutososaaminen
Kokonaisuudessaan paikkariippumattoman julkishallinnon toiminta vaatii älykästä
muutosjohtamista, jotta asetettuihin lakitavoitteisiin on mahdollista päästä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää antaa lakiluonnoksesta valtion palveluiden saatavuuden ja
toimintojen sijoittamisen perusteista yllä olevan lausunnon.
Päätös
Toimialajohtaja Jukka Kujala esitteli asiaa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Lausuntopalvelu.fi alustalle 10.2.2021 mennessä
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Tarkastuslautakunta, § 52,27.05.2020
Kaupunginvaltuusto, § 39,15.06.2020
Kaupunginhallitus, § 337,19.10.2020
Kaupunginvaltuusto, § 80,26.10.2020
Kaupunginhallitus, § 30, 01.02.2021
§ 30
Raportti vuoden 2019 arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten edellyttämien
toimenpiteiden toteutumisesta
ROIDno-2019-1548
Tarkastuslautakunta, 27.05.2020, § 52
Valmistelijat / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
Liitteet

1 Arviointikertomus 2019 allekirj. 27.5.2020
Tarkastuslautakunnan tulee arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja
talouden tavoitteet kunnassa sekä kuntakonsernissa toteutuneet. Lautakunnan on
myös arvioitava, onko kunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunnan arvioinnissa keskeinen kohde on kaupunginhallitus, joka johtaa
kaupungin toimintaa sekä vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta. Arviointi
kohdistuu hallintosääntöohjauksen piirissä tapahtuvaan toimintaan.
Kaupunginhallitusta tarkastuslautakunta arvioi myös siksi, että se osana
konsernijohtoa vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan
järjestämisestä. Arvioinnin piirissä on tällöin se yhä laajemmaksi käynyt kunnan
toiminta, joka toteutetaan kunnan omistamissa sekä kunnan määräysvallassa olevissa
konserniyhtiöissä ja muissa yhteisöissä.
Tarkastuslautakunta laatii valtuustoa varten arviointikertomuksen, joka tulee
kuntalain 121 § mukaisesti käsitellä tilinpäätöksen yhteydessä.
Vuoden 2019 arviointikertomus on tämän asian liitteenä. Kun tarkastuslautakunta
hyväksyy arviointikertomuksen ja lautakunnan päättämät tekniset korjaukset on tehty,
tulee arviointikertomus julkiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta
-hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2019 (Liite 1) ja saattaa sen Rovaniemen
kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä,
-oikeuttaa tarkastuspäällikön tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia
korjauksia ja tarkistuksia,
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-esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset ja
aikataulutun toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen
johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella.
-esittää, että selvitykset kaupunginhallitukselta pyydettäisiin siten, että ne voidaan
käsitellä lokakuussa 2020 pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Päätös
Tarkastuspäällikön muutettu päätösesitys:
Tarkastuslautakunta päättää
-hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2019 (Liite 1) ja saattaa sen Rovaniemen
kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ennen vuoden 2019 tilinpäätöksen käsittelyä,
-oikeuttaa tarkastuspäällikön tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia
korjauksia ja tarkistuksia,
-esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset ja
aikataulutun toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen
johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella.
-esittää, että selvitykset kaupunginhallitukselta pyydettäisiin siten, että ne voidaan
käsitellä lokakuussa 2020 pidettävässä valtuuston kokouksessa.
Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti tarkastuspäällikön muutetun
päätösesityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 39
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Kotimäki, Juuso Kataja
jari.kotimaki@rovaniemi.fi, juuso.kataja@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö, vs. kaupunkitarkastaja
Liitteet

1 Arviointikertomus 2019 allekirj. 27.5.2020
Ehdotus
Tarkastuslautakunta 27.5.2020 § 52 saattaa Arviointikertomuksen vuodelta 2019 (Liite
1) Rovaniemen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2019 tilinpäätöksen
yhteydessä.
Tarkastuslautakunta esittää, että :
Kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset ja aikataulun
toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen
johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella.
Selvitykset kaupunginhallitukselta pyydettäisiin siten, että ne voidaan käsitellä
lokakuussa 2020 pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa.
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Päätös
Tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki esitteli arviointikertomuksen. Tilintarkastaja Tapio
Raappana esitteli tilintarkastuksen yhteenvedon. Tarkastuslautakunnan
puheenjohtaja Jaakko Huttunen esitteli tarkastuslautakunnan päätöksen
arviointikertomuksesta sekä tilinpäätöksen käsittelystä.
Puheenjohtaja totesi, että tämän asian yhteydessä käytetään ryhmäpuheenvuorot ja
käydään yleiskeskustelu asioista 39, 40, 43 ja 44.
Ryhmäpuheenvuoron käyttivät:
Sakke Rantala (Kesk)
Mikkel Näkkäläjärvi (SDP)
Petteri Pohja (Kok)
Kalervo Björkbacka (PS)
Esko-Juhani Teniolä (Vas)
Miikka Keränen (Vihreät)
Raimo Miettunen (KD)
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.
Susanna Junttila poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 17.00 ja varavaltuuettu Ari
Karvo saapui klo 16.56. Vesa Puuronen saapui klo 17.41. Johanna Ojala-Niemelä
poistui klo 17.44 ja Antti Väänänen saapui klo 17.44. Matti Torvinen poistui klo
18.05, Riita-Maija Hokkanen poistui klo 18.20.
Valtuusto piti tauon tämän asian käsittelyn aikana klo 18.20 - 18.30.

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
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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.
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 -
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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
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.
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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:
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
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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
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.
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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
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.
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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)
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.

Kaupunginhallitus, 01.02.2021, § 30
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
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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.
Valtuusto merkitsi kaupunginhallituksen vastauksen tiedoksi kokouksessaan
26.10.2020 § 80. Lisäksi valtuusto päätti, että kaupunginvaltuusto velvoittaa
kaupunginhallitusta tuomaan kaupunginvaltuuston helmikuun 2021 kokoukseen
selvityksen miten nyt esitetyt kehittämistoimet ovat lähteneet toteutumaan ja samalla
kaupunginhallituksen tulee esittää toimenpiteiden kiireellisyysjärjestys ja
toteutusaikataulu.
Esitys kaupunginhallituksen selvitykseksi:
Johtopäätös 1: Suunnitelmallisuus lähtökohdaksi toiminnassa ja
taloudenhoidossa
Toimenpiteet:
Talousarvion 2021 laadintaprosessiin ja talouden tasapainottamiseen liittyvät
toimenpiteet
Talousarvioprosessin aikataulutus, vuorovaikutuksen ja
asiantuntijavalmistelun lisääminen
Ennakkovaikutusten arvioinnin käyttäminen
Tasapainotustoimenpiteet ja sopeuttamistoimenpiteet sisällytetään
talousarvioon
Talousarvion realistisuus
Talouden seurantaprosessin tehostaminen
Muut toimenpiteet
Tilivelvollisten määritteleminen
Kaupunkistrategian päivittäminen
Suunnitteluresurssit konsernihallinnossa
Toteutuminen:
Talousarvion 2021 valmisteluprosessissa jo huomioitiin talousarvion laadinnan
aikataulutus ja vuorovaikutuksen lisääminen. Talouden
tasapainottamistoimenpiteet sisällytettiin talousarvioon. Valmisteluprosessia
kehitetään edelleen yhteistyössä talousyksikön ja toimialojen kanssa.
Ennakkovaikutusten arviointiin liittyviä menetelmiä ja työkaluja otetaan käyttöön
tehostetusti vuoden 2021 aikana erityisesti kaupunkistrategian
valmisteluprosessin yhteydessä.
Talouden seurannan kehittämistä varten on tehostettu tiedolla johtamista;
esimerkkinä Sarastian BI raportoinnin ja analytiikan kehittäminen VM:n
hankkeen kautta.
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Johtoryhmä on määritellyt työskentelynsä pohjaksi merkittävimmät
valmistelussa olevat asiat, vastuuttanut ja aikatauluttanut valmistelun.
Johtoryhmä seuraa merkittävien valmistelussa olevien asioiden toteutumista
säännöllisesti.
Tilivelvollisten määritteleminen: Asia on tarkastuspäällikön valmisteltavana.
Kaupunkistrategian päivitystyö
Kaupunkistrategian valmistelutyö on käynnistetty joulukuussa 2020.
Johtoryhmä on käsitellyt strategiaprosessia 18.1.2021 ja kaupunginhallitus
8.2.2021.
Tavoitteena on, että kaupunkistrategia valmistellaan niin, että uusi
valtuusto hyväksyy strategian lokakuussa 2021.
Suunnitteluresurssit konsernihallinnossa
Konsernihallinnossa toiminnan ja talouden suunnitteluun sekä
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatiotyöhön on
kohdennettu kahden henkilötyövuoden resurssi. Talousyksikön
henkilöstösuunnitelmaa päivitetään.
Resurssi on edelleen tarpeeseen nähden liian pieni.
Tilanteen parantamiseksi selvitetään mm. hankerahoituksen käyttämistä
nykyistä enemmän. Lisäksi on valmisteltu yhteistyö- ja
kumppanuussopimuksia esim. koulutusorganisaatioiden ja toisten
kaupunkien kanssa.
Johtopäätös 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus edellyttää kaupungilta
aktiivisuutta
Toimenpiteet:
Kaupungin johtoryhmä vastaa sote-uudistuksen valmistelun koordinoinnista
Nimetään edustajat rakenneuudistus- ja Lapin Tulevaisuuden sote-
keskushankkeiden ohjaus- ja seurantaryhmiin
Tilannekuvaukset säännöllisesti kaupunginhallitukseen
Toteutuminen:
Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala vastaa sote-uudistuksen etenemisen
seurannasta ja kaupungin yhteistyöstä uudistusta valmistelevien hankkeiden
kanssa. Konsernihallinto on omalta osaltaan vastuuttanut hallinnointiin ja ICT-
hankkeisiin liittyvän seurannan ja valmistelun. Kaupungin johtoryhmä seuraa
valmistelun etenemistä.
Kaupunginhallitus on 2.11.2020 § 365 nimennyt edustajat poliittiseen
seurantaryhmään.
Toimialajohtaja on 12.10.2020 § 207 nimennyt edustajat hankkeiden
ohjausryhmään.
Ensimmäinen tilannekuva annettiin kaupunginhallituksen iltakoulussa 11.1.2021.
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 toimivuutta konsernijohdon laajuuden suhteen arvioidaan.
Konserniohjeen ja omistajapolitiikan päivittäminen.
Nimitysjaoston työlle on luotu raamit ja työtä kehitetään. Tytäryhtiöiden
hallitusjäsenten valintaa kehitetään edelleen kuntalain ja konserniohjeen
edellyttämällä tavalla.
Toteutuminen:
Omistajaohjauksen valmistelutehtäviä varten on perustettu kaksi määräaikaista
erityisasiantuntijan tointa (omistajaohjaus ja kiinteistöjen hallinta sekä
omistajaohjaus ja rahoitusjärjestelyt).
Hallintosäännön vastuita sekä omistajapolitiikan menettelyjä koskeva
valmistelutyö käynnistettiin kaupunginhallituksen iltakoulun työpajassa
5.10.2020.
Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ensin kevään 2021 aikana
päivitetyn omistajapolitiikan sen jälkeen päivitetyn hallintosäännön sekä
konserniohjeen.
Nimitysjaosto on laatinut työohjelman vuodelle 2021:
valmistellaan toukokuun 2021 valtuustoon esitys luottamushenkilöiden
taloudellisista etuuksista
valmistellaan esitykset yhtiöiden ja yhteisöjen nimitysten perusteista niin,
että linjaukset ovat valmiit ennen vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen
käytäviä ryhmien välisiä neuvotteluja
valmistellaan esitykset yhteisöihin nimettävistä henkilöistä
valmistellaan esitys luottamustehtävänsä päättävien muistamisesta
31.5.2021 valtuustossa
Johtopäätös 4. Hyvän hallinnon turvaamiseksi tarvitaan koulutusta
Toimenpiteet:
Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston itsearvioinnit
Uusien luottamustoimielinten koulutukset
Hyvän hallinnon periaatteet / peruskaupunki
Hyvät käytänteet, ohjeistukset
Toteutuminen:
Itsearviointikysely toteutetaan helmikuussa 2021. Kyselyn tulokset esitellään
valtuustolle maaliskuussa 2021.
Itsearviointikyselyyn sisällytetään kaupunkistrategian arviointi sekä
organisaatiouudistuksen arviointi.
Koulutussuunnitelman laatiminen käynnistetty.
Tavoitteena, että hyvän hallinnon periaatteet hyväksytään toimielimissä syksyllä
2021.
Koulutukset sekä valmistelijoille ja päättäjille vuoden 2021 lopussa / vuoden
2022 alussa.
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Johtopäätös 5. Keskustelu kaupunginhallituksen toimintakyvystä on aiheellinen
Kaupunginhallituksen itsearviointi toteutetaan vielä kevään 2021 aikana.
Edellä esitetyt aikataulut sekä toimenpiteiden toteuttamisjärjestys ovat sidoksissa
mm. kaupunkistrategian ja talousarvion valmisteluprosesseihin sekä valtuustokauden
vaihtumiseen. Erillistä kiireellisyysjärjestystä ei ole edellä mainitusta syystä määritelty.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle yllä olevan selvityksen
arvointikertomukseen 2019 liittyvien toimenpiteiden toteutumisesta.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 31
Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmat ja vuosiraportit
ROIDno-2021-93
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Salminen
sirpa.salminen@rovaniemi.fi
sisäinen tarkastaja
Liitteet

1 Vuosiraportti 2020
Kaupungin hallinnon ja talouden valvonnassa ulkoinen tarkastus ja sisäinen valvonta
yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Vastuu sisäisen valvonnan
organisoinnista kaupunkikonsernissa on kaupunginhallituksella ja toimivalla johdolla.
Esimiehet vastaavat sisäisestä valvonnasta omissa toimintaprosesseissaan
virkatehtäviensä ja kaupunginhallituksen antamien määräysten mukaisesti.
Tarkastustoimet tulee kunkin valvonnasta vastuullisen suorittaa ja dokumentoida
siten, että ne edesauttavat tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuksen laatimista.
Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja konsultointitoimintaa.
Sisäinen tarkastaja toimii sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen, riskiperusteisen
vuosisuunnitelman ja kaupunginjohtajan erikseen antamien tarkastusmääräysten
mukaisesti. Sisäinen tarkastaja raportoi kaupunginhallitukselle vuosittain
keskeisimmistä tarkastushavainnoista.
Kaupunginhallitus hyväksyi sisäisen tarkastuksen painopisteet, toimenpiteet ja
tarkastuskohteet vuodelle 2020. Tarkastukset toteutuivat vuosisuunnitelman ja
kaupunginjohtajan erikseen antamien tarkastusmääräysten mukaisesti. Tarkastustyö
perustui kohdekohtaisiin suunnitelmiin ja kohdistui peruskaupungin toimintaan ja
osaan konserniyhteisöjä. Tarkastus- ja arviointityön tulokset on raportoitu
kaupunginjohtajalle tarkastusraportin valmistumisen jälkeen. Tarkastushavaintojen
perusteella sisäinen tarkastus toteaa, että kaupungin hallinto- ja johtaminen on
toteutunut pääosin toimintaa velvoittavien lakien ja säännösten mukaisesti ja, että
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpano vaihtelee yksiköittäin ja
toiminnoittain. Sisäinen tarkastaja on laatinut vuosiraportin keskeisimmistä
tarkastushavainnoista ja kehittämiskohteista.
Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma vuodelle 2021 on ohjeellinen ja
tarkastuskohteita voidaan tarvittaessa muuttaa. Tarkastukset toteutetaan
kaupunginjohtajan hyväksymän yksityiskohtaisen suunnitelman mukaisesti. Jokaisesta
tarkastuksesta tehdään erillinen tarkastussuunnitelma, jossa
määritellään tarkastuksen tavoitteet, aikataulu ja menetelmä. Tarkastustoimia
sovitetaan yhteen ulkoisen tarkastuksen kanssa. Ennalta nimeämättömien kohteiden
tarkastus tapahtuu kaupunginjohtajan määräysten mukaisesti.
Sisäisen tarkastuksen painopistealueet vuodelle 2021 ovat:
kaupungin toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus
kaupungin toiminnan lainmukaisuus ja hyvä hallintotapa
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omistaohjauksen ja konsernivalvonnan toimintatavat ja tuloksellisuus
varallisuuden ja omaisuuden sekä resurssien hallinta
tiedon oikeellisuus, eheys, riittävyys ja ajantasainen käytettävyys
sisäisen tarkastuksen asiantuntemus ja toiminnan kustannusvaikuttavuus.
Toimenpiteet tarkastustoimen vaikuttavuuden lisäämiseksi vuonna 2021:
kohdentaa resurssejaan merkityksellisiin asiakokonaisuuksiin riski- ja
lisäarvoperustaisesti
toteuttaa tehtäväänsä kustannustehokkaasti ja asiantuntevasti
itsearvioi ja kehittää jatkuvasti ammatillista osaamistaan ja toimintatapojaan
arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopisteiden toteutumista
jatkaa aikaisemmissa tarkastuksissa sovittujen korjaavien toimenpiteiden
etenemisen seurantaa
toteuttaa kaupunginjohtajan kanssa sovittuja tarkastuksia uusissa
tarkastuskohteissa
edistää sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen
toimivuuden, prosessien ja toimintatapojen kehittymistä
raportoi tarkastustoimien toteutumisesta säännöllisesti kaupunginjohtajalle
raportoi sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen tilanteesta
ja tavoitteista kaupunginhallitukselle kerran vuodessa
raportoi tarkastushavainnoista kaupungin johdolle, tarkastuslautakunnalle ja
tilintarkastajalle.
Sisäinen tarkastus arvioi vuoden 2021 aikana:
toimintatapojen kehittämistä (mm. digitalisaation hyödyntäminen, sähköinen
asiointi, riskienhallinta ml. toimivuus ja häiriöttömyys)
omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan menettelyiden
tuloksellisuutta kaupunkikonsernin kokonaisedun näkökulmasta
kaupunkikonsernin hyvän hallinto- ja johtamistavan ja eettisten periaatteiden
noudattamista
kilpailun tasapuolisuuden turvaavia menettelyjä kaupungin toiminnassa ja sen
määräysvallassa kuuluvissa yhteisöissä
julkisten hankintojen kilpailutusmenettelyiden ja sopimushallinnan
asianmukaisuutta
tietoisuutta korruptiosta ja väärinkäytösriskeistä sekä niiden
ennaltaehkäisystä ja eettisyyden turvaamisesta
henkilöstöresurssien riittävyyden, työhyvinvoinnin ja uudistumiskyvyn
suunnitelmallista kehittämistä
päätöksenteon, suunnittelun ja seurannan perustumista riittäviin ja luotettaviin
tietoihin ja arviointeihin
toimintaympäristöanalyysien ja riskiprofiilien ajantasaisuutta ja niillä
aikaansaatuja tuloksia
toiminnan avoimuuden ja hyvän tiedonhallintatavan toteutumista kaupungin
toiminnassa.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus merkitsee sisäisen tarkastuksen vuosiraportin 2020 tiedoksi ja
hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman vuodelle 2021.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa sisäinen tarkastaja Sirpa Salmista.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että sisäisen tarkastajan raportit tuodaan jatkossa
kaupunginhallitukselle tiedoksi ja että kaupunginhallitus pitää jatkossa säännöllisesti
tapaamisen ulkoisen ja sisäisen valvonnan kanssa.
Tiedoksi
Sisäinen tarkastaja
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§ 32
Kuntavaalien 2021 ennakkoäänestyspaikkoina toimivien laitosten määrääminen
ROIDno-2020-3337
Valmistelija / lisätiedot:
Miikka Ruokamo
miikka.ruokamo@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Laitosäänestyskohteet kuntavaaleissa 2021_
Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoina toimivat sairaalat,
ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt
sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset. Vaalilain 9 §:ssä on
kunnanhallitukselle annettu oikeus määrätä ennakkoäänestys myös muuhun
sosiaalihuollon toimintayksikköön kuin ympärivuorokautista hoitoa antavaan.
Lainkohdassa tarkoitettuja rangaistuslaitoksia Rovaniemen kaupungin alueella ei ole.
Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena
ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä vaalitoimikunnan määrääminä
aikoina.
Esitän, että kaupunginhallitus määrää vaalilain 9 §:n mukaisiksi erityisiksi
ennakkoäänestyspaikoiksi liitteeseen merkityt laitokset, joissa ennakkoäänestys
suoritetaan vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää määrätä liitteeseen merkityt laitokset vuoden 2021
kuntavaalien ennakkoäänestyspaikoiksi.
Päätös
Kaupunginlakimies Miikka Ruokamo esitteli asiaa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus piti tauon klo 16.48 - 17.00.
Tiedoksi
Keskusvaalilautakunnan sihteeri, vaaliassistentti
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§ 33
Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän toimitusjohtajan tehtävät
ROIDno-2021-154
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä, Ville Vitikka
antti.maatta@rovaniemi.fi, ville.vitikka@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja, vastuualuepäällikkö
Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala ja Marita
Toivanen ovat lähettäneet kuntayhtymän hallituksen 10.12.2020 tekemän päätöksen
perusteella 17.12.2020 kaupungin henkilöstöjohtajalle tiedustelun koskien seuraavia
kysymyksiä:
Erittely Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän Rovaniemen kaupungille
maksaman kokonaiskorvauksen sisällöstä (40 320 euroa alv 0 % vuonna 2020).
Minkä verran kyseisestä summasta on käytetty toimitusjohtajan palkkaan
sivukuluineen ja onko kaupungin puolelta määritelty, minkä suuruineen osuus
Heli Välikankaan työpanoksesta on katsottu kuuluvan Ounastuotanto
kehittämiskuntayhtymän toimitusjohtajan tehtäviin?
Sisältyykö kaupungille maksettuun korvaukseen muita palveluita tai kulueriä
(työterveys, vakuutusturva, toimitilavuokraa, koneita ja kalustoa, tarvikkeita,
ohjelmistojen käyttöoikeuksia, kotisivujen käyttöoikeutta tiedottamiseen tms.)?
Lisäksi Rajala ja Toivanen pyytävät kaupungilta kannanottoa kirjallisen
sopimuksen laatimiseen kuntayhtymän ja kaupungin välille.
Koska asia on kaupungin kannalta merkittävä ja liittyy omistajaohjaukseen, on
tarkoituksenmukaista, että kaupunginhallitus vastaa esitettyihin kysymyksiin.
Esitämme, että kaupungin vastauksena kuntayhtymän hallitukselle todettaisiin
seuraavaa: Kuntayhtymän toimitusjohtajan tehtävät on ostettu kaupungilta v. 2003
alkaen, ja kaupunki on osoittanut tehtävään viranhaltijan. On siten selvää, että
kuntayhtymän ja kaupungin välillä on voimassa pitkään jatkunut sopimus
toimitusjohtajan tehtävien hoitamisesta. Kaupunki on noudattanut sopimusta omalta
osaltaan ja noudattaa sitä edelleen. Se, että kirjallista sopimusta ei löydy tai sitä ei ole
mahdollisesti laadittu, ei muuta sopimuksen sopimusoikeudellista asemaa. Kaupunki
suhtautuu myönteisesti siihen, että sopimus laadittaisiin kirjalliseen muotoon.
Toimitusjohtajasopimuksesta, toimitusjohtajan tehtävien hoidon järjestämisestä ja
tehtävän sisällöstä tulee pyytää lausunto kaikilta jäsenkunnilta.
Toimitusjohtajasopimuksen solmiminen ennen jäsenkuntien lausuntojen saamista ei
ole hyväksyttävää.
Kuntayhtymän maksama vuosittainen sopimuskorvauksen laskennan perusteena on
ollut 50 %:n alueellisten palvelujen johtajan palkkakustannuksista. Korvaus on
sisältänyt toimitusjohtajan tarvitsemat tukipalvelut sekä lisäksi kaupungin
sidonnaisuusrekisterin ja internetsivujen käyttämisen kuntayhtymän
julkaisutoiminnassa.
Ehdotus
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Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän hallitukselle
esittelytekstissä todetun vastauksen.
Päätös
Susanna Junttila poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 5 kohta).
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Esteellisyys
Susanna Junttila
Tiedoksi
Ounastähti Kehittämiskuntayhtymä
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§ 34
Asiahallinnan suunnittelijan vakanssi
ROIDno-2021-200
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Jänkälä, Antti Määttä
taru.jankala@rovaniemi.fi, antti.maatta@rovaniemi.fi
hallintopäällikkö, henkilöstöjohtaja
Asiahallinnan asiantuntija on jäämässä eläkkeelle 1.7.2021 alkaen. Tähän on
varauduttu henkilöstösuunnitelmassa ja vuoden 2021 talousarviossa siten, että
asiahallinnan asiantuntijan tehtävää ei täytettäisi, vaan sen sijaan on suunniteltu
perustettavaksi asiahallinnan suunnittelijan vakanssi. Tehtävän keskeintä sisältöä
olisivat kirjaamon asiakirjojen rekisteröinti-, tieto- ja hakupalveluihin liittyvät
suunnittelu-, ohjaus- sekä asiakaspalvelutehtävät. Sujuvan tehtävien ja tiedon
siirtämisen sekä perehdyttämisen varmistamiseksi on määrärahoja on varattu siten,
että nykyinen asiahallinnan asiantuntija ja tuleva asiahallinnan suunnittelija ehtisivät
työskennellä yhtäaikaisesti lyhyen ajanjakson ennen asiahallinnan asiantuntijan
vuosilomalle jäämistä.
Toimen kelpoisuusehto esitetään vahvistettavaksi seuraavasti: Tehtävään soveltuva
korkeakoulututkinto, johon sisältyy tiedon-, asianhallinnan tai asiakirjahallinnon
opintoja, sekä kokemus julkisen hallinnon asiakirjahallinnon tehtävistä.
Vuoden 2022 talousarvion valmistelun yhteydessä voidaan arvioida mahdollisuuksia
keskittää asiakirjojen kirjaamistoiminta kokonaisuudessaan. Mikäli tähän päädytään,
voidaan avoimeksi jäävä vakanssi täyttää. Mikäli mahdollisuuksia tällaiseen ratkaisuun
ei ole, voidaan nyt avoimeksi jäävä vakanssi lakkauttaa.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
perustaa tiedonhallinta- ja asiointipalvelut -yksikköön asiahallinnan
suunnittelijan vakanssin;
vahvistaa toimen kelpoisuusehdoksi tehtävään soveltuvan
korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tiedon-, asianhallinnan
tai asiakirjahallinnon opintoja, sekä kokemus julkisen hallinnon
asiakirjahallinnon tehtävistä.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
hallintopalvelut –yksiköiden esimiehet, kaupunginhallitus, vakanssirekisterin ylläpitäjä
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Kaupunginvaltuusto, § 105,14.12.2020
Kaupunginhallitus, § 35, 01.02.2021
§ 35
Valtuustoaloite lobbarirekisteri
ROIDno-2020-4005
Kaupunginvaltuusto, 14.12.2020, § 105
Miikka Keränen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki selvittää avoimuusrekisterin eli niin
sanotun lobbarirekisterin perustamista.
Rekisterin tulisi olla julkinen alusta, jonka avulla voisi esimerkiksi antaa yritysten
ilmoittaa etukäteen tietoja itsestään ja ja yhteydenottoonsa liittyvistä taloudellisista
seikoista. Vastaavasti luottamushenkilöt voisivat kertoa julkisesti tapaamisistaan ja
yhteyksistään eri toimijoihin. Rekisterissä voisi olla esillä myös esimerkiksi virkamatkat
ja katsaus kaupungin käyttämistä konsulttipalveluista.
Rekisterin tarkoituksena on päätöksenteon läpinäkyvyyden parantaminen,
epäasiallisen vaikuttamisen torjunta ja kansalaisten luottamuksen vahvistaminen.
Tarkoituksena ei ole estää lobbausta vaan lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä. Lisäksi
lobbarirekisteristä luotava sähköinen palvelu voisi keskittää jo nykyisellään kertyvää
tietoa hallinnon avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, kuten tietoa viranomaisten
sidonnaisuuksista, karenssisopimuksista ja virallisista kuulemisista.
Rekisterin tulisi olla mahdollisimman kattava ja sen tulisi sisältää tietoa lobbaukseen
liittyvistä toimijoista, teemoista, volyymistä ja kohteista. Rekisterin tulisi olla selkeä,
yksinkertainen ja luotettava."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.

Kaupunginhallitus, 01.02.2021, § 35
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kaupunginsihteerin lausunto:
Valtioneuvosto on 12.3.2020 asettanut pääministeri Sanna Marinin hallituksen
hallitusohjelmassa tarkoitetun lakisääteisen avoimuusrekisterin valmisteluun
parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän toimikaudeksi 12.3.2020 –
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30.6.2021. Parlamentaarisen ohjausryhmän ja sen alaisuudessa toimivan
asiantuntijatyöryhmän tulee valmistella ehdotus Suomeen perustettavasta valtion
tason toimintaa koskevasta lakisääteisestä avoimuusrekisteristä (lobbarirekisteri).
Avoimuusrekisterissä asetetaan rekisteröintivelvoite lobbausta harjoittaville
organisaatioille ja henkilöille.
Avoimuusrekisterin on tarkoitus täydentää Suomen julkisuuslainsäädäntöä ja
vahvistaa hallinnon avoimuutta. Rekisteri tulisi koskemaan aluksi valtiollisen tason
päätöksentekoa, mutta se voidaan myöhemmin mahdollisesti laajentaa koskemaan
kunnallis- ja aluehallintoa.
Valmistelun lopputuloksena syntyvässä lainsäädännössä asetettaisiin lobbausta
harjoittaville organisaatioille ja henkilöille rekisteröintivelvoite.
Lainsäädäntöhankkeen aikana tullaan määrittelemään:
mitä on lobbaaminen eli millainen vaikuttaminen velvoittaa toimijoita
rekisteröitymään
millaiset toimijat velvoitetaan rekisteröitymään
millaisiin toimijoihin vaikuttaminen katsotaan lobbaamiseksi
rekisteröitävät tiedot
rekisterin toteutus ja valvonta.
Valmistelussa otetaan huomioon kansalaisten perusoikeudet ja -vapaudet.
Avoimuusrekisterillä ei haluta vaikeuttaa ruohonjuuritason kansalaistoimintaa tai
kansanedustajan mahdollisuuksia hoitaa edustajantointaan. Lisäksi
avoimuusrekisterin tulee olla helppokäyttöinen, julkinen ja saavutettava.
Avoimuusrekisterin valmistelussa panostetaan aktiiviseen viestintään sekä laajaan
kuulemiseen. Hanketta tullaan valmistelemaan tiiviissä ja avoimessa yhteistyössä
sidosryhmien kanssa koko valmisteluprosessin ajan.
Avoimuusrekisteristä annettavan lain on määrä tulla voimaan vuonna 2023 ja samalla
on tarkoitus ottaa käyttöön sähköinen rekisteri.
Avoimuusrekisteri on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kansallista
demokratiaohjelmaa, joka kokoaa yhteen hallitusohjelman lukuisat
kansalaisyhteiskuntaa ja osallisuutta edistävät toimet. Avoimuusrekisteri on tarkoitus
ottaa käyttöön vuonna 2023 ensin valtion hallinnossa ja seuraavassa vaiheessa myös
kunnallis- ja aluehallinnossa.
Esitän, että Rovaniemen kaupunki ei lähde perustamaan omaa lobbarirekisteriä
ennenkuin lakisääteinen asiakasrekisteri otetaan käyttöön. Rekisterin käyttöönotto
vaatisi runsaasti valmistelua ja kansalaisten kuulemista sekä sähköisten työvälineiden
hankkimista. Valmistelu, kuuleminen ja sähköiset käytänteet suunnitellaan
valtioneuvoston asettamassa hankkeessa. Rovaniemen kaupungilla ei ole resurssia
tehdä edellä kuvattua laajaa valmistelua, joten on perusteltua odottaa asetetun
parlamentaarisen ohajusryhmän ja sen alaisen työryhmän työn valmistumista ja
lainsäädäntöä asiasta.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.02.2021

2/2021

60 (80)

Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteen tekijälle edellä olevan kaupunginsihteerin
laatiman lausunnon sekä toteaa, että valtuustoaloite ei anna aihetta muihin
toimenpiteisiin.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Tiedoksi aloitteen tekijälle ja kaupunginvaltuustolle
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§ 36
Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus
lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto 19.1.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi
yleiseen tietoverkkoon 19.1.2021
perusturvalautakunta 20.1.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon 26.1.2021
Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Rakentamisen pientyökalut ja tarvikkeet - option käyttäminen, 15.01.2021
§ 2 Kiinteistöjen lukot ja avaimet, 26.01.2021
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Nuorisotoiminnan koordinaattorin tehtäväkohtainen palkka, 12.01.2021
§ 7 Taloussihteerin toimen tehtäväkohtainen palkka (55060001), 14.01.2021
§ 8 Koulutusstipendi, 16.01.2021
§ 9 Arkistotoimen harjoittelijan toimen tehtäväkohtainen palkka (84385001),
26.01.2021
Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 2 Vuokra-ajan jatkaminen, Poromiehenkatu 3, Food Folk Oy, 15.01.2021
Kaupunginjohtaja
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 2 Jäsenen nimeäminen seutukuntien kansainvälistymisen yhteistyöryhmään,
21.01.2021
Kehitysjohtaja
Talouspäätös:
§ 1 Keltakankaan kokoustilojen av-tekniikan kustannukset, 15.01.2021
Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 16 Asuinpientalotontin 10-10294-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.01.2021
§ 17 Asuntotontin 10-10255-6 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.01.2021
§ 18 Asuntotontin 10-10292-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 25.01.2021
§ 19 Asuntotontin 17-5579-3 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 25.01.2021
§ 20 Asuntotontin 10-10290-10 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.01.2021
§ 21 Asuntotontin 10-10255-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.01.2021
§ 22 Asuntotontin 10-10292-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.01.2021
§ 23 Asuntotontin 10-10291-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.01.2021
§ 24 Asuntotontin 10-10297-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.01.2021
§ 25 Asuntotontin 10-10291-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.01.2021
§ 26 Asuinpientalotontin 10-10294-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.01.2021
§ 27 Asuinpientalotontin 10-10294-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.01.2021
§ 28 Asuntotontin 8-8223-6 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 25.01.2021
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§ 29 Asuntotontin 8-8231-2 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 25.01.2021
§ 30 Asuntotontin 10-10300-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.01.2021
§ 31 Asuntotontin 17-5579-2 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 25.01.2021
§ 32 Asuntotontin 8-8230-3 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 25.01.2021
Tilapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 3 Tilapalvelukeskuksen omistamien rakennusten arvotietojen ja vuokrien päivitys,
14.01.2021
Talouspäätös:
§ 4 Tilapalvelukeskuksen saatavan poistot, 25.01.2021
Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 4 Kerrostalotontin 5-5031-4 rakennustöiden aloittamisajankohdan jatkaminen os.
Ylikorvantie 21 B, 18.01.2021
§ 7 Teollisuustontin 8-8155-1 luovuttaminen os. Varikkotie 25, 25.01.2021
§ 8 Tontin luovuttaminen Ravitallialueelta Mäntyvaarassa os. Ravitallikuja 25,
26.01.2021
Vastuualuepäällikkö Henkilöstö- ja hallintopalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Irtisanoutuminen asiahallinnan asiantuntijan toimesta, 15.01.2021
§ 2 Henkilöstö- ja hallintopalvelut, päätöksenteon ja johdon tukipalvelut yksikön
esimiehen varahenkilön nimeäminen, 19.01.2021
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja
toimielinten pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, että kaupunginhallitus ei käytä otto-
oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,
että viranhaltijoiden päätökset ja toimielinte pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä
Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta,
puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon
aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.02.2021

2/2021

63 (80)

§ 37
Ilmoitusasiat
Lapin ELY-keskus
ilmoitus 15.1.2021 Mäntyvaaran suljetun kaatopaikan vuoden 2020
tarkkailuraportin tarkastamisesta
Rovaniemen kaupunki
tarkastusinsinöörin viranhaltijapäätös: Purkamislupa 22.1.2021 §6, 698-7-735-7,
Ounasrinteentie 22
häiriötilanteen johtoryhmän muistiot 14.12.2020 - 25.1.2021
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 38
LISÄPYKÄLÄ: Rajapalojen kulta- ja kobolttikaivoshankkeen vaihemaakunta- ja
osayleiskaavoituksen käynnistäminen
ROIDno-2020-3914
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Pyhäjärvi
markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 MAW_kaavoitusesitys_09122020_Rovaniemi
2 Tiivistetty hankekuvaus Mawson,julkinen
Mawson Oy on tehnyt 9.12.2020 seuraavan esityksen Rovaniemen kaupungille:
Mawson Oy esittää, että Rovaniemen kaupunki tekee Lapin Liitolle esityksen
Rajapalojen kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavoituksen käynnistämisestä.
Rajapalojen kaivoshankkeen kohdealue kuuluu lainvoimaiseen Länsi-Lapin
maakuntakaavaan, jonka uudistamista suunnitellaan aloitettavaksi vuonna 2026.
Mawson Oy on käynnistänyt Rajapalojen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä säädetyn lain (YVA-laki) mukaisen ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn ohjelmavaiheen syyskuussa 2020 pyytämällä ennakkoneuvottelua
vastuuviranomaiselta. Vastuuviranomaisena on Lapin elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus (ELY-keskus). Yhtiön tavoite on, että hankkeeseen liittyvien
sidosryhmien näkemykset huomioidaan kaivoksen suunnittelussa mahdollisimman
kattavasti niin, että hankkeen haitalliset vaikutukset voidaan joko ehkäistä
kokonaan tai lieventää niitä mahdollisimman vähäisiksi. Ympäristövaikutusten
arviointiohjelma valmistuu vuonna 2023.
Mawson on keskustellut Lapin Liiton kanssa mahdollisuudesta käynnistää
kaivoshankkeeseen liittyvä vaihemaakuntakaava samanaikaisesti jo käynnistetyn YVA-
prosessin kanssa. Vastaava menettely on
Lapin Liitossa ollut Suhangon, Soklin ja Sakatin kaivoshankkeiden kanssa.
Kaavoitukseen ja YVA-menettelyyn liittyvien kuulemisten yhdistäminen (YVA-laki 22§)
selkiyttää huomattavasti sidosryhmien osallistamista ja hankkeesta tiedottamista.
Hankkeen maakuntakaavoituksen aloituksen lykkääminen vuoteen 2026 asti
viivästyttäisi hanketta merkittävästi.
Esitämme samalla, että Rovaniemen kaupunki käynnistää Rajapalojen
kaivoshankkeen osayleiskaavan laatimisen yhteistyössä Ylitornion kunnan kanssa.
Kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan hyväksyminen on edellytyksenä
osayleiskaavan hyväksymiselle. Näiden kahden kaavan laatimisen olisi hyvä tapahtua
samanaikaisesti.
Mawson Oy on valmis vastaamaan hankkeen vaihemaakunta- ja osayleiskaavoituksen,

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.02.2021

2/2021

65 (80)

niitä varten laadittavien selvitysten sekä mahdollisten kompensaatiota edellyttävien
toimien kustannuksista.
Liitteessä on Mawson Oy:n 19.1.2021 päivätty tiivistelmä Rajapalot – kulta- ja
kobolttikaivoshankkeesta.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Mawson Oy:n esityksen ja
esittää Lapin liitolle, että se käynnistää Rajapalojen kaivoshankkeen
vaihemaakuntakaavoituksen
käynnistää Rajapalojen kaivoshankkeeseen osayleiskaavan laatimisen.
Osayleiskaavan laatimisesta tehdään sopimus Mawson Oy:n kanssa.
Päätös
Maria-Riitta Mällinen esitti, ettei päätösehdotusta hyväksytä, koska päätöksessä tai
esittelytekstissä ei huomioida kaivoksen sijoittuminen Mustiaapa-Kaattasjärven
Natura-alueelle (tai sen välittömään läheisyyteen).
Puheenjohtaja totesi, että Mällisen esitys kannattamattomana raukeaa.
Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Mawson Oy, Lapin Liitto
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§ 39
LISÄPYKÄLÄ: Rovaniemen kaupungin ja AKK Sports Oy:n yhteistyösopimus vuodelle 2021
ROIDno-2021-285
Valmistelija / lisätiedot:
Miikka Ruokamo
miikka.ruokamo@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Arctic Rally Finland - Yhteistyösopimus 2021
Heikki Kontiosalo, Senior Advisor:
AKK Sports Oy on esittänyt Rovaniemen kaupungille yhteistyösopimusta koskien FIA:n
(Federation Internationale De L’Automobile) AKK Sports Oy:lle myöntämän rallin MM-
sarjan Suomen talviosakilpailun, Arctic Rally Finlandin, järjestämiseksi. Rovaniemi on
yksi Arctic Rally Finlandin virallisista pääyhteistyökumppaneista ja sen kotikaupunki.
Sopimusosapuolet sitoutuvat noudattamaan FIA:n, AKK:n, Promoottorin ja muiden
relevanttien tahojen sääntöjä ja määräyksiä. Osapuolten tavoitteena on mm.
yhteismarkkinointi- ja viestintätoimenpitein maksimoida kaupungin saamaa
näkyvyyttä ja tulevaisuuden matkailijamäärää.
Sopimus kattaa vuoden 2021. Mikäli AKK:lla tarjoutuu järjestää rallin MM-sarjan
talviosakilpailu vuonna 2022, kaupungilla on neuvotteluoikeus koskien mahdollista
seuraavaa sopimuskautta.
Tapahtuma on MM-sarjan pohjoisin ja ainoa todellinen talvisissa olosuhteissa käytävä
MM-osakilpailu. Tapahtuma televisioidaan useina päivinä kymmeniin maihin ympäri
maapalloa. Katsojatavoitettavuus arvioidaan kymmenissä miljoonissa, joten Arctic
Rally Finlandin merkitys Rovaniemen kansainväliselle markkinoinnille on merkittävä.
Aluetaloudelliset vaikutukset katsojarajoituksista huolimatta ovat huomattavat.
Jyväskylässä järjestettävän Neste Rallin elinkeinovaikutukset olivat vuonna 2017 noin
14,4 miljoonaa euroa.
Kansainvälinen kilpa-autourheilu, kuten MM-ralli, toimii merkittävänä edistäjänä
tulevaisuuden teknologioille sekä autoilun turvallisuusvarustelulle. Ralliautojen
hybriditeknologiaan siirtyminen vuonna 2022 tulee olemaan merkittävä muutosaskel
ekologisemman autourheilun ja ympäristöystävällisemmän teknologian puolesta.
Neste Rallin kokonaishiilijalanjälki vuosina 2017-2018 laski 19% ja edelleen vuonna
2019 noin 10%.
Rovaniemellä perinteisesti järjestettävän Tunturirallin organisaatio investoi vuosittain
huomattavan talkoopanostuksen erikoiskokeina käytettyjen teiden kunnossapitoon,
jonka ansiosta tiet kohentuvat alkuperäistäkin parempaan kuntoon.
Covid-19 -pandemiaan liittyen, Arctic Rally Finland järjestetään FIA:n International
Sporting Code Appendix S:n sekä Rallin MM-sarjan määrittelemien

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.02.2021

2/2021

67 (80)

poikkeusjärjestelyjen mukaisesti sekä tiiviissä yhteistyössä terveydenhuollon
viranomaisten kanssa laaditun Arctic Rally Finland Covid-19 Toimenpidesuunnitelman
mukaisesti, minimoiden paikallisväestöön kohdistuvat korona-riskit.
Sopimuskorvaus
Kaupunki suorittaa AKK:lle yhteistyökumppanuudesta korvauksen, joka muodostuu
Palvelusopimusliitteessä 1 määritellyistä palveluista ja rahakorvauksesta.
Korvauksena yhteistyökumppanistatuksesta kaupunki tarjoaa Liitteen 1
(Palvelusopimus) palvelut, alueet (mahdollisesti Lordin aukio) sekä tilat (mahdollisesti
kaupungintalo) veloituksetta AKK:lle ja sen lisäksi tapahtuman tuomasta kansallisesta
ja kansainvälisestä näkyvyydestä kaupunki maksaa rahakorvauksena AKK:lle vuonna
2021 300 000 euroa (alv 0 %). Kaupunki hakee tämän rahoittamiseen Opetus-ja
kulttuuriministeriöltä merkittävään kansainväliseen yhteistyöhön soveltuvaa
avustusta, joka voi olla enintään 50 000 €.
AKK myöntää kaupungille tapahtuman ”Official Partner” – statuksen ja siihen liittyvät
oikeudet, jotka on kuvattu Liitteessä 2.
Mikäli tapahtua peruuntuu osapuolten ylivoimaisen esteen (ns. Force Majeur) vuoksi,
Rovaniemi maksaa sopimuskorvauksena huomioiden Rovaniemen saaman
matkailumarkkinoinnillisen hyödyn ja näkyvyyden 30 000 euroa
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy Rovaniemen kaupungin ja AKK Sports Oy:n välisen
yhteistyösopimuksen MM-rallin osakilpailun järjestämisestä vuonna 2021 sekä päättää
valtuutta kaupunginjohtajan allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen liitteineen sekä
tekemään yhteistyösopimukseen tarvittavat teknisluonteiset korjaukset/muutokset
ennen allekirjoittamista.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa Senior advisor Heikki Kontiosaloa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
AKK Sports Oy

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.02.2021

2/2021

68 (80)

§ 40
LISÄPYKÄLÄ: Jenny ja Antti Wihurin rahaston lisälahjoitukset Rovaniemen taidemuseon
taidekokoelmaan
ROIDno-2019-2293
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Jenny ja Antti Wihurin rahasto on lahjoittanut Rovaniemen kaupungille omistamansa
taidekokoelman 10.1.1986. Rovaniemen kaupunki on ottanut lahjoituksen vastaan ja
sitoutunut täyttämään lahjakirjan ehdot. Lahjakirjaa on täydennetty 1.3.2010.
Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Rovaniemen kaupunki ovat päivittäneet lahjakirjan ja
sen ehtoja 23.2.2010, jolloin sopimuksen taidekokoelmaan kuului 2.359 teosta. Tämän
taidekokoelman lisäksi Jenny ja Antti Wihurin rahasto lahjoitti 414 taideteoksen
kokoelman Rovaniemen kaupungille. Lisäksi rahasto on lahjoittanut kaupungille 93
teosta vuonna 2011, 19 teosta vuonna 2012, 43 teosta vuonna 2013, 46 teosta vuonna
2014, 63 teosta vuonna 2015, 32 teosta vuonna 2016, 53 teosta vuonna 2017, 46
teosta vuonna 2018, 62 teosta vuonna 2019 sekä 63 teoksen lisälahjoituksen
vuonna 2020.
Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallitus on 15.1.2021 päättänyt jälleen kartuttaa
Rovaniemen kaupungille lahjoittamaansa Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmaa
Rovaniemen taidemuseossa 2015 - 2019 hankituilla 33 teoksella sekä vuonna 2020
hankituilla teoksilla, yhteensä ostohintaan 328.790 euroa. Rahasto pyytää Rovaniemen
kaupunkia vahvistamaan vastaanottavamme lahjoituksen.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Jenny ja Antti Wihurin rahaston lahoituksen yllä
olevan mukaisesti.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Tiedoksi Taidemuseo sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.
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§ 41
LISÄPYKÄLÄ: Ulkomainonnasta määrääminen vuoden 2021 kuntavaaleissa
ROIDno-2020-3337
Valmistelija / lisätiedot:
Miikka Ruokamo
miikka.ruokamo@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Vaalimainostelineiden sijoituspaikat
2 Vaalimainosruutujen määrä puolueille
Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021. Vaalien ulkomainonnan järjestäminen kunnan
hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla ei ole kunnan lakisääteistä toimintaa ja
on kunnan vapaasti järjestettävissä. Vaalimainonnan järjestäminen ei kuulu kunnan
keskusvaalilautakunnan tehtäviin. Rovaniemen kaupungissa on kaupunginhallituksen
päätöksellä 31.3.2014/§129 luovuttu kaupungin kustannuksella toteutettavasta
vaalimainonnan järjestämisestä europarlamenttivaaleissa. Vastaava päätös
presidentinvaalien osalta on tehty 24.10.2011/§321.
Kunnallinen vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien keskusjärjestöjen
suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-luvulta lähtien. Perusteena suositukselle on
aikanaan ollut vaalimainonnan yhdenmukaistamisen tarve, kaupunki- ja
maisemakuvalliset syyt sekä ympäristön siisteys. Kunnallisesta vaalimainonnasta on
muodostunut perinne, jolla voidaan katsoa olevan edelleen tiedotusarvoa. Sähköisen
vaalimainonnan merkitys on sosiaalinen median ja vaalikoneiden tms. myötä
kasvanut toisaalta suureksi tekijäksi perinteisen vaalimainonnan rinnalla. Vaalin
kohdalla ulkomainontatelineiden informatiivista merkitystä voidaan pitää muuhun
mainontaan verrattuna vähentyneenä.
Suomen kuntaliiton suositus on, että kuntavaalien ulkomainonta suositetaan
aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa,
viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 31.3.2021 alkaen.
Mikäli Rovaniemen kaupunki päättää sallia vaalimainonnan sen hallinnassa olevilla
alueilla, niin yleisen järjestyksen, turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta on
perusteltua, että vaalimainonta järjestetään keskitetysti erityisillä ulkomainospaikoilla
niillä Rovaniemen kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla, joista
kaupunki erikseen päättää. Selvyyden vuoksi todettakoon, että kaupunki on
aikaisempien vaalien yhteydessä vuokrannut alueita ja myöntänyt lupia erillisten
mainoslaitteiden sijoittamiseen (esim. valomainokset, pylväsmainokset, suurtaulut).
Rovaniemen kaupungin tulisi tehdä päätös siitä, salliiko se kuntavaalien
2021 ulkomainonnan järjestämistä hallinnassaan ja määräysvallassaan olevilla
alueilla. Mikäli kaupunki päättää sallia ulkomainonnan edellä mainituilla alueilla, sen
tulee vielä tehdä päätös siitä, mistä ajankohdasta alkaen vaalimainontaa saadaan
Rovaniemen kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla tehdä, mihin
paikkoihin vaalien ulkomainospaikat sijoitetaan ja millä tavalla tapahtuvaa
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vaalimainontaa pidetään sallittuna. Mikäli sallittuna vaalimainontana pidetään
aikaisemman tavan mukaan erillisissä vaalimainostelineissä tapahtuvaa
vaalimainontaa, kaupungin on vielä tehtävä päätös siitä, kuinka monta
ulkomainontapaikkaa kullekin Rovaniemen kaupungissa ehdokkaita asettavalle
ryhmälle vaalimainostelineistä varataan, ja että onko ryhmälle tarjottava
vaalimainonta vastikkeetonta.
Edellisissä vaaleissa kaupunki on sallinut ulkomainonnan kaupungin hallinnassa ja
määräysvallassa olevilla alueilla vaalimainostelineissä sekä paikallaan olevissa
mainoslaitteissa, joiden sijoittamiseen kaupunki on vuokrannut alueen ja myöntänyt
luvan mainoslaitteen sijoittamiseen. Vaalimainostelineet ovat sijainneet liitteessä 1
merkityissä paikoissa, ja ehdokkaita asettaville ryhmille on varattu mainosruutuja
ulkomainontapaikoilta 1-4 yhteensä 2 kpl ja ulkomainospaikoilta 5-10 yhteensä 1 kpl.
Mainosruudut ovat olleet kaksipuoleisia.
Kuntavaaleissa ehdokkaita voidaan asettaa enemmän, joten ulkomainospaikoille 5-10
ehdotetaan lisättäväksi eduskuntavaaleja enemmän mainosruutuja. Siten kaikille
ulkomainospaikoille ehdotetaan varattavaksi 2 ruutua jokaiselle ehdokkaita
asettavalle ryhmälle. Vaalimainostelineitä on rajallinen määrä, joten ehdokkaita
asettavien ryhmien määrän kasvaessa mainosruutujen määrää joudutaan
vähentämään. Liittenä 2 on vaihtoehdot, jossa on huomioitu vaalimainostelineiden
määrä suhteessa ehdokkaita asettavien ryhmien määrään.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että:
1. Rovaniemen kaupunki sallii kuntavaalien 2021 ulkomainonnan järjestämisen
kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla, ja että ulkomainonta
saadaan aloittaa 31.3.2021;
2. Rovaniemen kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla
vaalimainonta on sallittua ainoastaan erityisissä vaalimainostelineissä sekä
sellaisissa jo paikallaan olevissa mainoslaitteissa, joiden sijoittamiseen kaupunki
on vuokrannut alueen ja myöntänyt luvan mainoslaitteen sijoittamiseen (esim.
valomainokset, pylväsmainokset, suurtaulut);
3. vaalimainostelineet sijoitetaan liitteessä 1 merkittyihin paikkoihin;
4. kullekin Rovaniemen kaupungissa ehdokkaita asettavalle ryhmälle varataan
vaalimainostelineistä korvauksetta ruutuja samassa järjestyksessä kuin ne
ehdokaslistojen yhdistelmässä arvotaan ja että;
5. ruutuja varataan liitteen 2 vaihtoehtojen mukaan riippuen ehdokkaita asettavien
ryhmien määrästä.
Paikkojen käyttämisestä ehdokkaita asettavien ryhmien tulee ilmoittaa 24.3.2021
mennessä Rovaniemen vaalikeskukseen sähköpostitse osoitteeseen
vaalikeskus@rovaniemi.fi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
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Kunnallisvalitus
§22
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen 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 johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan
jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon
laillisuusvirheet.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi
/hallintotuomioistuimet
Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen 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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta.
Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi
ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
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Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin
päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös
on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt
toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.
Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu
jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu
tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän
jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen
asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä
myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.
oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä
tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö-
tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä,
suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
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
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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.
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Kunnallisvalitus
§23
Kunnallisvalitusohje
Valitusoikeus, valitusviranomainen ja yhteystiedot
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla. Kirjallisesti
tehtävä valitus on osoitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: kello 8.00 – 16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi
/hallintotuomioistuimet
Valitusaika ja sen päättyminen
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen
antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.
Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika
päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta,
postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä kaupunginhallituksen päätös, josta valitetaan,
alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.
Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on
kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
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Muutoksenhakukielto
§16, §17, §18, §24, §28, §29, §30, §31, §33, §35, §36, §37, §38, §42
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
§19, §20, §21, §25, §26, §27, §32, §34, §39, §40, §41
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.

