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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 7.6.2022
alkaen.

hallintosihteeri Rauni Kenttälä
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§ 85
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtaja totetaa elinvoimalautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Elinvoimalautakunta hyväksyy, että asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Ehdotus
Esittelijä: Jaakko Rantsi, toimialajohtaja
Puheenjohtaja totetaa elinvoimalautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Elinvoimalautakunta hyväksyy, että asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osanottajat.
Nimi
Pj, Matti Henttunen
1. vpj Matti Huutola
Heidi Alariesto
Jani Köngäs
Heikki Poranen
Liisa Helin
Meeri Vaarala
Pekka Lehto
Riikka Knuuti
Sanna Konola
Timo Lappalainen
Tuomo Hietala
Susanna Junttila, kh:n pj.
Henri Ramberg, kh:n edustaja
Miikka Pihlaja, nuorisovaltuuston ed.
Jarno Saapunki, vammaisneuvoston ed.
Timo Eskelinen, vanhusneuvoston ed.
Jaakko Rantsi, toimialajohtaja
Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö
Samppa Määttä, hallintopäällikkö
Jari Airaksinen, talouspäällikkö
Hajnalka Kiss- Herttua, vs.
palvelualuepäällikkö
Tuula Rintala- Gardin, palvelualuepäällikkö
Sanna Mäensivu, työllisyyspäällikkö
Anne Puroaho, alueell. palvelujen päällikkö
Rauni Kenttälä, hallintosihteeri, sihteeri
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Puheenjohtaja toteaa elinvoimalautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen yksimielisesti.
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§ 86
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Jaakko Rantsi, toimialajohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Tuomo Hietala ja varalle Riikka
Knuuti. Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 6.6.2022.
Päätös
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Tuomo Hietala ja varalle Riikka
Knuuti. Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 6.6.2022.
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§ 87
Ajankohtaiset asiat
Ajankohtaisissa asioissa annetaan mm. seuraavat katsaukset:
Työllisyyskatsaus / työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivu
Lapin ELY-keskukselle annettu lausunto, Lapin osaavan työvoiman saatavuuden
toimenpidesuunnitelma / työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivu.
Hankerahoituksen konsultointi / toimialajohtaja Jaakko Rantsi
Kuntabarometrin tulokset
Kasvuohjelma
Ehdotus
Esittelijä: Jaakko Rantsi, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi ajakohtaisista ja valmistelussa olevista asioista
sekä muut mahdolliset katsaukset.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli maapoliittisen ohjelman, esittelijä kaupungingeodeetti
Pertti Onkalo. Tämän esittelyn jälkeen kaupungingeodeetti Pertti Onkalo poistui
kokouksesta klo 14.32.
Tämän käsittelyn aikana kokoukseen saapui nuorisovaltuuston edustaja Miika Pihlaja
klo 14.08.
Lautakunta kuuli työllisyyskatsauksen / esittelijä työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivu.
Lautakunta kuuli, Lapin ELY-keskukselle annetun lausunnon, Lapin osaavan
työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelma / esittelijä työllisyyspäällikkö Sanna
Mäensivu.
Tämän pykälän käsittelyn aikana kokouksesta poistui Sanna Mäensivu klo 15.22.
Lautakunta kuuli, hankerahoituksen konsultoinnin, kuntabarometrin tulokset ja
kasvuohjelman, esittelijä toimialajohtaja Jaakko Rantsi.
Lautakunnalle ilmoitetaan tiedoksi, että talouspäällikkö Jari Airaksinen on
irtisanoutunut.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti merkitä annetut ajankohtaiskatsaukset
tiedoksi.
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§ 88
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys
Avustuspäätös:
§ 11 Asukas- ja kylätoiminnan avustukset 2022, 25.05.2022
Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Muu päätös:
§ 21 Vuokrakodit Holding Oy yhtiökokousedustajan nimeäminen, 12.05.2022
Ehdotus
Esittelijä: Jaakko Rantsi toimialajohtaja, Matti Henttunen
Elinvoimalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjan
tiedoksi ja päättää, että lautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.
Elinvoimalautakunta toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä
Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta
sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe
klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 25, 2. kerros,
Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to
klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).

Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan esityksen
mukaisesti.
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§ 89
Elinvoimalautakunnan talouden toteuma 1.1.-30.4.2022
ROIDno-2022-710
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin, Jari Airaksinen
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö, talouspäällikkö
Liitteet

1 Elinvoimalautakunta ja Ruoka ja puhtauspalvelut Talousraportti 04 2022
Kaupunginhallituksen 29.11.2021 § 469 hyväksymien vuoden 2022 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden (liite 1) kohdan 5.1. mukaan:
”Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja
toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen
yhteydessä.
Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion
toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten
yhteydessä.
Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös
investointihankkeiden toteutumisesta ja investointimäärärahojen käytöstä. Raporttien
perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa
turvataan sovitut palvelut. "
Elinvoimalautakunnan talouden toteuma on huhtikuun jälkeen -3,39 M€ (30,78 %).
Talousarvion tasaisen toteuman mukainen tavoite on -3,67 M€ (33,33 %). Ero
tasaiseen toteumaan on 0,28 M€.
Ruoka- ja puhtauspalvelut toimii nettoyksikkönä, jonka tavoitteena on nollatulos.
Huhtikuun jälkeen Ruoka- ja puhtauspalveluiden talouden toteuma on +563 109
euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Jaakko Rantsi, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Elinvoimalautakunnan, sekä
Ruoka- ja puhtauspalveluiden talousraportin ajanjaksolta 1.1 - 30.4.2022.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa talouspäällikkö Jari Airaksista.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Vs. palvelualuepäällikkö Hajnalka Kiss-Herttua poistui kokouksesta tämän käsittelyn
jälkeen klo 15.37.
Tiedoksi
vt.konsernitalouspäällikkö, taloussuunnittelijat
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§ 90
Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön valinta
ROIDno-2021-4278
Valmistelija / lisätiedot:
Samppa Määttä
samppa.maatta@rovaniemi.fi
hallintopäällikkö
Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelut toimialalla on ollut haettavana vakituinen
ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön virka (vakanssinumero 71235001). Virka on ollut
julkisesti haettavana 1.3.2022 - 22.3.2022.
Viran kelpoisuusehtona on ollut soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta
vastaavista ruoka- ja puhtauspalvelutoiminnoista. Hakukuulutuksessa ruoka- ja
puhtauspalvelupäälliköltä on todettu vaadittavan kykyä vastata palvelualueen
taloudesta, henkilöstöstä, palvelutuotannosta ja palvelujen ja tarvikkeiden hankintojen
toteuttamisesta, sekä organisaatiokulttuurin kehittämisestä kaupungin strategisten
linjausten mukaisesti. Erityisesti hakukuulutuksessa on korostettu
kykyä ymmärtää, miten onnistunut palvelutoiminta tukee kaupungin palvelualueiden
omaa toimintaa, ja todettu, että ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö tarvitsee
kokemusta ja taitoa kuntaorganisaation toiminnasta. Hakukuulutuksessa on
edellytetty myös erinomaisia vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä kykyä hallita
ajankäyttöä ja toimia samanaikaisesti eri tahoilta tulevien ristipaineiden
alaisena. Muita vaatimuksia ovat olleet hygieniapassi ja mahdollisuus oman auton
käyttöön työajoissa.
Määräaikaan mennessä virkaa hakii kolme henkilöä. Kaikki hakijat täyttivät
kelpoisuusvaatimukset. Arviointiryhmä haastatteli kaksi hakijaa 20.4.2022. Hakijoista
tehtiin ansiovertailu. Haastattelujen perusteella todettiin tarve jatkohaastatteluille,
jotka suoritettiin 11.5.2022 case-harjoitusten muodossa. Case-harjoituksista laadittiin
arviointipisteytys.
Restonomi (YAMK) Hajnalka Kiss-Herttua täyttää viran kelpoisuusehdot ja hänen
ansionsa vastaavat hakijoista parhaiten viran vaatimuksia. Kiss-Herttualla on hyvät
edellytykset ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön keskeisten tehtäväalueiden
hoitamiseen. Hänellä on vahva kokemus ruokapalveluista Rovaniemen kaupungin
organisaatiossa. Toimintaorganisaation tuntemuksen tärkeys korostuu erityisesti
nykyisessä muutostilanteessa, jossa osa toiminnoista on siirtymässä
hyvinvointialueelle. Haastattelun perusteella Kiss-Herttuan voidaan todeta täyttävän
hyvin toimessa tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet.
Kiss-Herttuan kieltäytymisen varalta varasijalle toimeen voidaan valita
hakuprosessissa Kiss-Herttuan jälkeen seuraavaksi parhaiten valintakriteerit täyttävä
hakija, hallintotieteiden maisteri Arja Saarela-Sorri.
Ehdotus
Esittelijä: Jaakko Rantsi, toimialajohtaja
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Elinvomalautakunta valitsee ruoka- ja puhtauspalvelupäälllikön virkaan 1.9.2022
alkaen (vakanssinumero 71235001) restonomi (YAMK) Hajnalka Kiss-Herttuan edellä
esitetyillä perusteilla. Viran vastaanottamisesta on ilmoitettava kirjallisesti 20.6.2022
mennessä. Lisäksi elinvoimalautakunta valitsee varasijalle hallintotieteiden maisteri
Arja Saarela-Sorrin.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallintopäällikkö Samppa Määttää.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
virkaa hakeneet, elinvoimapalvelujen johdon assistentti, elinvoimapalvelujen
hallintopäällikkö
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§ 91
Yritysvaikutusarvioinnin käyttöönotto
ROIDno-2022-1982
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin, Jaakko Rantsi
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö, toimialajohtaja
Liitteet

1 YRVA käsikirja 2022.pdf
2 Yritysvaikutusten arviointi_arviointilomake_vr1 (1).pdf
Kunnan tehtävänä on kuntalain 1.2 § mukaan edistää asukkaiden hyvinvointia ja
alueensa elinvoimaa. Kunnan ja yritysten menestymistä voidaan tukea arvioimalla
yritysvaikutukset jo valmistelussa ennen asian etenemistä päätöksentekoon.
Yritysvaikutusten arviointi on jo laajasti käytössä useissa kaupungeissa ja
kunnissa. Suomen Yrittäjät ry on vahvasti edistänyt käyttöönottoa ja julkaissut
Yritysvaikutusten arvioinnin käsikirjan kuntien päätöksenteon tueksi. Tiivistelmä ko.
asiakirjasta on liitteenä.
Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelujen tavoitteena on vahvistaa
yritysmyönteisyyttä. Rovaniemi toteutti yrityskyselyn tammikuussa 2021. Kyselyssä
oli kysymys myös yritysvaikutusten arvioinnin tarpeellisuudesta: 62 prosenttia
vastanneista 123 yrityksestä koki yritysvaikutusten arvioinnin
merkitykselliseksi. Rovaniemen Yrittäjät ry on nostanut yhdeksi tärkeimmäksi
tavoitteekseen yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönoton. Suomen Yrittäjät ry:n joka
toinen vuosi toteuttamassa kuntabarometrissa Rovaniemi ei ole menestynyt
odotusten mukaisesti, ja osatekijänä on yrittäjiltä saadun palautteen perusteella
yritysvaikutusten arvioinnin puute kaupungin päätöksenteossa.
Yritysvaikutusten arvioinnin käsikirjan pohjalta ellinvoimapalvelut on laatinut liitteenä
olevan lomakkeen arviointiprosessin helpottamiseksi. Lomake on lähetetty
kommenteille Rovaniemen yrittäjät ry:lle, Lapin yrittäjät ry:lle ja Lapin
kauppakamarille. Em. tahot eivät ole esittäneet tarkennuksia yritysvaikutusten
arviointilomakkeeseen. Yritysvaikutusten arviointiprosessia kokeillaan
elinvoimapalveluissa (elinvoima- ja yhdyskuntasuunnittelun lautakunta).
Elinvoimapalveluissa toteutetun kokeilun tulokset raportoidaan kaupunginhallitukselle
syksyllä 2022. Kokeilun jälkeen kaupunginhallitus arvioi laajennetaanko
yritysvaikutusten arviointi osaksi koko kaupungin päätöksentekoa.
Ehdotus
Esittelijä: Jaakko Rantsi, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää ottaa käyttöön yritysvaikutusarvioinnin osaksi
elinvoimapalvelujen asioiden valmistelua ja päätöksentekoa 30.9.2022 asti. Kokeilun
tulokset raportoidaan kaupunginhallitukselle syksyllä 2022.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa toimialajohtaja Jaakko Rantsia.
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Asian käsittelyn aikana sihteeri Rauni Kenttälä poistui kokouksesta klo 16.06.
Sihteerinä tästä pykälästä eteenpäin toimii hallintopäällikkö Samppa Määttä.
Vs. Palvelualuepäällikkö Hajnalka Kiss-Herttua liittyi kokoukseen tämän käsittelyn
aikana klo 16.06
Asian käsittelyn aikana kokouksesta poistuivat talouspäällikkö Jari Airaksinen ja Matti
Huutola klo 16.08.
Lautakunta piti kokoustauon tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.06 -16.16.
Puheenjohtaja kävi läpi osallistujat kokoustauon jälkeen.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti
seuraavalla lisäyksellä: Mikäli yritysvaikutusten arviointi otetaan kokeilun jälkeen
Rovaniemen kaupungissa käyttöön, ilmastovaikutusten arviointia tarkastallaan osana
yritysvaikutusten arviointia. Näiden arviointien yhteisvaikutuksia ja toimivuutta tulee
tulevaisuudessa tarkastella yhdessä.
Tiedoksi
Elinvoimapalvelut/palvelualuepäälliköt
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§ 92
Asukas- ja kylätoiminnan avustukset 2022
ROIDno-2021-4661
Rovaniemen kaupungin asukas- ja kyläyhdistyksille jaetaan avustuksia Rovaniemen
kaupungin avustusperiaatteiden mukaisesti (kaupunginhallitus 8.11.21). Avustusten
kuvauksen mukaan avustukset on jaettu viiteen eri kategoriaan käyttötarkoituksen
mukaisesti: 1. toiminta-avustukset, 2. kohdeavustukset, 3. yhteistyö- ja
palvelusopimuksiin perustuvat avustukset, 4. tapahtuma-avustukset sekä 5. tila- ja
paikka-avustukset. Näistä 1. ja 2. kategoriaan sijoittuvien toiminta- ja
kehittämisavustusten haku on auki huhtikuussa sekä kylä- että asukasyhdistyksille.
Tila- ja paikka-avustusten osalta Rovaniemen kyläalueilla olevien kylätilojen vuokra-
avustusten tarkoituksena on kattaa tasapuolisesti kyläläisten käytössä olevien tilojen
käyttökustannuksia ja mahdollistaa sitä kautta kyläläisten aktiivinen toiminta ja
kokoontumiset. Keskusta-alueilla toimiville asukasyhdistyksille tila- ja paikka-
avustuksia ei ole erikseen määritelty.
Asukasyhdistykset voivat varata kokoustiloja maksutta Rovaniemen keskustassa
sijaitsevasta Kansalaistalosta. Kansalaistalo on asukkaita ja yhdistyksiä varten
tarkoitettu matalan kynnyksen kohtaamispaikka ja sen tilat ovat maksuttomia
järjestöjen verkostossa toimiville järjestöille ja yhdistyksille. Maksullisista tilaisuuksista
tilavuokra peritään. Järjestöjen verkostoon pääsee mukaan ilmoittautumalla.
Kansalaistalo on perustettu yhteistyönä järjestöjen, Rovaniemen kaupungin ja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen (STEA:n) tuella.
Rovaniemen kaupungin keskusta-alueella on asukasyhdistyksiä, jotka toimivat
pysyväisluonteisissa tiloissa esimerkiksi varastointimahdollisuuden tms. takia.
Yhdenvertaisuuden takaamiseksi näille keskusta-alueen asukasyhdistyksille pitäisi olla
mahdollista saada toimitila-avustusta perusteltuihin vuokrakuluihin. Tuen suuruus
olisi harkinnanvarainen ja perustuisi kohtuulliseen avustukseen asukasyhdistystä
kohden. Avustus maksettaisiin asukastoiminnan määrärahojen puitteissa. Valmistelu
viranhaltijapäätöksiä varten tehtäisiin alueellisten palvelujen toimesta.
Ehdotus
Esittelijä: Jaakko Rantsi, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää lisätä harkinnanvaraisen keskusta-alueen
asukasyhdistyksen vuokra-avustuksen haettavaksi ajalle 6.-17.6.2022. Valmistelu
palvelualuepäällikön viranhaltijapäätöksiä varten tehdään alueellisten palvelujen
toimesta.
Vuokra-avustus maksetaan asukastoiminnan määrärahojen puitteissa kerran
vuodessa ja jatkossa asukas- ja kyläyhdistysten toiminta- ja kehittämisavustushaun
yhteydessä.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallintopäällikkö Samppa Määttää.
Elinvoimalautakunta päätti toimialjohtajan esityksen mukaisesti.
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Elinvoimalautakunta, § 87,25.05.2021
Elinvoimalautakunta, § 78,03.05.2022
Elinvoimalautakunta, § 93, 31.05.2022
§ 93
Arctic Design Week 2022 raportti ja suunnitelma vuosille 2023-2024
ROIDno-2021-558
Elinvoimalautakunta, 25.05.2021, § 87
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö
Rovaniemen kaupunkistrategia ja kaupunkibrändi korostavat Rovaniemen asemaa
arktisena pääkaupunkina. Rovaniemen kaupunki on rekisteröinyt tavaramerkin Arctic
Design Capital ja Rovaniemen kasvuohjelmaan on kirjattu tavoite Arctic Design Capital
tavaramerkin laajemman tunnettavuuden lisäämisestä. Rovaniemen arktisen imagon
kannalta on tärkeää, että kaupungissa luodaan arktista sisältöä imagon
todentamiseksi. Lisäksi Arctic Design Week on tärkeä yhteistyön vahvistaja Lapin
yliopiston ja kaupunkikonsernin välillä.
Konsernijaosto päätti kokouksessaan 23.4.2019 § 25, että Arctic Design Week
tapahtumalle myönnetään 60 000 euroa vuodelle 2020 ja 60 000 euroa vuodelle
2021. Vuoden 2021 rahoitus varmistetaan vuoden 2020 ADW viikon jälkeen, kun
tapahtumasta on raportoitu konsernijaostolle. Elinvoimalautakunta päätti 25.2.2020
(§ 25) pidetyssä kokouksessaan, että Rovaniemen kaupunki myöntää 60 000 euron
rahoituksen Arctic Design Week 2021 tapahtuman tuottamiseen.
Arctic Design Week toteutettiin 13. kerran 22.–28.3.2021 ja edellisen vuoden tapaan
COVID-19 pandemian vuoksi verkkoympäristössä. Arctic Design Week 2021
tapahtuman raportti on liitteenä.
Arctic Design Weekin strategista kehittämistyötä ohjaa vuonna 2019 nimetty Advisory
Board, joka koostuu kaupunkia, korkeakoulukonsernia ja elinkeinoelämää edustavista
johtohenkilöistä. Advisory Boardin laatimien strategisten linjausten, pitkän
aikavälin tavoitteiden ja vaikuttavien kehitystoimien pohjalta Advisory Board
suosittelee Arctic Design Weekin pitkäjänteistä rahoituspäätöstä vuosille 2022–
2024. Vastaavan päätöksen on valmis tekemään myös Lapin
Korkeakoulukonserni. Päätöksellä varmistetaan ADW entistä vaikuttavampi
kehitystyö palvelemaan kaupunkilaisten, kylien, elinkeinojen, kulttuuri- ja luovan alan
toimijoiden tarpeita.
Tapahtuman pitkäjänteisen kehittämisen vuoksi on tarkoituksenmukaista tehdä
päätös tapahtuman toteuttamisesta vuosina 2022 - 2024. Tapahtumaa on alustavasti
suunniteltu toteutettavan Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelujen
perusbudjetista 60 000 eurolla/vuosi. Jatkorahoitussuunnitelma on liitteenä.
Tapahtuman tuottamiseen haetaan rahoitusta lisäksi Lapin korkeakoulukonsernilta ja
muilta yhteistyökumppaneilta.
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Tapahtuman tuottaja Taina Torvela esittelee Arctic Design Week 2021 raportin
kokouksessa ja esittelee alustavan suunnitelman vuosille 2022 – 2024.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Rovaniemen kaupunki myöntää vuosittaisen 60 000 euron rahoituksen Arctic Design
Week tapahtuman tuottamiseen vuosille 2022 - 2024. Tapahtuman toteutumisesta
raportoidaan vuosittain.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa Arctic Design Week tuottaja Taina Torvelaa ja
kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinia.
Toimialajohtajan muutettu esitys
Rovaniemen kaupunki myöntää 60.000 euron rahoituksen Arctic Design Week
tapahtuman tuottamiseen vuodelle 2022. Elinvoimalautakunta edellyttää tarkempaa
toiminnan vaikutusten arviointia ja niistä vedettyjä johtopäätöksiä ja tavoitteita
vuodelle 2022 syyskuun loppuun mennessä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun
esityksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 03.05.2022, § 78
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö
Rovaniemen kaupunkistrategia ja kaupunkibrändi korostavat Rovaniemen asemaa
arktisena pääkaupunkina. Rovaniemen kaupunki on rekisteröinyt tavaramerkin Arctic
Design Capital ja Rovaniemen kasvuohjelmaan on kirjattu tavoite Arctic Design Capital
tavaramerkin laajemman tunnettavuuden lisäämisestä. Rovaniemen arktisen imagon
kannalta on tärkeää, että kaupungissa luodaan arktista sisältöä imagon
todentamiseksi. Lisäksi Arctic Design Week on tärkeä yhteistyön vahvistaja Lapin
yliopiston ja kaupunkikonsernin välillä.
Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunta päätti 25.5.2021 § 87 kokouksessaan
60.000 euron rahoituksen Arctic Design Week tapahtuman tuottamiseen vuodelle
2022. Tapahtuman tuottamiseen on haettu rahoitusta lisäksi Lapin
korkeakoulukonsernilta ja muilta yhteistyökumppaneilta.
Elinvoimalautakunta edellytti päätöksessä tarkempaa toiminnan vaikutusten arviointia
ja niistä vedettyjä johtopäätöksiä sekä tavoitteita vuodelle 2022 syyskuun 2021
loppuun mennessä. Arctic Design Week – tapahtuman toiminnan vaikutusten
arviointia ja tavoitteitta vuodelle 2022 esiteltiin elinvoimalautakunnan kokouksen
ajankohtaisissa asioissa 26.10.2021.
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Advisory Boardin laatimien strategisten linjausten, pitkän aikavälin tavoitteiden ja
vaikuttavien kehitystoimien pohjalta Advisory Board suosittelee Arctic Design Weekin
pitkäjänteistä rahoituspäätöstä vuosille 2022–2024. Vastaavan päätöksen ovat
valmiita tekemään myös Lapin Korkeakoulukonserni sekä neljä
pääpartneria. Päätöksellä varmistetaan ADW entistä vaikuttavampi kehitystyö
palvelemaan kaupunkilaisten, kylien, elinkeinojen, kulttuuri- ja luovan alan toimijoiden
tarpeita.
Tapahtuman tuottaja Taina Torvela esittelee Arctic Design Week 2022
vaikuttavuusraportin kokouksessa ja esittelee alustavan suunnitelman vuosille 2023 –
2024.
Ehdotus
Esittelijä: Jaakko Rantsi, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää merkitä tiedoksi Arctic Design Week 2022
vaikuttavuusraportin, alustavan suunnitelman vuosille 2023-2024 sekä päättää
tapahtuman jatkon rahoittamisesta.
Päätös
Lautakunta kuuli asiassa Arctic Design Week tuottaja Taina Torvelaa.
Toimialajohtajan muutettu esitys
Elinvoimalautakunta päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen 31.5.2022.

Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun esityksen
mukaisesti.
Lautakunta piti kokoustauon klo 19.25. - 19.30 Taoun jälkeen puheenjohtaja kävi
osallistujat läpi.
Tauon jälkeen kokoukseen liittyi vs. palvelualuepäällikkö Hajnalka Kiss-Herttua klo
19.30.

Elinvoimalautakunta, 31.05.2022, § 93
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö
Liitteet

1 ADW PÄÄPRESENTAATIO LTK TOUKOKUU 2022 2.pdf
Arctic Design Week on järjestetty Rovaniemellä 14 kertaa. Rovaniemen kaupunki on
tarjonnut taloudellisesta tukea tapahtuman järjestämiseen koko tapahtumahistorian
ajan. Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunta päätti 25.5.2021 § 87
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kokouksessaan 60.000 euron rahoituksen Arctic Design Week tapahtuman
tuottamiseen vuodelle 2022. Tapahtumalle on myönnetty vastaavaa tukea myös
aikaisempina vuosina. Tapahtuman tuottamiseen on haettu rahoitusta lisäksi Lapin
korkeakoulukonsernilta ja muilta yhteistyökumppaneilta.
Elinvoimalautakunta edellytti päätöksessä tarkempaa toiminnan vaikutusten arviointia
ja niistä vedettyjä johtopäätöksiä sekä tavoitteita vuodelle 2022 syyskuun 2021
loppuun mennessä. Arctic Design Week – tapahtuman toiminnan vaikutusten
arviointia ja tavoitteitta vuodelle 2022 esiteltiin elinvoimalautakunnan kokouksen
ajankohtaisissa asioissa 26.10.2021.
Tapahtuman strategisten linjausten, pitkän aikavälin tavoitteiden ja kehitystyön
pohjaksi on suositeltavaa tehdä pitkäjänteinen rahoituspäätös vuosien 2023–2024
osalta.
Tapahtuman tuottaja Taina Torvela esitteli Arctic Design Week 2022
vaikuttavuusraportin ja alustavan suunnitelman vuosille 2023 - 2024
elinvoimalautakunnan kokouksessa 3.5.2022 § 78. Tapahtuman budjetti vuodelle 2023
on 187 000 euroa, josta markkinointiin käytetään 85 000 euroa ja ohjelmiin
/operointiin 65 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Jaakko Rantsi, toimialajohtaja
Rovaniemen kaupunki myöntää 30 000 euron rahoituksen tapahtuman järjestämiseen
vuodelle 2023. Tukea ei myönnetä, mikäli tapahtumaa ei voida järjestää. Tapahtuman
toteutumisesta raportoidaan elinvoimalautakunnalle. Vuoden 2024 osalta
Rovaniemen kaupunki ei myönnä tukea Arctic Design Weekin järjestämiseen.
Elinvoimalautakunta suosittelee, että tapahtuman Advisory Board pohtii
hankerahoituksen mahdollisuuksia tapahtuman järjestämiseksi. Lisäksi lautakunta
suosittaa, että tapahtuman konseptia muutetaan niin, että tapahtuman järjestämisen
tuotot kattavat järjestämisestä syntyvät kustannukset.
Äänestykset
Toimialajohtajan esitys: Jaa Lappalaisen esitys: Ei
Jaa
Heidi Alariesto
Pekka Lehto
Riikka Knuuti
Liisa Helin
Tuomo Hietala
Matti Henttunen
Ei
Sanna Konola
Meeri Vaarala
Timo Lappalainen
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa toimialajohtaja Jaakko Rantsia.
Nuorisovaltuuston edustaja Miikka Pihlaja poistui tämän käsittelyn aikana klo 16.41.
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Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila poistui tämän käsittelyn aikana
klo 16.49.
Timo Lappalainen teki kokouksessa Sanna Konolan ja Meeri Vaaralan kannattamana
ehdotuksen, että päätösehdotusta muutetaan seuraavasti: Rovaniemen kaupunki
myöntää vuosittaisen 60 000 euron rahoituksen Arctic Design Week tapahtuman
tuottamiseen vuosille 2023 - 2024. Tapahtuman toteutumisesta raportoidaan
vuosittain.
Koska on tehty toimialajohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, jota
ei voida hyväksyä yksimielisesti, puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys.
Elinvoimalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa
suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat toimialajohtajan esityksen kannalla
vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Lappalaisen esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 JAA -ääntä ja 3 EI -ääntä, poissa 1.
Puheenjohtaja totesi, että toimialajohtajan esitys on tullut elinvoimalautakunnan
päätökseksi. Sihteeri kirjasi Heikki Porasen JAA-äänen, jota ei saatu kirjattua
sähköisessä äänestyksessä.
Sanna Konola ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteen.
Kaupunginhallituksen edustaja Henri Ramberg poistui asian käsittelyn jälkeen klo
17.03.
Tiedoksi
Palvelualuepäällikkö/elinkeinot ja työllisyys
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Elinvoimalautakunta, § 134,31.08.2021
Elinvoimalautakunta, § 214,14.12.2021
Elinvoimalautakunta, § 53,22.02.2022
Elinvoimalautakunta, § 94, 31.05.2022
§ 94
Elinvoimalautakunnan kokouspäivämäärät syyskaudella 2022
ROIDno-2019-3662
Elinvoimalautakunta, 31.08.2021, § 134
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön luku 15 sisältää mm. seuraavia määräyksiä
toimielinten koollekutsumisesta:
138 § Kokousaika ja -paikka
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä
tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian
käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi
perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
139 § Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan
kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä,
tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista,
joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi,
lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos
esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan
tehdään merkintä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
140 § Sähköinen kokouskutsu
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti ja
saattaa sähköisesti saataville. Tällöin kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija
vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet
ovat käytettävissä. Salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla
yhteydellä.
143 § Varajäsenen kutsuminen
Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse
kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi
osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian
käsittelyyn. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa
kutsun varajäsenelle.
Läsnäolo kokouksessa
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Hallintosäännön 144 §:n mukaisesti toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi
elinvoimalautakunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen
puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla. Toimielin päättää muiden henkilöiden
läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta
yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän
keskustelun päättymiseen asti.
Ehdotus
Esittelijä: Jaakko Rantsi, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää, että loppuvuoden 2021 lautakunnan kokoukset
pidetään tiistaisin jäljempänä määrättyinä päivinä klo 14:00 alkaen elinvoimatoimialan
kokoustiloissa Mäntyvaarantiellä.
Elinvoimalautakunnan kokouspäivät loppuvuonna 2021 ovat
28.9.2021
26.10.2021
30.11.2021
14.12.2021

Lisäksi elinvoimalautakunta hallintosäännön 144 §:n mukaisesti oikeuttaa
osallistumaan lautakunnan kokouksiin tekniset palvelut palvelualuepäällikön,
kaavoituspäällikön, talouspäällikkön sekä tarvittaessa hallintopäällikön, elinkeino- ja
työllisyypalvelut palvelualuepäällikön, ruoka- ja puhtauspalvelut palvelualuepäällikön,
alueellisten palvelujen päällikön, kaupungingeodeetin ja työllisyyspäällikön.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Kaupunginhallituksen edustaja Susanna Junttila saapui kokoukseen tämän asian
päätöksenteon jälkeen klo 14.05.

Elinvoimalautakunta, 14.12.2021, § 214
Elinvoimalautakunnan kokouspäivät keväällä 2022
Tiistai 25.1.2022 klo 14.00
Tiistai 22.2.2022 klo 14.00
Tiistai 29.3.2022 klo 14.00
Tiistai 26.4.2022 klo 14.00
Tiistai 31.5.2022 klo 14.00
Tiistai 21.6.2022 klo 14.00

Ehdotus
Esittelijä: Jaakko Rantsi, toimialajohtaja
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Elinvoimalautakunta päättää vahvistaa kevään 2022 kokouspäivät edellä olevan
mukaisesti.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 22.02.2022, § 53
Kaupunginvaltuusto on vahvistanut uuden hallintosäännön 24.1.2022 § 5.
Hallintosääntö tulee voimaan 1.2.2022. Kaupunginvaluusto on perustanut
yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan, jonka vuoksi on tarpeen muuttaa toimielimen
muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Ehdotus
Esittelijä: Jaakko Rantsi, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää hallintosäännön 146 §:n mukaisesti oikeuttaa
osallistumaan lautakunnan kokouksiin tekniset palvelut palvelualuepäällikön,
talouspäällikkön hallintopäällikön, elinkeino- ja työllisyypalvelut sekä ruoka- ja
puhtauspalvelut palvelualuepäälliköt, alueellisten palvelujen päällikön ja
työllisyyspäällikön.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti, yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 31.05.2022, § 94
Elinvoimalautakunnan kokouspäivämäärät syyskaudella 2022
Tiistai 30.8.2022 klo 14.00
Tiistai 27.9.2022 klo 14.00
Tiistai 1.11.2022 klo 14.00
Tiistai 29.11.2022 klo 14.00
Tiistai 20.12.2022 klo 14.00
Kokouspaikka elinvoimatoimialan kokoustila Hilla, Mäntyvaarantie 2.
Ehdotus
Esittelijä: Jaakko Rantsi, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää, että syyskauden 2022 lautakunnan kokoukset pidetään
alla olevan mukaisesti kello 14:00 alkaen elinvoimatoimialan kokoustiloissa
Mäntyvaarantie 2:ssa.
Tiistai 30.8.2022 klo 14.00
Tiistai 27.9.2022 klo 14.00
Tiistai 1.11.2022 klo 14.00
Tiistai 29.11.2022 klo 14.00
Tiistai 20.12.2022 klo 14.00
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Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa toimialajohtaja Jaakko Rantsia.
Elinvoimalautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi
Ao. viranhaltijat
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§ 95
Ilmoitusasiat / Elinvoimalautakunta
ROIDno-2020-223
Rovaniemenen kaupunki
Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 62 / Uudistetun tietoturvan ja tietosuojan
koulutusympäristön käyttöönotto kaupungin henkilöstölle ja
luottamushenkilöille. Kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tulee
suorittaa koulutus vuoden 2022 aikana. Ohje koulutuksen tekemiseen on lisätty
luottamushenkilöiden chromelaitteiden etusivulla olevaan osioon sekä Lanssiin.
Vammaisneuvoston pöytäkirja 25.03.2022
Vanhusneuvoston pöytäkirja 06.04.2022
Eduro-säätiö, Suuntio-seminaarin osallistuminen 16.6.2022 klo 9 -16, Lapland
Hotels Sky Ounasvaara.
Ehdotus
Esittelijä: Jaakko Rantsi, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa toimialajohtaja Jaakko Rantsia.
Elinvoimalautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§85, §86, §87, §88, §89, §92, §95
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
§90, §91, §93, §94
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 Elinvoimalautakunta
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.

