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Sara Seppänen
Terhi Heikkilä
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Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, sihteeri
Heikki Autto, saapui 09:44
Marja Marjetta, hallintosihteeri
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
15.10.2021 alkaen.

hallintosihteeri Marja Marjetta
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§ 404
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja
hyväksyy työjärjestyksen.
Todetaan läsnäolijat.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat:
Läsnä
Läsnä
Poissa
kokoushuoneessa etäyhteydellä
Pj. Susanna Junttila
x
1. vpj Eemeli Kajula
x
2. vpj Päivi Alaoja
x
Terhi Heikkilä
x
Reijo Jylhä
x
Miikka Keränen
x
Raija Kerätär
x
Henri Ramberg
x
Sara Seppänen
x
Riku Tapio
x
Timo Tolonen
x
Elina Kuula, varajäsen
x
Marko Ruohomäki, varajäsen
x
Heikki Autto
x
Pertti Lakkala
x
Mikkel Näkkäläjärvi
x
Juha-Pekka Mikkola
x
Ulla-Kirsikka Vainio
x
Kaisa Laitinen
x
Heini-Tuuli Onnela
x
Miikka Ruokamo
x
Marja Marjetta
x
Nimi

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin.
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§ 405
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Timo Tolonen ja Terhi Heikkilä.
Seuraavina vuorossa ovat Reijo Jylhä ja Miikka Keränen.
Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan kokouksessa.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Tolonen ja Terhi Heikkilä.
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§ 406
Vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2022 aluevaaleihin
ROIDno-2021-2835
Valmistelija / lisätiedot:
Miikka Ruokamo
miikka.ruokamo@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Oikeusministeriön kirje 30.6.2021 VN/16839/2021 (korj 14.9).pdf
2 Vaalipäivän äänestyspaikat.pdf
Suomessa toimitetaan aluevaalit sunnuntaina 23.1.2022.
Vaalilain 9 §:n mukaan jokaisella äänestysalueella tulee olla kunnanhallituksen
päätöksellä määrätty äänestyspaikka. Erityisestä syystä äänestyspaikka voidaan
sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille
kohtuutonta haittaa. Aluevaalien vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot on merkittävä
ja kuitattava vaalitietojärjestelmään viimeistään perjantaina 5.11.2021.
Vaalilain 69 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että
vaalipäivän äänestystä varten kullakin äänestysalueella on kunnan tähän
tarkoitukseen käytettäväksi antama asianmukainen äänestystila ja tarvittava kalusto.
Äänestyspaikalla tulee olla riittävästi tilaa myös niitä äänestäjiä varten, jotka odottavat
vuoroaan päästäkseen vaalihuoneeseen äänestämään.
Oikeusministeriön suosituksen mukaan äänestyspaikat tulisi sijoittaa sellaisiin
paikkoihin, joihin äänestäjien on helppo tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat.
Äänestyspaikan on oltava aatteellisilta ja taloudellisilta kytkennöiltään
mahdollisimman neutraaleja, jotta mahdollisimman monet äänestäjät tulevat sinne
mielellään. Lisäksi äänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan
toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja
vaalirauha turvaten. Oikeusministeriö on kiinnittänyt huomiota koronavirustilanteen
vaikutukseen vaalien järjestelyissä. Oikeusministeriö suosittelee, että päättäessään
vaalipäivän äänestyspaikoista kunnat noudattavat soveltuvin osin liitteessä 1 olevia
yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja koskevia kriteereitä. Kunnan on vaalijärjestelyissään
huolehdittava siitä, että äänestäminen äänestyspaikoissa on kaikissa tilanteissa
äänestäjille mahdollisimman turvallista. Yhtä lailla on huolehdittava vaalivirkailijoiden
turvallisuudesta.
Vaalilautakunta on kokoontuneena vaalipäivänä koko vaalitoimituksen ajan sekä
vaalitoimituksen jälkeen äänestyslippujen laskemiseksi, tarkastamiseksi ja
järjestämiseksi äänestyspaikalla. Näin ollen voidaan katsoa, että äänestyspaikalla tulisi
olla soveltuvat sosiaalitilat vaalilautakunnan jäsenille.
Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 7.10.2021 käynyt läpi suunnitelman vuoden
2022 vaalien vaalipäivän äänestyspaikoiksi. Esitys vaalipäivän äänestyspaikoiksi
vuoden 2022 vaaleissa on liitteenä 2.
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Lopuksi keskusvaalilautakunta on päättänyt esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus ryhtyisi toimenpiteisiin vaalipäivän äänestyspaikkojen
määräämiseksi vuoden 2022 vaaleja varten.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että äänestysalueiden äänestyspaikat vuoden
2022 aluevaaleissa ovat liitteen 2 mukaiset.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa vaaliassistentti Julius Fagerströmiä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 407
Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen aluevaaleihin 2022
ROIDno-2021-2835
Valmistelija / lisätiedot:
Miikka Ruokamo
miikka.ruokamo@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Oikeusministeriön kirje 30.6.2021 VN/16839/2021 (korj 14.9).pdf
2 Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat sekä äänestysauton reitti ja aikataulu.pdf
Suomessa toimitetaan aluevaalit 23.1.2022.
Vaalilain 9.1 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa
on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Vaalilain 9 §:n 4 momentin mukaisesti kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että
Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin, jona toimii
oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmä, merkitään Digi- ja
väestötietoviraston määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan yleisen
ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat.
Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista hyvissä
ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT)
perjantaihin 5.11.2021 mennessä.
Kunnan on huolehdittava, että
a) äänestyspaikkoja on riittävästi,
b) äänestyspaikat ovat tiloissa, joissa voidaan toteuttaa turvavälit niin äänestäjien
kuin vaalivirkailijoidenkin osalta. Kunta voi halutessaan harkita myös yleisen
ennakkoäänestyspaikan ja/tai vaalipäivän äänestyspaikan äänestystilan sijoittamista
ulkotilaan (esimerkiksi konttiin, telttaan äänestyspaikan pihalle tai drive in -
pisteeseen). Sääolosuhteet on kuitenkin syytä ottaa siten huomioon, että esimerkiksi
kova pakkanen ei saa vaikeuttaa äänestystä;
c) ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat mahdollisimman laajat, paikalliset
olosuhteet kuitenkin huomioiden (vaalilain mukaiset maksimit ovat arkisin klo 8-20
ja viikonloppuisin klo 9-18). Kunta voi suositella, että osa äänestysajasta
varattaisiin ensisijaisesti ns. riskiryhmiin kuuluville;
d) vaalivirkailijoita rekrytoidaan riittävästi. Ennakkoäänestyspaikoissa resursseja
tarvitaan esimerkiksi äänestäjän henkilöllisyyden tarkastukseen ja äänestyslipun
antoon, äänestyksen vastaanottopisteisiin sekä jonojen ja turvavälien ohjaukseen.
Vastaavasti vaalipäivän äänestyksessä vaalilautakuntien tulisi toimia lähtökohtaisesti
siten, että lautakunnalla olisi valmius ottaa vastaan myös yksittäisiä ulkona tapahtuvia
äänestyksiä
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päätösvaltaisessa kokoonpanossa (kolme jäsentä). Suositeltavaa onkin, että
vaalilautakunnan varajäsenistä vähintään yksi olisi paikalla samaan aikaan kuin viisi
varsinaista jäsentäkin. Kunnan tulee myös huolehtia siitä, että
kotiäänestyksen vaalitoimitsijoita rekrytoidaan riittävästi ja että vaalitoimikuntia
nimetään tarvittaessa useampia kuin yksi. Kaikkia tehtäviä varten on syytä rekrytoida
myös varahenkilöitä;
e) ääntenlaskenta ja ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus järjestetään siten, että
riittävät turvavälit voidaan näissäkin tehtävissä toteuttaa.
Oikeusministeriö on kiinnittänyt huomiota vaalijärjestelyihin koronatilanteessa.
Oikeusministeriön tarkemmat ohjeet ovat liitteessä 1.
Liikkuvasta äänestyspaikasta on saatu hyviä kokemuksia aiemmissa vaaleissa.
Äänestysautolla saadaan järjestettyä taajamien ulkopuolella asuville kattavat
ennakkoäänestysmahdollisuudet.
Ennakkoäänestyspaikoista, äänestysauton reitistä ja aikataulusta sekä
mahdollisuudesta kotiäänestykseen tiedotetaan kuntalaisille hyvissä ajoin ennen
vaaleja.
Keskusvaalilautakunta käsitteli kokousessaan 7.10.2021 suunnitelman yleisiksi
ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2022 vaaleissa. Keskusvaalilautakunta päätti esittää
kaupunginhallitukselle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen määräämiseksi vuoden 2022 vaaleja varten.
Ehdotus ennakkoäänestyspaikoiksi ja aukioloajoiksi sekä äänestysauton reitiksi on
liittenä 2.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2022 aluevaalien ennakkoäänestys
Rovaniemellä toteutetaan liitteessä 2 mainituissa paikoissa ja liitteessä mainittuina
aikoina.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa vaaliassistentti Julius Fagerströmiä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 408
Vuoden 2021 talousarvion muuttaminen
ROIDno-2020-1397
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Airaksinen
jari.airaksinen@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 MTA2021 - Tuloslaskelmaosa
2 MTA2021 - Rahoituslaskelmaosa
3 Pöytäkirjan ote-Hyvinvointilautakunta - 29.09.2021, klo 14_03
4 Pöytäkirjan ote-Sivistyslautakunta - 23.09.2021, klo 13_19
5 Pöytäkirjan ote-Elinvoimalautakunta - 28.09.2021, klo 14_00
6 Pöytäkirjan ote-Tilajaosto - 06.10.2021, klo 15_00.
Kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta säädetään kuntalain 110 §:ssä.
Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvioon tehtävät
muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Koronapandemia on
aiheuttanut merkittäviä muutoksia ennen kaikkea kaupungin toimintamenoihin, myös
verotulotilitykset ovat toteutuneet ennakoitua suurempina. Valtion odotetaan
korvaavan koronasidonnaiset kustannukset täysimääräisenä valtionosuuksien
muodossa.
Toimielimet ovat käsitelleet vuoden 2021 talouden toteumaa ja esittäneet
talousarviomuutoksia. Lautakuntien esitykset ovat päätösesityksen liitteenä ja
yhteenveto lautakuntien esityksestä oheismateriaalina.
Kaupunginhallituksen osalta muutostarve selittyy ennakoitua alhaisemmista pysyvien
vastaavien myyntituotoista, sekä vähäisemmistä määrärahojen tarpeista etenkin
henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen kohdilla.
Lisäksi liitteenä ovat muutetut määrärahat, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma.
Talousarviomuutosten vaikutukset ovat seuraavat:

TA 2021

Muutos €

Muutettu
TA 2021

Toimintakate

-382 954 180

-19 760 000 -402 714 180

Vuosikate

12 536 820

-937 115

11 699 705

Tilikauden yli-/alijäämä

-1 494 180

-624 239

-2 118 419

Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2021 talousarviota
muutetaan seuraavasti:
1. Verotuloarviota lisätään 6 577 385 euroa, muutettu verotuloarvio on
277 048 885 euroa
2. Valtionosuusarviota lisätään 11 995 500 euroa, muutettu valtionosuusarvio on
126 200 000 euroa
3. Peruskaupungin käyttötalousosan määrärahoja lisätään 18 360 000 euroa,
muutetut määrärahat ovat yhteensä -411 484 180 euroa
4. Tilapalvelukeskuksen toimintakate- ja tulostavoitetta pienennetään 1 400 000
euroa, tilapalvelukeskuksen muutettu toimintakate on 11 570 000 euroa ja
muutettu tulos on -2 730 000 euroa
5. Talousarvion käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa ja
rahoituslaskelmaosa muutetaan oheisten liitteiden mukaisiksi.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa talouspäällikkö Jari Airaksista.
Riku Tapio esitti Terhi Heikkilän, Raija Kerättären ja Sara Seppäsen kannattamana, että
asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että asia on valtuuston käsiteltävänä
joulukuussa. Perustelut: Pyydetään tilintarkastajalta lausunto muutosten
kirjaamisesta. Arvioidaan muutosten vaikutukset valtuuston asettamiin tavoitteisiin
sekä palveluiden laatuun, määrään ja saatavuuteen. Kaupunginhallituksen esitys
joulukuun valtuuston kokoukseen.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti palauttaa asian
uudelleen valmisteltavaksi niin, että se tuodaan valtuuston käsiteltäväksi joulukuussa.
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Kaupunginhallitus, § 308,16.08.2021
Kaupunginhallitus, § 409, 15.10.2021
§ 409
Toimiohjeen antaminen Ounastähti kehittämiskuntayhtymä yhtymäkokousedustajalle
ROIDno-2021-3084
Kaupunginhallitus, 16.08.2021, § 308
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ounastähti -kehittämiskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Rovaniemen kaupunki, Kittilän
kunta ja Sodankylän kunta.
Kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa.
Yhtymäkokouksessa on 3 edustajaa, yksi kustakin jäsenkunnasta. Jäsenkunnat
valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen yhtymäkokousedustajan. Äänivalta
yhtymäkokouksessa jakautuu jäsenkuntien kesken peruspääomaosuuksien
mukaisessa suhteessa.
Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäseniä tulee
valita kaksi (2) jokaisesta jäsenkunnasta. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Jokaisella hallituksen jäsenellä on käytettävissään yksi ääni. Hallituksen
toimikausi on kaksi (2) vuotta. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi
varapuheenjohtajaksi.
Tarkastuslautakunnassa on kolme (3) jäsentä, yksi (1) jokaisesta jäsenkunnasta.
Jäsenten, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, tulee olla
jäsenkuntien valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen
erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston päättämä muu toimielin.
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää
yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimiohjeet.
Kaupunginhallitus nimeää edustajat muihin sellaisten yhteisöjen kokouksiin, joissa
kaupungilla on puhevaltaa, ja antaa edustajille tarvittavat toimintaohjeet.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
nimetä Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan,
antaa toimiohjeen kahden jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten
valitsemisesta kuntayhtymän hallitukseen sekä
antaa toimiohjeen yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen valitsemisesta
kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan.
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä yhtymäkokousedustajaksi Riku Tapion
sekä päätti toimiohjeenaan, että kuntayhtymän hallitukseen nimetään
Maarit Simoska, varajäsen Anna-Kaisa Teurajärvi ja
Petteri Pohja, varajäsen Timo Tolonen
ja että tarkastuslautakuntaan nimetään Jukka Aula, varajäsen Päivi Alaoja.

Kaupunginhallitus, 15.10.2021, § 409
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ounastähti -kehittämiskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Rovaniemen kaupunki, Kittilän
kunta ja Sodankylän kunta.
Kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa.
Yhtymäkokouksessa on 3 edustajaa, yksi kustakin jäsenkunnasta. Jäsenkunnat
valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen yhtymäkokousedustajan. Äänivalta
yhtymäkokouksessa jakautuu jäsenkuntien kesken peruspääomaosuuksien
mukaisessa suhteessa.
Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen
erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston päättämä muu toimielin.
Kuntayhtymän syysyhtymäkokous pidetään 28.10.2021 klo 10 Rovakairan toimitalon
kokoustilassa, Pukinpolku 40, Rovaniemi
Yhtymäkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Tuloslaskelma ja tase 30.6.2021
Talousarvio ja taloussuunnitelma 2022-2024
Sidonnaisuusrekisteri
Investointi
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
Kaupunginhallitus on 16.8.2021 kokouksessaan § 308 (Ounastähti
kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan nimeäminen ja toimiohje) nimennyt
yhtymäkokousedustajan ja antanut tälle toimiohjeen hallituksen jäsenten ja
varajäsenten sekä tarkastuslautakunnnan jäsenten ja varajäsenten valitsemiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus antaa tarvittavat toimiohjeet.
Päätös
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Timo Tolonen esitti Eemeli Kajulan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Asia
käsitellään kaupunginhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 26.10.2021 klo 8.00.
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§ 410
LISÄPYKÄLÄ: Eroaminen kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä / Portti
ROIDno-2021-3964
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Jaakko Portti pyytää 13.10.2021 saapuneella sähköpostilla eroa kaupunginvaltuuston
varajäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Jaakko Portille eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston
varajäsenyydestä 26.10.2021 alkaen,
toteaa, että Vasemmistoliiton valtuustoryhmän varajäsenet siirtyvät kukin yhden
sijan ylöspäin ja
pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään puolueen valtuustoryhmälle uuden
varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 411
Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Päätös
Kaupunginhallitus kuuli vastuualuepäällikkö Antti Määttää ajankohtaisista asioista.
Valtuuston puheenjohtaja Heikki Autto liittyi kokoukseen klo 9.44.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.53.
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Muutoksenhakukielto
§404, §405, §408, §409, §410, §411
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§406, §407
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi,
henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.
rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Faksinumero: 016 322 6450
Puhelinnumero: 016 3221
Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15
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Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.
Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30
Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

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

