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Saapuvilla olleet jäsenet
Liisa Ansala, puheenjohtaja
Maria-Riitta Mällinen, 1. varapuheenjohtaja
Juhani Juuruspolvi, 2. varapuheenjohtaja
Esko-Juhani Tennilä
Hannu Ovaskainen
Harri Rapo
Kalervo Björkbacka
Maarit Simoska, poistui 13:58
Matti Henttunen
Päivi Alaoja, poistui 14:05
Hilpi Ahola, varajäsen
Sanna Luoma, varajäsen, saapui 14:15
Mari Jolanki, varajäsen, saapui 13:58
Muut saapuvilla olleet
Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, sihteeri
Heikki Autto, valtuuston puheenjohtaja, poistui 13:29
Susanna Junttila, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Marja Marjetta, hallintosihteeri
Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, saapui 12:07, poistui 14:31
Antti Lassila, toimialajohtaja
Jukka Kujala, toimialajohtaja
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Johanna Tikkanen, vt. viestintäpäällikkö
Poissa

Sanna Karhu
Aatos Nätynki, valtuuston 3. varapuheenjohtaja
Johanna Ojala-Niemelä, valtuuston 2. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Liisa Ansala
Puheenjohtaja

Kaisa Laitinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
21.12.2020

21.12.2020
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Harri Rapo

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
22.12.2020 alkaen.

hallintosihteeri Marja Marjetta
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§ 417
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 oli Sanna Karhu sekä valtuuston
varapuheenjohtajista Johanna Ojala-Niemelä ja Aatos Nätynki. Varajäsenistä läsnä oli
Hilpi Ahola.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin.
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§ 418
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Alaoja ja Hannu Ovaskainen.
Seuraavina vuorossa ovat Maarit Simoska ja Harri Rapo.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 21.12.2020.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Ovaskaisen ja Harri
Rapon.
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§ 419
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
Palvelualuepäällikkö Merja Tervo, museonjohtaja Hanna Kyläniemi sekä
projektipäällikkö Timo Kukko esittelivät erä- ja luontokulttuurimuseon
perustamishanketta.
Kaupunginjohtaja informoi mm. vierailusta valtiovarainministeriöön sekä Rovaniemen
ja Helsingin yhteisestä matkailun kehittämiseen liittyvän hankkeen valmistelusta.
Puheenjohtaja informoi mm. tulossa olevasta yhteistapaamisesta Redun
johdon sekä Kemin ja Tornion kaupunginhallitusten kanssa, Tero Nissisen
läksiäistilaisuudesta, teatterin hallintomalliselvityksen
valmistelutilanteesta, nimitysjaoston toimintaan liittyvästä
tapaamisesta kunnallisjärjestöjen puheenjohtajien kanssa sekä sote-uudistukseen
liittyvistä hankkeista ja jatkovalmistelusta.
Kaupunginhallituksen 23.11.2020 tekemä esitys ruoka- ja puhtauspalvelujen siirrosta
on jäänyt pois kaupunginvaltuuston 14.12. kokouksesta. Todettiin, että valtuusto
hyväksyi ruoka- ja puhtauspalvelujen siirron elinvoimapalveluihin 1.1.2021 alkaen
osana hallintosääntömuutoksia valtuuston samassa kokouksessa, joten asiaa ei ole
tarvetta viedä uudestaan valtuuston päätettäväksi.
Saara Saari kertoi verotietojen toimittamisesta sekä sijoitustoimintaan
liittyvän selvityksen tilanteesta.
Matti Henttunen kertoi perusturvalautakunnan kokouksesta.
Harri Rapo kertoi sivistyslautakunnan kokouksesta.
Kaupunginhallitus merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
17.12.2020

26/2020

8 (73)

Kaupunginhallitus, § 245,28.05.2018
Kaupunginhallitus, § 443,19.11.2018
Kaupunginhallitus, § 420, 17.12.2020
§ 420
Valionrannan ja Koskipuiston alueen kumppanuuskaavoitussopimuksen jatkaminen,
Lapland Hotels Oy
ROIDno-2017-103
Kaupunginhallitus, 28.05.2018, § 245
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Outila
tarja.outila@rovaniemi.fi
kaupunginarkkitehti
Liitteet

1 KH090117§7_liitteineen
2 HILMA, Hankintailmoitus julkaisu 30.3._liitteineen
3 Kaupunginhallitus190617p343_liitteineen
4 Kaupunginhallitus120318p89_liitteineen
5 Rovaniemi estimated development of tourism 2022 F.pdf
6 Selvityspyyntö
7 Hallintosääntö-010617
8 Rovaniemen kaupunginhallituksen vastaus
Kilpailu- ja kuluttajavirasto pyytää 17.5.2018 päivätyllä kirjeellään Rovaniemen
kaupungin strategiselta kaavoitukselta selvitystä Valionrannan
kumppanuuskaavahankkeesta.
Vastuksen määräaika on 1.6.2018 ja se tulee antaa sähköpostitse.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupuginhallitus hyväksyy liittenä olevan vastausluonnoksen. Kaupunginhallitus
lähettää vastauksen vastauksessa mainittujen liitteiden kanssa Kilpailu- ja
kuluttajaviranomaiselle sähköpostitse määräaikaan 1.6.2018 mennessä.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginarkkitehti Tarja Outilaa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 19.11.2018, § 443
Valmistelijat / lisätiedot:
Ville Vitikka
ville.vitikka@rovaniemi.fi
vastuualuepäällikkö
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Kaupunginhallitus on 19.6.2017 valinnut Valionrannan ja Koskipuiston
alueen kumppanuuskaavahankkeen kumppaniksi Lapland Hotels Oy:n.
Kaupunginhallituksen päätöksessä on todettu, että kaupunki laatii asemakaavan
muutoksen työryhmän esittämän viitesuunnitelman pohjalta. Kaupunginhallitus on
erikseen valtuuttanut kaupunginjohtajan allekirjoittamaan suunnittelusopimuksen.
Kaupunginhallitus on 12.3.2018 hyväksynyt Lapland Hotels Oy:n hakemuksen
Valionrannan eteläisen ja pohjoisen kaava-alueen yhdistämisestä koskemaan
Valionrannan ja Koskipuiston osayleiskaavan aluerajausta (C-2, AK- ja viher- sekä
liikennealueet) ja päättänyt, että asemakaavalla syntyvät asuntotontit luovutetaan
Lapland Hotelsille, kun noin 1000 hengen kongressitilat sisältävä hotellin / hotellin
osan rakennuslupa on saanut lainvoiman.
Lapland Hotels Oy:n kanssa käytyjen neuvotteluiden tuloksena
kumppanuuskaavahanketta koskevaa sopimusta on edelleen tarkistettu. Liitteenä
olevan sopimuksen tarkoituksena on osana kumppanuuskaavahanketta sopia
Rovaniemen kaupungin ja Lapland Hotels Oy:n välillä viitesuunnitelmatyön
käynnistämisestä ja kaavaluonnoksen laatimisesta kaavaprosessiin liittyen.
Osapuolten tarkoituksena on, että laadittavaa viitesuunnitelmaa käytetään
kaavaluonnoksen valmistelussa osana alueen asemakaavaprosessia. Sopimus
perustuu Rovaniemen kaupunginhallituksen päätökseen 12.3.2018/89 §. Sopimuksen
keskeinen sisältö on, että Lapland Hotels Oy sitoutuu viipymättä käynnistämään työn
sellaisen viitesuunnitelman laatimiseksi, jota voidaan käyttää hyväksi alueen
asemakaavaprosessissa. Rovaniemen kaupunki vastaavasti sitoutuu siihen, ettei
sopimuksen kohteena olevaa maa-aluetta sopimuksen voimassaoloaikana luovuteta
kolmannelle. Muilta osin osapuolten välisen yhteistyön ehdoista liittyen sopimuksen
kohteena olevan maa-alueen yksityiskohtaiseen toteuttamiseen sovitaan osapuolten
välillä vielä erikseen erillisellä yhteistoimintasopimuksella, jossa sovitaan mm. alueen
rakentamisen toteutuksen yksityiskohdista sekä kunnallisteknisistä vaatimuksista,
liikennejärjestelyistä, kaavoituskustannuksista, autopaikoituksesta, maanvuokrasta,
maaperän tilasta, rakentamisjärjestyksestä ja aikatauluista ym. seikoista.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan tarkistetun sopimuksen
kumppanuuskaavoituksesta, ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan
sopimuksen.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginlakimies Ville Vitikkaa ja kaavoituspäällikkö
Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 17.12.2020, § 420
Valmistelija / lisätiedot:
Pertti Onkalo
pertti.onkalo@rovaniemi.fi
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kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Suunnittelusopimus_Valionranta_allekirjoitettu
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kaupunginhallitus on 19.11.2018 § 443 hyväksynyt Rovaniemen kaupungin ja Lapland
Hotels Oy:n välisen kumppanuuskaavoitussopimuksen, joka perustuu
kaupunginhallituksen päätökseen 12.3.2018 § 89. Päätöksellä on hyväksytty Lapland
Hotels Oy:n hakemus Valionrannan eteläisen ja pohjoisen kaava-alueen
yhdistämisestä koskemaan Valionrannan ja Koskipuiston osayleiskaavan aluerajausta
(C-2, AK- ja viher- sekä liikennealueet) ja päätetty, että asemakaavalla syntyvät
asuntotontit luovutetaan Lapland Hotelsille, kun noin 1000 hengen kongressitilat
sisältävä hotellin / hotellin osan rakennuslupa on saanut lainvoiman.
Sopimuksen tarkoituksena on osana kumppanuuskaavahanketta sopia Rovaniemen
kaupungin ja Lapland Hotels Oy:n välillä viitesuunnitelmatyön käynnistämisestä ja
kaavaluonnoksen laatimisesta kaavaprosessiin liittyen. Laadittavaa viitesuunnitelmaa
käytetään kaavaluonnoksen valmistelussa osana alueen asemakaavaprosessia.
Rovaniemen kaupunki vastaavasti sitoutuu siihen, ettei sopimuksen kohteena olevaa
maa-aluetta sopimuksen voimassaoloaikana luovuteta kolmannelle.
Sopimuksen mukaisesti Lapland Hotels Oy vastaa kaikista viitesuunnitelmatyön ja
kaavaluonnoksen laatimisesta aiheutuvista kustannuksista ja kuluista. Oikeudet
viitesuunnitelmatyön asiakirjoihin ja kaavaluonnoksen perusteena oleviin selvityksiin
kuuluu Lapland Hotels Oy:lle.
Muilta osin osapuolten välisen yhteistyön ehdoista sovitaan osapuolten välillä vielä
erikseen erillisellä yhteistoimintasopimuksella, jossa sovitaan mm. alueen
rakentamisen toteutuksen yksityiskohdista sekä kunnallisteknisistä vaatimuksista,
liikennejärjestelyistä, kaavoituskustannuksista, autopaikoituksesta, maanvuokrasta,
maaperän tilasta, rakentamisjärjestyksestä ja aikatauluista ym. seikoista.
Sopimus on tullut voimaan 14.12.2018 ja sopimuksen mukaisesti se päättyy, kun
edellä mainittu yhteistyösopimus on allekirjoitettu, yhteistyön ehdoista ei päästä
sopimukseen tai alueelle laadittavaa asemakaavaa ei hyväksytä Rovaniemen
kaupunginvaltuustossa. Joka tapauksessa sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista
ja ilman erillistä osapuolten välistä korvausvelvoitteita kahden (2) vuoden kuluttua sen
allekirjoittamisesta (14.12.2020), ellei sopimuksen voimassaoloa osapuolten välisellä
yhteisellä sopimuksella jatketa.
Lapland Hotels Oy:n kanssa on neuvoteltu sopimuksen jatkamisesta, koska aluetta
koskeva asemakaavan laatiminen on kesken. Käytyjen neuvotteluiden tuloksena
kumppanuuskaavahanketta koskevaa sopimusta esitetään jatkettavaksi 31.12.2021
saakka.
Sopimusta muutetaan siten, että sopimuksen mukaisesta alueen varaamisesta
Lapland Hotels Oy:lle peritään varausmaksu 94.750 euroa. Kaupungin käytännön
mukaisesti varausmaksu palautetaan, mikäli varaus johtaa alueen luovutukseen
rakennettavaksi, joko ensimmäisen vuokranmaksun tai kauppahinnan yhteydessä.
Mikäli hanke peruuntuu Lapland Hotels Oy:stä johtuvista syistä, varausmaksua ei
palauteta.
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Erillisen yhteistoimintasopimuksen osalta sopimusta muutetaan seuraavasti:
1) osapuolet sitoutuvat laatimaan asemakaavan nähtävillä olon jälkeen ja
30.6.2021 mennessä aiesopimuksen, jolla sovitaan alustavasti asemakaavaluonnoksen
mukaisen alueen toteuttamisesta, aikataulusta ja alueen luovuttamiseen liittyvistä
asioista.
2) osapuolet sitoutuvat laatimaan asemakaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen ja
31.12.2021 mennessä aluetta koskevan toteutussopimuksen siten, että se astuu
voimaan, kun asemakaava on käsitelty kaupungin toimielimissä ja asemakaava on
saanut lainvoiman. Toteutussopimuksella sovitaan alueen toteuttamisesta,
rakentamisen aikataulusta sekä muista asemakaavan toteuttamiseen liittyvistä
asioita sen jälkeen, kun asemakaava on saanut lainvoiman.
3) alueen luovuttamisesta, joko maanvuokrasopimuksella tai
kiinteistökaupalla Lapland Hotels Oy:lle sovitaan erillisellä luovutuspäätöksellä, joka
perustuu alueelle vahvistettuun hinnoitteluun ja luovutusehtoihin.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää jatkaa Rovaniemen kaupungin ja Lapland Hotels Oy:n
välistä kumppanuuskaavoitussopimusta 31.12.2021 saakka seuraavin ehdoin;
1. varauksen jatkamisesta Lapland Hotels Oy:lle peritään 94.750 euron suuruinen
varausmaksu. Kaupungin käytännön mukaisesti varausmaksu palautetaan,
mikäli varaus johtaa alueen luovutukseen rakennettavaksi, joko ensimmäisen
vuokranmaksun tai kauppahinnan yhteydessä. Mikäli hanke peruuntuu Lapland
Hotels Oy:stä johtuvista syistä, varausmaksua ei palauteta. Mikäli varausmaksua
ei ole maksettu eräpäivään mennessä varaus peruuntuu ja
kumppanuuskaavoitussopimus katsotaan päättyneeksi.
2. osapuolet sitoutuvat laatimaan asemakaavan nähtävillä olon jälkeen ja
30.6.2021 mennessä aiesopimuksen, jolla sovitaan alustavasti
asemakaavaluonnoksen mukaisen alueen toteuttamisesta, aikataulusta ja
alueen luovuttamiseen liittyvistä asioista.
3. osapuolet sitoutuvat laatimaan asemakaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen
ja 31.12.2021 mennessä aluetta koskevan toteutussopimuksen siten, että se
astuu voimaan, kun asemakaava on käsitelty kaupungin toimielimissä ja
asemakaava on saanut lainvoiman. Toteutussopimuksella sovitaan alueen
toteuttamisesta, rakentamisen aikataulusta sekä muista asemakaavan
toteuttamiseen liittyvistä asioita sen jälkeen, kun asemakaava on saanut
lainvoiman. Mikäli asemakaava oleellisesti poikkeaa asemakaavaluonnoksen tai -
ehdotuksen mukaisesta ratkaisusta ja osapuolet eivät pääse sopimukseen
toteuttamisesta, varausmaksu palautetaan Lapland Hotels Oy:lle.
4. Alueen luovuttamisesta, joko maanvuokrasopimuksella tai kiinteistökaupalla,
sovitaan erillisellä luovutuspäätöksellä, joka perustuu alueelle vahvistettuun
hinnoitteluun ja luovutusehtoihin.
5. Muilta osin kumppanuuskaavoitussopimus on voimassa entisin ehdoin.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
17.12.2020

Tiedoksi
Lapland Hotels Oy; Elinvoimapalvelut/Kujala, Pyhäjärvi, Onkalo

26/2020

12 (73)

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
17.12.2020

26/2020

13 (73)

§ 421
Tontin 698-8-8204-1 Ratavartijankatu 2 varaus
ROIDno-2020-3510
Valmistelija / lisätiedot:
Pertti Onkalo
pertti.onkalo@rovaniemi.fi
kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Sijaintikartta Rajavartijankatu 2
2 Kartta 8-8204-1
Jääskeläisen teollisuusalueen laajennusalueelle on tehty asemakaavamuutos, jolla
kortteleiden 8203 - 8204 tontit on yhdistetty yhdeksi uudeksi tontiksi, 8-8204-1.
Tonttia koskeva kaavamuutos on tehty ottaen huomioon Norrhydro Oy:n tarpeet
toiminnan siirtämiseksi ja laajentamiseksi tontille.
Maapoliittisen ohjelman ja kaupunginhallituksen 18.5.2015 § 197 päättämän
tontinluovutuksen toimivaltaan liittyvän päätöksen mukaisesti tontin luovutusta
edeltää aina varausmenettely. Rakentamattomat asemakaavan mukaiset tontit
kuulutetaan ensimmäisellä kerralla julkisesti haettavaksi vähintään kahdeksi viikoksi,
jonka jälkeen teollisuustonttien osalta elinvoimalautakunta päättää tontin
varauksesta. Mikäli kahden viikon aikana ei ole tullut tontteja koskevia hakemuksia,
tontit siirretään haettavaksi jatkuvaan hakuun. Jatkuvan haun pohjalta varauksesta
päättää toimialajohtaja tai määräämänsä.
Tontti 8-8204-1 luovutetaan ns. neuvottelumenettelyllä ilman, että tontti on vapaasti
haettavana. Perusteena on, että tonttia koskeva asemakaavamuutos on laadittu
Norrhydro Oy:n tarpeiden pohjalta elinkeinopoliittisista syistä.
Maapoliittisen ohjelman mukaisesti teollisuustonttien maanvuokrasopimukset
voidaan laatia enintään 30 vuodeksi. Hankkeen laajuuden vuoksi esitetään
poikkeamista mm. rahoitusjärjestelyjen perusteella siten, että vuokra-aika on 50
vuotta. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden tarkistaa maanvuokra 30 vuoden
kuluttua sopimuksen voimaantulosta silloin voimassa olevan hinnoittelun mukaisesti.
Muutoin tontin luovutuksessa noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymää
Jääskeläisen teollisuusalueen laajennuksen hinnoittelua ja luovutusehtoja sekä
kaupunginhallituksen hyväksymiä teollisuustonttien yleisiä ehtoja.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että tontti 8-8204-1, Rajavartijantie 2
vuokrataan Norrhydro Oy:lle tai perustettavan yhtiön lukuun seuraavin ehdoin:
1. Vuokra-aika on 1.1.2021 - 31.12.2071
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2. Vuosivuokra on 20504,48 euroa (60.060 m2 * 11,38 * 3%) sidottuna
elinkustannusindeksin lukuun 1968(2020). Kaupunki pidättää itsellään oikeuden
tarkistaa maanvuokra 31.12.2051 silloin voimassa olevan hinnoittelun
mukaisesti.
3. Muut ehdot ovat kaupunginhalltuksen hyväksymät teollisuustonttien yleiset
ehdot.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Norrhydro Oy, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Manninen
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Kaupunginhallitus, § 399,23.11.2020
Kaupunginhallitus, § 422, 17.12.2020
§ 422
Poikkeamislupahakemus 698-409-20-110, Tähkäpolku
ROIDno-2020-3515
Kaupunginhallitus, 23.11.2020, § 399
Valmistelijat / lisätiedot:
Toni Töyräs
toni.toyras@rovaniemi.fi
kaavasuunnitelija
Liitteet

1 Poikkeamislupahakemus
2 Hakijan lausunto poikkeamislupahakemukseen 21.10.2020
3 Navigointikartta
4 Voimassa oleva asemakaavaote
5 Asemapiirros
6 Poikkeamispäätösluonnos
Hakija hakee uudelleen poikkeamislupaa asemakaavan käyttötarkoituksesta, jotta
voisi rakentaa voimassa olevan asemakaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle
asuinrakennuksen sekä autotallin. Hakijan omistama määräala sijaitsee Saarenkylän
alueella. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 31.8.2020 § 292 päättänyt, ettei
kiinteistölle myönnetä poikkeamislupaa asuinrakentamiseen. Kielteisen
poikkeamispäätöksen jälkeen kiinteistölle on haettu asemakaavan ja tonttijaon
muutosta. Kaupungin elinvoimalautakunta on 29.9.2020 § 129 päättänyt, ettei
asemakaavan ja tonttijaon muutokseen kiinteistöllä ryhdytä. Kiinteistön muuttaminen
asumiselle edellyttää koko maa-ja metsätalousalueen laajempaa asemakaavallista
tarkastelua liikenteen ja infran osalta sekä selvityksiä mm. raideliikenteen melu- ja
tärinävaikutuksista, tulvan hallinnasta ja maaperän rakennettavuudesta. Alueen
asemakaavan muuttaminen asumiselle ei ole kaupungin kaavoitusohjelmassa ja
edellyttää ennen asemakaavan muuttamista maanhankintaa.
Hakija on kuullut naapureina seuraavia kiinteistöjä:
- 698-409-21-204
- 698-409-21-205
- 698-409- 20-111
Kaavoitus ei puolla anotun poikkeamisluvan myöntämistä. Rakennushanke sijoittuu
asemakaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle, jolle ei ole asemakaavassa
osoitettu lainkaan rakennusoikeutta. Rakennuspaikka sijaitsee junaradan välittömässä
läheisyydessä sekä Saarenputaan tulvavaara-alueen läheisyydessä. Perusteet
poikkeamisluvan myöntämiselle eivät ole muuttuneet. Ottaen huomioon voimassa
olevat kaavamääräykset sekä rakennuspaikan olosuhteet, asiaa ei tule ratkaista
poikkeamismenettelyllä. Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jonka soveltuvuus
asuinrakentamiseen tulee selvittää perusteellisesti asemakaavalla, jolloin saadaan
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myös varmuus raideliikenteen melu- ja tärinävaikutuksista
rakennuspaikalla. Asemakaavoituksen yhteydessä laadittavilla selvityksillä ja
ratkaisuilla luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle
elinympäristölle, palveluiden alueelliselle saatavuuden ja liikenteen järjestämiselle.
Asuinrakentamisen myöntäminen pelkällä lupamenettelyllä ei ole
tarkoituksenmukaista alueelle, joka sijaitsee tulvauhka-alueen ja raideliikenteen
läheisyydessä. Rakennuspaikka sijaitsee noin 40 metrin päässä radasta. Väylävirasto
on hankkeesta antamassaan lausunnossa todennut, että rakennuspaikka sijaitsee
rautatiemelun ja rautatiestä aiheutuvan tärinän vaikutusalueella ja herkällä
maaperällä tärinä voi ulottua useiden satojen metrien päähän
radasta. Rakennushankkeen toteuttaminen poikkeamisluvalla kaventaisi
perusteettomasti vaihtoehtoja asianmukaiselle kaavalliselle suunnittelulle ja alueiden
käytön muulle järjestämiselle.
Lisätietoja:
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. Määräalalla 698-409-20-110-M501 kiinteistöstä 698-409-20-110 ei sallita
poikkeamista asemakaavan käyttötarkoituksesta ja rakentamisrajoituksesta niin,
että asemakaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle saisi rakentaa
omakotitalon ja autotallin. Rakennuspaikan soveltuvuus asuinrakentamiseen
tulee selvittää asemakaavalla, jolloin laadittavilla selvityksillä ja ratkaisuilla
luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle,
palveluiden alueelliselle saatavuuden ja liikenteen järjestämiselle. Kielteisestä
poikkeamispäätöksestä hakijalta peritään 400 euroa.
2. Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
3. Antaa päätöksensä julkipanon jälkeen 25.11.2020.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Tämä asia käsiteltiin asian 383 jälkeen (klo 13.40).
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi. Luvan hakijan tulee selvittää tontin melu- ja tärinätaso.
Kaupunginhallitus päätti, että rakennusvalvonta selvittää onko rakennustöitä tontilla
jatkettu.

Kaupunginhallitus, 17.12.2020, § 422
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Valmistelija / lisätiedot:
Toni Töyräs
toni.toyras@rovaniemi.fi
kaavasuunnitelija
Liitteet

1 Poikkeamislupahakemus
2 Hakijan lausunto poikkeamislupahakemukseen 21.10.2020
3 Navigointikartta
4 Voimassa oleva asemakaavaote
5 Asemapiirros
6 Tulvakartta alueesta, 1/100 veden korkeus
Verkkojulkisuus rajoitettu
7 Tärinämittauslausunto
8 Melumittausraportti 11.12.2020
9 Poikkeamispäätösluonnos
Hakija hakee uudelleen poikkeamislupaa asemakaavan käyttötarkoituksesta, jotta
voisi rakentaa asemakaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle
asuinrakennuksen sekä autotallin. Hakijan omistama määräala sijaitsee Saarenkylän
alueella. Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi kokouksessaan
23.11.2020 § 399. Rakennuspaikka sijaitsee noin 40 metrin päässä junaradasta,
rautatiemelun ja rautatiestä aiheutuvan tärinän vaikutusalueella, joten luvan hakijan
tuli selvittää tontin melu- ja tärinätaso. Hakija on toimittanut selvitykset ja lisäksi
rakennusvalvonta on todennut, että rakennustöitä ei ole jatkettu tontilla. Tontilla
suoritetun meluselvityksen perusteella junaliikenteestä aiheutuva melu on tasaista,
kestoltaan lyhyttä ja tasoltaan kohtalaista. Junaliikenne aiheuttaa lyhytkestoisia
melupiikkejä rakennuspaikalla, mutta keskimelutaso pysyy todennäköisesti
kohtuullisen alhaisena eikä ylitä asuinalueille annettuja raja-arvoja. Tehdyn
tärinäselvityksen mukaan junarata ei aiheuta merkittävää haittaa rakennuksen
perustamiselle tai rakennuksen käyttömukavuudelle.
Kaupunginhallitus on aiemmin kokouksessaan 31.8.2020 § 292 päättänyt, ettei
kiinteistölle myönnetä poikkeamislupaa asuinrakentamiseen. Kielteisen
poikkeamispäätöksen jälkeen kiinteistölle on haettu asemakaavan ja tonttijaon
muutosta. Kaupungin elinvoimalautakunta on 29.9.2020 § 129 päättänyt, ettei
asemakaavan ja tonttijaon muutokseen kiinteistöllä ryhdytä. Kiinteistön muuttaminen
asumiselle edellyttää koko maa-ja metsätalousalueen laajempaa asemakaavallista
tarkastelua liikenteen ja infran osalta sekä selvityksiä mm. raideliikenteen melu- ja
tärinävaikutuksista, tulvan hallinnasta ja maaperän rakennettavuudesta. Alueen
asemakaavan muuttaminen asumiselle ei ole kaupungin kaavoitusohjelmassa ja
edellyttää ennen asemakaavan muuttamista maanhankintaa.
Hakija on kuullut naapureina seuraavia kiinteistöjä:
- 698-409-21-204
- 698-409-21-205
- 698-409- 20-111
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Kaavoitus ei puolla anotun poikkeamisluvan myöntämistä. Rakennushanke sijoittuu
asemakaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle, jolle ei ole asemakaavassa
osoitettu lainkaan rakennusoikeutta. Rakennuspaikka sijaitsee junaradan välittömässä
läheisyydessä sekä Saarenputaan tulvavaara-alueen läheisyydessä. Perusteet
poikkeamisluvan myöntämiselle eivät ole muuttuneet. Ottaen huomioon voimassa
olevat kaavamääräykset sekä rakennuspaikan olosuhteet, asiaa ei tule ratkaista
poikkeamismenettelyllä. Vaikka suoritettujen mittausten perusteella junaradasta ei
aiheudu merkittävää haittaa asumiselle, niin rakennuspaikalla on myös muita
asuinrakentamisessa huomioitavia tekijöitä, joiden perusteella kaavoitus ei voi puoltaa
poikkeamisluvan myöntämistä. Uuden rakennuspaikan myöntäminen pelkällä
lupamenettelyllä ei ole tarkoituksenmukaista alueelle, jolle ei ole asemakaavassa
osoitettu rakennusoikeutta ja joka sijaitsee tulvauhka-alueen ja raideliikenteen
läheisyydessä. Rakennushankkeen toteuttaminen poikkeamisluvalla kaventaisi
perusteettomasti vaihtoehtoja asianmukaiselle kaavalliselle suunnittelulle ja alueiden
käytön muulle järjestämiselle.
Lisätietoja:
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. Määräalalla 698-409-20-110-M501 kiinteistöstä 698-409-20-110 ei sallita
poikkeamista asemakaavan käyttötarkoituksesta ja rakentamisrajoituksesta niin,
että asemakaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle saisi rakentaa
omakotitalon ja autotallin. Kielteisestä poikkeamispäätöksestä hakijalta peritään
400 euroa.
2. Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
3. Antaa päätöksensä julkipanon jälkeen.
Äänestykset
Kaupunginjohtajan esitys JAA Ovaskaisen esitys EI
Jaa
Maria-Riitta Mällinen
Juhani Juuruspolvi
Harri Rapo
Päivi Alaoja
Ei
Kalervo Björkbacka
Matti Henttunen
Hannu Ovaskainen
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Hilpi Ahola
Liisa Ansala
Maarit Simoska
Esko-Juhani Tennilä
Päätös
Hannu Ovaskainen esitti Kalervo Björkbackan kannattamana, että kaupunginhallitus
myöntää haetun poikkeamisluvan ja että myönteisestä lupapäätöksestä peritään
hakijalta 2.000 euroa.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa
suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla
vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Ovaskaisen esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) JAA -ääntä ja seitsemän (7) EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että Ovaskaisen esitys on tullut kaupunginhallitusken
päätökseksi.
Kaupunginjohtaja pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä: Uuden
rakennuspaikan myöntäminen pelkällä lupamenettelyllä ei ole tarkoituksenmukaista
alueelle, jolle ei ole asemakaavassa osoitettu rakennusoikeutta ja joka sijaitsee
tulvauhka-alueen ja raideliikenteen läheisyydessä. Rakennushankkeen toteuttaminen
poikkeamisluvalla kaventaisi perusteettomasti vaihtoehtoja asianmukaiselle
kaavalliselle suunnittelulle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle.
Tiedoksi
Kaavoitus
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Kaupunginhallitus, § 153,30.03.2020
Kaupunginhallitus, § 423, 17.12.2020
§ 423
Toimenpiteet Rovaniemen yritystoiminnan tukemiseksi koronavirusepidemian aikana
ROIDno-2020-850
Kaupunginhallitus, 30.03.2020, § 153
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Kujala
jukka.kujala@rovaniemi.fi
toimialajohtaja
Rovaniemen kaupunki tukee omalta osaltaan paikallisia yrityksiä koronaviruksen
aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Alueen elinkeinoelämä ja yritykset ovat
kaupungille tärkeitä ja luovat pohjan kaupungin taloudelle ja kaupunkilaisten
hyvinvoinnille.
Lähes kolmasosa kauppakamarien kyselyyn vastanneista 4000:sta yrityksestä kokee,
että konkurssin todennäköisyys on kasvanut merkittävästi koronavirusepidemian
takia (18.3.2020). Yli 90 % odottaa negatiivisten vaikutusten realisoituvan seuraavan
kahden kuukauden aikana.
Suomen Yrittäjät on yhdessä muiden toimijoiden kanssa valmistellut listan
toimenpiteistä, joilla kaupungit ja kunnat pystyvät edesauttamaan yritysten
toimintaedellytyksiä (19.3.2020). Yhtenä keskeisenä asiana suosituksissa on kunnan ja
yritysten matalan kynnyksen vuoropuhelu yritysten toimintaedellytysten ja kunnan
elinvoiman turvaamiseksi.
Rovaniemen kaupunki on luonut yritysten avuksi seuraavassa kuvatun tukipaketin:
Hankinnat
Rovaniemen kaupungin yksiköt aikaistavat tälle vuodelle suunniteltuja,
välttämättömiksi katsomiaan hankintoja.
Hankinnat pyritään kohdistamaan paikallisiin yrityksiin hankintalaki ja
kilpailulainsäädäntö huomioiden. Joustavammat menettelyt kansallisen
kynnysarvon alittavissa hankinnoissa.
Pienhankintoja pyritään suuntaamaan paikallisille toimijoille, huolto- ja
toimintavarmuus huomioiden.
Isommat hankinnat pyritään jakamaan osiin mahdollisuuksien mukaan.
Tiedonkulkua tarjouspyynnöistä tehostetaan.
Nykyisten sopimusten ehtoja pyritään kohtuullistamaan mahdollisuuksien
mukaan.
Tukitoimet kaupungin omistamien tilojen vuokralaisille
Yritystilojen vuokrien ja yritysten maanvuokrien maksuun voidaan tarvittaessa
myöntää maksuaikojen pidennyksiä tai vuokranalennuksia sellaisille
pienyrittäjille, jotka joutuvat supistamaan toimintaansa, keskeyttämään
toimintansa tai kokonaan sulkemaan toimitilansa koronatilanteesta johtuen.
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Vuokrahuojennuksen kesto riippuu koronakriisin pituudesta, ja se sovitellaan
erikseen yrityskohtaisesti. Em. tilanteessa myös kertyneiden vuokrarästien
määrään on mahdollisuus anoa helpotusta yritystoiminnan ollessa muutoin
tervettä.
Yrityspalvelut
Toukokuussa käyttöönotettavaa yrityspalveluseteliä voidaan myöntää
etupainotteisesti. Palvelutuottaja voi laskuttaa jo palvelun
käynnistymisvaiheessa puolet setelin määrästä ja sitä vastaavan alv:n.
Yrityspalvelujen toimijat tehostavat viestintää palveluistaan ja kehittävät
palveluitaan.
Yritysten neuvontapalveluissa korostuu ELYn, Business Finlandin ja Finnveran
uudet korona-tukivälineet.
Yksinyrittäjien tilanteen tukemiseen kohdennettavien toimien neuvonta
varmistetaan yhteistyössä valtion viranomaisten kanssa
Yrityspalvelujen toimijat selvittävät Rovaniemen kylien kehittämissäätiön
mahdollisuudet tukitoimenpiteisiin poikkeusaikana rahoitusmahdolisuuksien
mukaisesti
Yleiset
Kaupungin tytäryhteisöt laativat omalta osaltaan yhteisökohtaiset suunnitelmat
toimenpiteistään yritystoiminnan tukemiseksi mahdollisimman nopeasti,
noudattaen nyt kaupungin hyväksymiä linjauksia.
Kaupungin tytäryhteisöjen rahoitustarve turvataan korona-epidemian ongelmien
johdosta.
Kaupungin ostolaskujen maksuja yrityksille voidaan aikaistaa.
Myyntilaskujen laskuttamista voidaan lykätä ja niille sopia pidempiä
maksuehtoja. Myös jo laskutetuille ja maksamattomille saataville voidaan
myöntää maksuaikojen pidennyksiä, max 90 pv.
Kaupunkimarkkininointia kehitetään ja toteutetaan uuden brändin pohjalta.
Suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteisiä asukas- ja
yrityskampanjoita.
Vetoomukset
Kaupunki vetoaa paikallisiin yrityksiin, että ne toteuttavat mahdollisuuksiensa
mukaan kunnan edellä linjaamia toimenpiteitä myös omassa toiminnassaan.
Kaupunki vetoaa kuntalaisiin, että jokainen pyrkii ostokäyttäytymisessään
huomioimaan paikallisten yritysten palvelut ja tarjonnan.
Poikkeusolojen johtoryhmä 27.3.2020 puoltaa tukipaketin hyväksymistä.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yllämainitut periaatteet kaupunkikonsernissa
noudatettavaksi tilanteen mukaan, huomioiden valtion yrityksille myöntämät
tukitoimenpiteet. Kaupunki huolehtii tarvittaessa tytäryhteisönsä maksuvalmiuden
rahoituksesta. Kukin Rovaniemen kaupungin tytäryhteisö vastaa edelleen omaan
konserniinsa kuuluvan yhteisön toiminnasta ja rahoituksesta.
Päätös
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Sanna Karhu esitti Juhani Juuruspolven, Kalervo Björkbackan ja Harri Rapon
kannattamana, että kohta Tukitoimet kaupungin omistamien tilojen vuokralaisille
muutetaan muotoon: "Yritystilojen vuokrien ja yritysten maanvuokrien maksuun
voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikojen pidennyksiä kolmen kuukauden ajaksi
tai vuokranalennuksia sellaisille pienyrittäjille, jotka joutuvat supistamaan
toimintaansa, keskeyttämään toimintansa tai kokonaan sulkemaan toimitilansa
koronatilanteesta johtuen."
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti ja päätti muilta
osin kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 17.12.2020, § 423
Rovaniemen kaupunginhallitus on hyväksynyt 30.3.2020 § 153 tukitoimia kaupungin
omistamien tilojen vuokralaisille seuraavasti:
Yritystilojen vuokrien ja yritysten maanvuokrien maksuun voidaan tarvittaessa
myöntää maksuaikojen pidennyksiä tai vuokranalennuksia sellaisille
pienyrittäjille, jotka joutuvat supistamaan toimintaansa, keskeyttämään
toimintansa tai kokonaan sulkemaan toimitilansa koronatilanteesta johtuen.
Yritystilojen vuokrien ja yritysten maanvuokrien maksuun voidaan tarvittaessa
myöntää maksuaikojen pidennyksiä kolmen kuukauden ajaksi tai
vuokranalennuksia sellaisille pienyrittäjille, jotka joutuvat supistamaan
toimintaansa, keskeyttämään toimintansa tai kokonaan sulkemaan toimitilansa
koronatilanteesta johtuen.
Tontinvuokrien osalta kaupungille on tullut muutama hakemus koskien edellä
mainittuja tilanteita. Yritykset, säätiöt ja yhdistykset, joilla on yritystoimintaa, on
ohjattu hakemaan tukea. Business Rovaniemi on auttanut yrityksiä tarvittaessa
näiden tukien hakemisessa.
Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto ovat antaneet suosituksia kuntien ja yrittäjien
yhteistyöhön koronakriisin ajaksi. Tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten,
alueiden työpaikkojen ja kuntien elinvoiman turvaaminen.
Maanvuokrasopimukset
Maanvuokralaskut laskutetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Kevään
maksuerän 31.3 maksuaikaa pidennettiin 3 kuukautta. Maanvuokralaskujen
maksamiseen voidaan tarvittaessa laatia vuokralaisten kanssa erillisiä
maksujärjestelyjä. Käytäntö koskee kaikkia maanvuokralaskutettavia. Erillisestä
maksusuunnitelmasta on sovittava erikseen Rovaniemen kaupungin kanssa.
Maksualennuksissa tai – vapautuksissa on huomioitava, etteivät maanomistajat saa
vapautusta maapohjan kiinteistöverosta, jolloin kuntalaisten ja yritysten
yhdenvertaisuus ei toteudu, mikäli kaupunki myöntäisi vapautuksen maanvuokrasta.
Kiinteistöverosta vastaa rakennuspaikan ja rakennuksen omistaja. Kaupunki on
vapautettu maksamasta kiinteistöveroa itselleen, joten kaupungin omistuksessa
olevat vuokratontit eivät kuulu maapohjan osalta kiinteistöverotuksen piiriin.
Maapohjan kiinteistöveroa vastaava osuus huomioidaan maanvuokran tuotto- ja
laskentaperusteissa.
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Maksuaikojen helpotukset
Mikäli yrityksen tai yhdistyksen maksukyky on selvästi heikentynyt koronatilanteesta
johtuen, Rovaniemen kaupunki voi myöntää lisämaksuaikaa voimassa olevien
päätösten mukaisesti yrityksen, säätiön tai yhdistyksen aloitteesta. Hallintosäännön
mukaisesti kaupunginhallitus voi myös myöntää vapautuksen maksusta.
Paikkatieto- ja tonttipalveluiden esitys maanvuokrien maksualennuksista ja –
vapautuksista.
Maanvuokrista ei myönnetä alennusta tai vapautusta, vaan vuokralaisen kanssa
voidaan sopia maksujärjestelystä. Mikäli koronasta aiheutuvat rajoitukset jatkuvat
vuonna 2021 siten, että ne aiheuttavat pitkäaikaisen muutoksen yrityksen
liikevaihtoon maksujärjestelyjen ehdot, maksualennuksien ja –vapautuksien
periaatteet ja kriteerit tulee tuoda kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää paikkatieto- ja tonttipalveluiden esityksen mukaisesti, että
1. maanvuokrista ei myönnetä alennusta tai vapautusta vuodelta 2020 vaan
vuokralaisen kanssa voidaan sopia maksujärjestelyistä.
2. Mikäli koronasta aiheutuvat rajoitukset jatkuvat vuonna 2021 siten, että ne
aiheuttavat pitkäaikaisen muutoksen yrityksen liikevaihtoon, maksualennuksien
ja –vapautuksien periaatteet ja kriteerit tulee tuoda kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.
Päätös
Juhani Juuruspolvi esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että asia
palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Heikki Autto poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 13.29.
Tiedoksi
Paikkatieto- ja tonttipalvelut
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§ 424
Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma vuodelle 2021
ROIDno-2020-1397
Valmistelija / lisätiedot:
Maaret Eero, Maria Granberg, Teija Fisk, Arto Sarala
maaret.eero@rovaniemi.fi, maria.granberg@rovaniemi.fi, teija.fisk@rovaniemi.fi, arto.
sarala@rovaniemi.fi
laskentatoimen asiantuntija, hallinto- ja talouspäällikkö, taloussuunnittelija,
talouspäällikkö
Liitteet

1 Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma vuodelle 2021
2 Tilapalvelukeskuksen käyttösuunnitelma vuodelle 2021
3 Ruoka- ja puhtauspalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2021
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2020 § 91 hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023.
Lautakuntien ja kaupunginhallituksen on laadittava tehtäväalueilleen talousarvioon
perustuvat vuoden 2021 käyttösuunnitelmat 31.12.2020 mennessä. Lautakunnat ja
kaupunginhallitus kohdentavat talousarvion tuloskorttien tavoitteiden ja
toimenpiteiden vaatimat määrärahat käyttösuunnitelmissaan. Lisäksi niissä päätetään
palvelujen järjestämisestä. Käyttösuunnitelmassa päätetään koko toimielimen
määrärahojen käytöstä ja niiden ohjaamisesta joko omaan toimintaan tai ulkoisiin
ostopalveluihin. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys
tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä ja investoinneista. Mikäli määrärahojen tai
investointien suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, on
toimielimen viipymättä tehtävä käyttösuunnitelman muutos.
Toimielimiä sitoo nettomääräisesti tulojen ja menojen erotus (=määräraha). Sitovia
taloustavoitteita kohderahoittteisten tehtävien osalta (Tilapalvelukeskus ja Ruoka- ja
puhtauspalvelut) ovat tilikauden tulostavoite ja investointien nettokehys.
Kaupunginhallituksen määrärahat ovat yhteensä 1 380 000 euroa.
Kaupunginhallituksen investointiosan nettokehykseksi kaupunginvaltuusto on
päättänyt -400 000 euroa. Kaupunginhallituksen alainen toiminta jakaantuu
seuraavasti: keskusvaalilautakunta, toimielimet, konsernihallinto ja myynti- ja
korvaustulot.
Tilapalvelukeskuksen tulostavoite on -1 330 000 euroa ja Ruoka- ja puhtauspalvelujen
tulostavoite on 0 euroa. Tilapalvelukeskuksen investointiosan nettokehykseksi
kaupunginvaltuusto on päättänyt -5 000 000 euroa.
Käyttösuunnitelmissa on lyhyesti kuvattu tuotetut palvelut ja toiminnasta aiheutuvat
menot ja tulot.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat kaupunginhallituksen,
tilapalvelukeskuksen ja ruoka- ja puhtauspalvelujen käyttösuunnitelmat vuodelle 2021.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarta.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Talous- ja rahoituspalvelut
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, § 27,01.12.2020
Kaupunginhallitus, § 425, 17.12.2020
§ 425
Hyvinvoinnin ja terveyden toimenpideohjelman päivitys vuodelle 2021
ROIDno-2020-3636
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, 01.12.2020, § 27
Valmistelijat / lisätiedot:
Riina Koskiniemi, Tuulikki Louet-Lehtoniemi
riina.koskiniemi@rovaniemi.fi, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi
vs. erityisasiantuntija, kehittämispäällikkö
Liitteet

1 Hyvinvoinnin ja terveyden toimenpideohjelman päivitys 2021
Rovaniemen kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa 2017-2020 (KV 14.12.2017 §162)
määriteltiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet ja tavoitteet
seuraavasti:
1) AKTIIVINEN, TERVEELLINEN JA TURVALLINEN ARKI JA ASUMINEN
Rovaniemeläisten aktiivisuus kasvaa ja elintavat parantuvat, liikkuminen ja asuminen
on esteetöntä ja turvallista, arki on sujuvaa, turvallisuuden tunne paranee ja
turvallisuuskyselyn tuloksiin reagoidaan
2) TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN
Työelämästä syrjäytymisen riski pienenee, työn tekemisen mahdollisuudet lisääntyvät
ja monipuolistuvat, työttömät nähdään voimavarana ja resurssina
3) OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN
Rovaniemeläisten osallisuus ja vaikuttaminen vahvistuu, yksinäisyyden kokemukset
vähenevät sekä sosiaalinen ja henkinen hyvinvointi kohenevat
Hyvinvointisuunnitelma sisältää myös toimenpiteet tavoitteiden
saavuttamiseksi. Suunnitelmassa on otettu huomioon Rovaniemen kaupunkistrategia.
Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi vuoden 2019 talousarvion yhteydessä (KV
12.11.2018, § 106), että kaupunki laatii kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti
toimenpiteitä tukemaan talouden tasapainottamisen ohjelmaa. Jotta ei syntyisi
ristiriitaa hyvinvointisuunnitelman kanssa, se otettiin huomioon laadinnassa samoin
painopistein.
Toimenpideohjelmassa ei käydä läpi perustoimintaa, vaan nostetaan esiin
merkittävimmät hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimenpiteet ja -suunnitelmat.
Vuoden 2019 suppean hyvinvointikertomuksen ja talousarvion 2021 pohjalta tehtävät
huomioon otettavat tarkennukset (KV 15.6.2020 §42, KV 16.11.2020 §91):
1. Henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin ylläpitoon liittyvät ongelmat sekä
turvallisuuteen, etenkin ihmisiin kohdistuvien henkisen ja fyysisen väkivallan
esiintyminen.
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2. Rovaniemellä elintaso, elämänlaatu ja elämäntavat kehittyvät myönteiseen
suuntaan, mutta siihen kehitykseen eivät kaikki kuntalaiset pääse
mukaan. Moniongelmaisuus kytkeytyy usein ihmisen koko elämän hallintaan ja vaatii
yhteiskunnan vahvaa ohjausta ja tukea. Toisaalta tilastotieto ei välttämättä kerro,
mistä ongelmien taustalla oleva esimerkiksi rahan riittämättömyys johtuu, onko
taustalla työttömyys, osa-aikaiset/pätkätyöt vai kulutustottumukset.
3. Kouluterveyskyselyn tuloksissa on vaihtelua sekä positiiviseen että negatiiviseen
suuntaan. Tuloksia on analysoitu ja yhteenvetoa hyödynnetään yksiköiden toiminnan
kehittämisessä. (esim. hyvinvointiryhmät, koko kaupungin tasolla toimiva nuorten
päihdetyöryhmä)
4. Rovaniemen kaupungin hyvinvoinnin edistämisellä on yhteiskunnallisia tavoitteita,
kuten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy tai asukkaiden osallisuuden
edistäminen. Kaupungissa tehdään paljon yhteistyötä eri toimijoiden kuten
yhdistysten kanssa, mutta työ pitää saada näkyvämmäksi ja edelleen kehittää sekä
vahvistaa.
5. Turvallisuustyön tavoitteena on vähentää rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien
määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä ylläpitää turvallisuutta ja turvallisuuden
tunnetta, edistämällä sivukylien puhelinverkkoyhteyksien parantamista yhdessä
operaattoreiden kanssa. Yhtenä tärkeänä keinona tavoitteen saavuttamiseksi on
turvallisuussuunnittelu, jota toteutetaan eri viranomaisten ja toimijoiden välisenä
laajana yhteistyönä. Rovaniemen turvallisuussuunnitelman kohteiksi otetaan
ikäihmisten, oppilaitosten, asukkaiden ja asuinalueiden turvallisuus, nuorten
syrjäytymisen sekä radikalisoitumisen ja koulukiusaamisen ehkäisy. Selvitetään
hyvinvointikertomuksen ja turvallisuussuunnitelman toimeenpanosuunnitelmien
yhdistämistä.
Seuraava hyvinvointisuunnitelma uudelle valtuustokaudelle laaditaan vuoden 2021
aikana. Tästä johtuen toimenpidepäivitys tehdään hyvinvointisuunnitelman 2019-2020
painopisteiden mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle
hyväksyttäväksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpideohjelman vuodelle
2021.
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kuuli asiassa erityisasiantuntija Riina
Koskiniemeä ja kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemeä.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan
esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 17.12.2020, § 425
Valmistelija / lisätiedot:
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Riina Koskiniemi, Tuulikki Louet-Lehtoniemi
riina.koskiniemi@rovaniemi.fi, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi
vs. erityisasiantuntija, kehittämispäällikkö
Liitteet

1 Hyvinvoinnin ja terveyden toimenpideohjelman päivitys 2021
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto 1.12.2020 § 27 esittää
kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
toimenpideohjelman vuodelle 2021.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa erityisasiantuntija Riina Koskiniemeä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Erityisasiantuntija Riina Koskiniemi, kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemi
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§ 426
Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten
ROIDno-2020-3337
Valmistelija / lisätiedot:
Miikka Ruokamo
miikka.ruokamo@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Oikeusministeriön ohje
2 Pöytäkirjan_ote_Nuorisohallitus
3 Pöytäkirjan_ote_Vanhusneuvosto
4 Pöytäkirjan_ote_Vammaisneuvosto
5 Pöytäkirjan_ote_Kylien_kehittämisjaosto
6 Kuntavaalit 2021 - Ennakkoäänestyspaikat ja -aikataulut
7 Kuntavaalit 2021 - äänestysauton pysähdyspaikat ja -ajat
Suomessa toimitetaan kuntavaalit 18.4.2021.
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 29.1.2021 mennessä.
Kunnan on huolehdittava, että
a) äänestyspaikkoja on riittävästi,
b) äänestyspaikat ovat tiloissa, joissa voidaan toteuttaa turvavälit niin äänestäjien kuin
vaalivirkailijoidenkin osalta. Kunta voi harkita myös yleisen ennakkoäänestyspaikan ja
/tai vaalipäivän äänestyspaikan äänestystilan sijoittamista ulkotilaan (esimerkiksi
telttaan äänestyspaikan pihalle);
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.
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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, ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus ja ehdokasasettelutehtävät
järjestetään siten, että riittävät turvavälit voidaan näissäkin tehtävissä toteuttaa.
Oikeusministeriö on kiinnittänyt huomiota vaalijärjestelyihin koronatilanteessa.
Oikeusministeriön tarkemmat ohjeet ovat liitteessä 1. Koronatilanteen vuoksi
ennakkoäänestyspaikkoihin ehdotetaan muutoksia, jotta ennakkoäänestys voidaan
toteuttaa oikeusministeriön ohjeistuksen mukaisesti.
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.
Rovaniemen kaupunginvaltuustossa on tehty aloite nuorten huomioimiseksi
ennakkoäänestyspaikkojen ja varsinaisten vaalipaikkojen suunnittelussa. Lisäksi
aloitteessa on pyydetty kysymään kylien kehittämisjaoston, vammaisneuvoston ja
vanhusneuvoston kannanottoja äänestyspaikkojen sijoittelussa. Aloite on käsitelty
nuorisohallituksessa, vanhusneuvostossa, vammaisneuvostossa sekä kylien
kehittämisjaostossa, joiden päätökset ovat liitteinä 2, 3, 4 ja 5. Äänestysauton ennalta
määrättyä reittiä ja aikataulua on kehitetty kylien kehittämisjaoston
lausunnon perusteella. Vanhus- ja vammaisneuvostot nostivat lausunnoissaan esille
äänestyspaikkojen esteettömyyden ja nuorisohallitus vaaleista tiedottamisen.
Keskusvaalilautakunta käsitteli kokousessaan 24.11.2020 suunnitelman yleisiksi
ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2021 vaaleissa. Keskusvaalilautakunta päätti esittää
kaupunginhallitukselle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen määräämiseksi vuoden 2021 vaaleja varten.
Ehdotus ennakkoäänestyspaikoiksi ja ajoiksi on liittenä 6 ja äänestysauton reitiksi ja
aikatauluksi liitteenä 7.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestys
Rovaniemellä toteutetaan liitteissä 6 ja 7 mainituissa paikoissa ja liitteissä mainittuina
aikoina.
Päätös
Kaupunginlakimies Miikka Ruokamo esitteli asiaa. Ruokamo totesi, että Saarenkylän
osalta ennakkoäänestyspaikaksi on nyt neuvoteltu myös K-Citymarket.
Kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystään siten, että Saarenkylän
ennakkoäänestyspaikaksi määrätään myös K-Citymarket, korjattu liite.
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan täydennetyn
päätösesityksen mukaisesti.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että ennakkoäänestyspaikkoja voidaan tarpeen
mukaan lisätä myös kaupunginhallituksen tammikuun kokouksessa.

Maarit Simoska poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 13.54 ja Mari Jolanki saapui
klo 13.58.
Tiedoksi
Keskusvaalilautakunta, vaalikeskus, ennakkoäänestyspaikkojen tiedot
vaalitietojärjestelmään 29.1.2021 mennessä
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§ 427
Vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten
ROIDno-2020-3337
Valmistelija / lisätiedot:
Miikka Ruokamo
miikka.ruokamo@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Oikeusministeriön ohje
2 Kuntavaalit 2021 - Vaalipäivän äänestyspaikat
Suomessa toimitetaan kuntavaalit sunnuntaina 18.4.2021.
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. Kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot on merkittävä
ja kuitattava vaalitietojärjestelmään viimeistään perjantaina 29.1.2021.
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 puolueeton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät sinne mieluusti
tulevat. 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 24.11.2020 käynyt läpi luonnosvaiheen
suunnitelmat vuoden 2021 vaalien vaalipäivän äänestyspaikoiksi. Esitys vaalipäivän
äänestyspaikoiksi vuoden 2021 vaaleissa on liitteenä 2.
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Lopuksi keskusvaalilautakunta on päättänyt esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus ryhtyisi toimenpiteisiin vaalipäivän äänestyspaikkojen
määräämiseksi vuoden 2021 vaaleja varten.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että äänestysalueiden äänestyspaikat vuoden 2021
kuntavaaleissa ovat liitteen 2 mukaiset.
Päätös
Miikka Ruokamo esitteli asiaa.
Merkittiin pöytäkirjaan, että korjataan teknisesti Nivankylä-Vennivaara-Ylikylä
äänestysalueen äänestyspaikan nimeksi Ylikylän iltapäiväkerhon tilat.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Keskusvaalilautakunta, vaalikeskus, äänestyspaikkojen tiedot vaalitietojärjestelmään
29.1.2021 mennessä.
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Nimitysjaosto, § 18,09.12.2020
Kaupunginhallitus, § 428, 17.12.2020
§ 428
Toimiohjeen antaminen yhtiökokousedustajalle hallituksen jäsenen nimeämistä varten /
Napapiirin Residuum Oy
ROIDno-2020-316
Nimitysjaosto, 09.12.2020, § 18
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Napapiirin Residuum Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Simo Rahtu on kuollut.
Yhtiön hallitukseen tulisi valita uusi jäsen sekä määrätä hallitukselle
varapuheenjohtaja.
Napapiirin Residuum Oy:n hallituksessa ovat Kaisu Anttila (pj.), Kaisu Huhtalo, Markku
Kallinen ja Kari Huhtanen sekä Risto Niemelä (Ranuan kunta) ja Esa Rautio (Pellon
kunta).
Yhtiön hallituksen valinnassa on noudatettava tasa-arvolakia.
Nimitysjaosto päätti 21.10.2020 jättää asian pöydälle.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle hallituksen jäsentä ja varapuheenjohtajaa
Napapiirin Residuum Oy:n hallitukseen.
Päätös
Nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Napapiirin Residuum Oy:n
yhtiökokousedustajaksi valitaan Jukka Ylinampa ja toimiohjeena
yhtiökokousedustajalle päätetään, että Napapiirin Residuum Oy:n hallitukseen
nimetään jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Pertti Lakkala.

Kaupunginhallitus, 17.12.2020, § 428
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
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Nimitysjaosto 9.12.2020 § 18 esittää kaupunginhallitukselle, että Napapiirin Residuum
Oy:n yhtiökokousedustajaksi valitaan Jukka Ylinampa ja toimiohjeena
yhtiökokousedustajalle päätetään, että Napapiirin Residuum Oy:n hallitukseen
nimetään jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Pertti Lakkala.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimitysjaoston esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Yhtiökokousedustaja, Napapiirin Residuum Oy
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§ 429
Toimiohjeen antaminen yhtiökokousedustajalle hallituksen jäsenen nimeämistä varten /
Rovaniemen Keskuspesula Oy
ROIDno-2020-316
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Rovaniemen kaupungin edustaja Rovaniemen Keskuspesula Oy:n hallituksessa on
kuollut.
Kaupunginhallituksen tulisi antaa toimiohje yhtiökokousedustajalle uuden jäsenen
nimeämistä varten.
Kaupunginhallitus on nimennyt 24.2.2020 § 75 yhtiökokousedustajaksi Miikka
Ruokamon.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa Rovaniemen Keskuspesula Oy:n
yhtiökokousedustajalle toimiohjeen hallituksen jäsenen nimeämistä varten.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti toimiohjeenaan, että Rovaniemen Keskuspesula Oy:
n hallitukseen nimetään Veli-Matti Kilpimaa.
Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.05 - 14.15.
Päivi Alaoja poistui klo 14.05 ja Sanna Luoma saapui klo 14.15.
Tiedoksi
Miikka Ruokamo
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Nimitysjaosto, § 21,09.12.2020
Kaupunginhallitus, § 430, 17.12.2020
§ 430
Rovaniemen Klubikiinteistö Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen
antaminen
ROIDno-2020-316
Nimitysjaosto, 09.12.2020, § 21
Valmistelijat / lisätiedot:
Ville Vitikka
ville.vitikka@rovaniemi.fi
vastuualuepäällikkö

Ehdotus

Päätös
Nimitysjaosto päätti ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana Rovaniemen
Klubikiinteistö Oy:n yhtiökokousedustajan valinnan ja toimiohjeen antamisen.
Ville Vitikka selosti asiaa. Yhtiökokousedustajaksi nimetty ja hallituksen jäseneksi
valittu Matti Konstenius ei ole enää kaupungin palveluksessa.
Nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että yhtiökokousedustajaksi
nimetään kaupunginlakimies Miikka Ruokamo ja toimiohjeena esitetään, että
hallitukseen valitaan Miikka Ruokamo.

Kaupunginhallitus, 17.12.2020, § 430
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Nimitysjaosto 9.12.2020 § 21 esittää kaupunginhallitukselle, että
yhtiökokousedustajaksi nimetään kaupunginlakimies Miikka Ruokamo ja toimiohjeena
esitetään, että hallitukseen valitaan Miikka Ruokamo.
Päätös
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimitysjaoston esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ao. henkilö, Rovaniemen Klubikiinteistö Oy
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§ 431
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylimääräisen syysyhtymäkokouksen kokousedustajan
valinta ja toimiohjeet
ROIDno-2020-3968
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ounastähti -kehittämiskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Rovaniemen kaupunki, Kittilän
kunta ja Sodankylän kunta. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat
käyttävät ylintä päätösvaltaa yhtymäkokouksessa, johon jäsenkunnat valitsevat kukin
1-4 edustajaa ja heille varaedustajat määräämäkseen ajaksi sekä antavat tarvittaessa
kuntalain mukaiset toimiohjeet.
Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen
erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston päättämä muu toimielin.
Kuntayhtymän ylimääräinen syysyhtymäkokous pidetään 13.1.2021 klo 10
etäkokouksena.
Ylimääräisessä yhtymäkokouksessa käsitellään tilintarkastusyhteisön muutos.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajan Ounastähti kehittämiskuntayhtymän
ylimääräiseen syysyhtymäkokoukseen ja antaa tarvittavat toimiohjeet.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti nimetä yhtymäkokousedustajaksi Juhani Juuruspolven.
Tiedoksi
Yhtymäkokousedustaja, Ounastähti kehittämiskuntayhtymä
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Perusturvalautakunta, § 69,27.05.2020
Perusturvalautakunta, § 112,30.09.2020
Perusturvalautakunta, § 124,28.10.2020
Kaupunginhallitus, § 370,02.11.2020
Kaupunginhallitus, § 373,04.11.2020
Kaupunginhallitus, § 385,23.11.2020
Perusturvalautakunta, § 135,25.11.2020
Kaupunginhallitus, § 432, 17.12.2020
§ 432
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän järjestämisvastuulle 1.2.2017 siirrettyjen
päihdehuollon erityistason palvelujen takaisinsiirto
ROIDno-2020-1666
Perusturvalautakunta, 27.05.2020, § 69
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja Kangas, Paula Reponen, Helena Koivuranta
mirja.kangas@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi, helena.
koivuranta@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri, erityissuunnittelija
Päihdehuollon järjestämisvelvollisuus
Kunnan velvollisuudesta järjestää päihdehuolto säädetään päihdehuoltolaissa (41
/1986), sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) ja terveydenhuoltolaissa (1326/2010).
Päihdehuoltolain mukaan päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää
päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja
sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja
turvallisuutta. Kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään
sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kunnan muiden viranomaisten on ehkäistävä
alkoholin ja muiden päihteiden ongelmakäyttöä yleisesti lisäävien olosuhteiden ja
elämäntapojen syntymistä. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan on seurattava
päihteiden ongelmakäyttöä kunnassa ja välitettävä tietoa ongelmakäytön syntyyn,
ehkäisyyn ja hoidettavuuteen liittyvistä tekijöistä sekä annettava asiantuntija-apua
muille viranomaisille samoin kuin kunnan asukkaille ja kunnassa toimiville yhteisöille.
Palvelut tulee järjestää ensisijaisesti avohuollon toimenpitein siten, että ne ovat
helposti tavoitettavia, joustavia ja monipuolisia. Erityisesti päihdehuoltoon
tarkoitettuja palveluja tulee antaa henkilölle, jolla on päihteiden käyttöön liittyvä
ongelmia sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Päihdehuollon palvelut on
järjestettävä siten, että niiden piiriin voidaan hakeutua oma-aloitteisesti ja niin, että
asiakkaan itsenäistä suoriutumista tuetaan ja tarvittaessa autetaan ratkaisemaan myö
toimeentuloon, asumiseen ja työhön liittyviä ongelmiaan.
Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalipalveluja on järjestettävä päihteiden
ongelmakäytöstä aiheutuvaan tuen tarpeeseen. Sosiaalihuollon päihdetyöllä
vähennetään ja poistetaan päihteisiin liittyviä hyvinvointia ja turvallisuutta vaarantavia
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tekijöitä sekä tuetaan päihteettömyyttä. Sosiaalihuollon päihdetyöhön kuuluu: 1)
ohjaus ja neuvonta, 2) päihteiden ongelmakäyttäjille ja heidän omaisilleen ja muille
läheisille suunnatut sosiaalihuollon erityispalvelut sekä 3) muut päihteettömyyttä
tukevat tai päihteiden ongelmakäytön vuoksi tarvittavat sosiaalipalvelut. Lisäksi
raskaana olevalla henkilöllä on oikeus saada välittömästi riittävät päihteettömyyttä
tukevat sosiaalipalvelut.
Terveydenhuoltolaissa puolestaan on säädetty, että kuntien on järjestettävä alueensa
asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarpeellinen päihdetyö, jonka
tarkoituksena on vahvistaa yksilön ja yhteisön päihteettömyyttä suojaavia tekijöitä
sekä vähentää ja poistaa päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia
tekijöitä. Terveydenhuollon päihdetyöhön kuuluu: 1) terveydenhuollon palveluihin
sisältyvä ohjaus ja neuvonta ja 2) päihteiden aiheuttamien sairauksien tutkimus, hoito-
ja kuntoutuspalvelut.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa päihdetyö on suunniteltava ja toteutettava siten, että
se muodostaa toimivan kokonaisuuden muun kunnassa tehtävän päihdetyön ja
mielenterveystyön kanssa.
Mielenterveys- ja päihdehuollon erityistason palvelujen järjestämisvastuun
siirtäminen Lapin sairaanhoitopiirille 1.2.2017
Rovaniemen kaupunginvaltuusto ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
yhtymävaltuusto tekivät päätöksen Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja
päihdepalveluiden ja Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon tulosalueen
toiminnan ja hallinnon yhdistämisestä kesäkuussa 2016. Osapuolten välisellä,
31.1.2017 allekirjoitetulla, sopimuksella Rovaniemen kaupunki siirsi järjestämänsä
erityistason mielenterveys- ja päihdepalvelut Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
järjestettäväksi. Järjestämisvastuu perustason palveluista jäi edelleen Rovaniemen
kaupungille ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tuli vastaamaan sopimuksella
siirtyvistä erityistason palveluista sekä edelleen erikoissairaanhoidosta ja
päihdeklinikasta. Samalla siirrettiin erityistason palveluiden järjestämiseen liittyvä
toiminta liikkeenluovutuksena Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 1.2.2017
alkaen.
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toteuttamisen osalta sopimukseen kirjattiin, että
järjestämisvastuu erityistason mielenterveys- ja päihdepalveluista on
sairaanhoitopiirillä ja sosiaalihuolloksi luettavien päihdepalvelujen ja -toimenpiteiden
osalta järjestämisvastuun kantaa kunta, ja sairaanhoitopiiri tuottaa palveluja kuntien
kanssa sovittavasti.
Siirtyvillä erityistason mielenterveys- ja päihdepalveluilla tarkoitettiin Rovaniemen
mielenterveys- ja päihdepalveluyksikön tiimien, nuorten mielenterveyspalvelujen
(Nuppi) ja A-klinikan palveluja, jotka sopimuksen mukaan sulautetaan kiinteäksi osaksi
sairaanhoitopiirin psykiatrian, mielenterveystyön ja päihdepalvelujen uudelleen
organisoitua toimintaa. Kaupunki järjestää edelleen mielenterveys- ja
päihdekuntoutujien kuntouttavat asumispalvelut. Mielenterveys- ja päihdepalvelut
toteutetaan yhteistyössä kaupungin perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa.
Sopimuksen mukaan kaupunki järjestää edelleen mielenterveys- ja
päihdekuntoutujien kuntouttavat asumispalvelut. Asumispalvelut sisältävät tuettua
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asumista, ryhmäkotiasumista, palveluasumista, tehostettua palveluasumista ja
jaksohoitoa.
Hoidon järjestämisestä sovittiin seuraavasti:
- Rovaniemen kaupunki järjestää mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvää perustason
hoitoa osana Rovaniemen kaupungin perusterveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa, kun
potilas/asiakas ei tarvitse laajempia diagnostisia selvittelyitä ja/tai hoitoa erityistason
ammattihenkilöiltä
- Sairaanhoitopiiri antaa tarvittaessa konsultaatiotukea perustason hoidolle
- Rovaniemen terveyskeskus antaa tarvittaessa rovaniemeläisten asiakkaiden
yleislääkärikonsultaatiot erityistason hoidolle
- Sairaanhoitopiiri järjestää erityistason avohoitoa ja laitoshoitoa
Sopimusehtojen mukaan kaupunki pidätti itsellään luovutettavan kohteen takaisinotto-
oikeuden, jota voidaan käyttää, jos kaupunki päättää järjestää siirtyvät mielenterveys-
ja päihdepalvelut jollain muulla tavalla.
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päihdepalvelut vuonna 2020
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päihdepalvelut koostuvat tällä hetkellä A-
klinikan palveluista ja korvaushoitoklinikka KoHo:n palveluista. Lapin päihdeklinikan
toiminta on päätetty lopettaa yhtymähallituksen 26.2.2020 § 27 tekemällä päätöksellä
1.6.2020 alkaen.
Päihdepalvelut tarjoavat ohjausta, neuvontaa, hoitoa sekä kuntoutusta erilaisista
riippuvuuksista (alkoholi, huumeet, lääkkeet, peliriippuvuus ja seksiriippuvuus)
kärsiville asiakkaille sekä heidän läheisilleen. A-klinikka on avopalveluyksikkö. A-
klinikalla työskentelee 2 osa-aikaista lääkäriä, 4,4 sosiaalityöntekijää ja 5
sairaanhoitajaa.
Korvaushoitoklinikka tarjoaa keskitetysti korvaushoitoon kuuluvat lääkehoidon ja
psykososiaalisen kuntoutuksen palvelut opioidiriippuvuudesta kärsiville asiakkaille,
jotka on hyväksytty korvaushoitoon. Palvelu on tarkoitettu vasta korvaushoidon
aloittaneille sekä niille asiakkaille, jotka hyötyvät yhteisökuntoutuksen menetelmistä.
Korvaushoitoklinikan painopiste on haittoja vähentävässä työskentelyssä. Pidemmälle
kuntoutuneet korvaushoidon asiakkaat ovat A-klinikan asiakkuudessa ja vakaassa
tilanteessa olevien asiakkaiden lääkkeiden jako toteutetaan terveyskeskuksessa.
Korvaushoitoklinikalla työskentelee lääkäri 1,5 päivänä viikossa, 0,6 sosiaalityöntekijää,
4 sairaanhoitajaa ja 1 lähihoitaja.
Alkuvuoden 2017 tilanteeseen verrattuna päihdepalvelujen henkilöstön määrää on
lisätty 4 henkilöllä vastaamaan kasvaneeseen tarpeeseen. Asiakasmäärät ovat
lisääntyneet erityisesti korvaushoitoklinikan osalta, jossa asiakasmäärä on
kaksinkertaistunut. Korvaushoitoklinikan tilat on vaihdettu Pienteollisuustalolla
isompiin, jotka mahdollistavat yhteisöhoidon mallien käytön ja ryhmätoiminnan. A-
klinikan ja korvaushoitoklinikan toimintakulut olivat 2019 noin 1,82 M€ ja 2020
budjetti, jossa on mukana myös KoHo:n uudet tilat, on 2,1 M€. Kaupungin A-klinikan
toimintakulut 2016 tilinpäätöksessä olivat 1,15 M€. Toimintakulut ovat näin ollen
kasvaneet sairaanhoitopiirille siirron jälkeen resurssitarpeen kasvun ja tilamuutoksen
vuoksi.
Sosiaalihuollon päihdetyön toteutuminen
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Lapin aluehallintovirasto otti 23.10.2017 valvonta-asiana käsiteltäväkseen
sosiaalihuollon päihdetyön järjestämisen Rovaniemen kaupungissa (LAAVI/1145/2017).
Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan tilanteessa, jossa erityistason
päihdepalvelut olivat siirtyneet sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle, näytti siltä, että
päihdetyö Rovaniemellä on yksinomaan terveyden- ja sairaanhoitoa.
Aluehallintovirasto toteaa, että kunta ei voi jättää sosiaalihuollon päihdetyön
erityispalvelujen järjestämisvelvollisuutta täyttämättä sillä perusteella, että palveluja
toteutetaan terveydenhuollossa. Palvelut eivät ole vaihtoehtoisia vaan rinnakkaisia.
Kun asiakas tarvitsee sosiaalihuollon palvelua, on asia käsiteltävä sosiaalihuollon
palveluna sosiaalihuollon menettelytapasäännöksiä noudattaen.
Edellä mainitun johdosta aluehallintovirasto pyysi Rovaniemen kaupungin
perusturvalautakuntaa antamaan selvityksensä siitä, miten sosiaalihuollon
päihdepalvelut kaupungissa järjestetään tai aiotaan järjestää lain edellyttämällä
tavalla. Selvitystä pyydettiin mm. siitä, miten sosiaalihuollon toteuttamiseen liittyvät
lain edellytykset, kuten asiakkaiden sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen
arviointi sekä päätöksenteko huomioiden erityistä tukea tarvitsevista asiakkaista
annetut erityissäännökset, kaupungin järjestämässä päihdehuollossa toteutuvat.
Selvitystä vaadittiin myös siitä, miten asiakas saa selvityksen
toimenpidevaihtoehdoista ja sosiaalihuollon järjestämisestä valituskelpoisen
päätöksen niin kuin sosiaalihuoltolaissa säädetään.
Perusturvalautakunta antoi pyydetyn selvityksen 14.12.2017 ja aluehallintovirasto
antoi selvityksen johdosta päätöksen valvonta-asiassa 10.9.2019, mutta keskeytti
asian päätöksessä olleen asiavirheen vuoksi. Lopullista päätöstä valvonta-asiaan ei
vielä ole.
Käytettävissä olevien tietojen perusteella on pääteltävissä, että aluehallintovirasto
tulee edelleen kehottamaan Rovaniemen kaupunkia ryhtymään korjaaviin
toimenpiteisiin sosiaalihuoltolain päihteiden käyttäjille ja heidän omaisilleen ja muille
läheisille suunnattujen sosiaalihuollon erityispalvelujen järjestämisvelvollisuuden
täyttämisessä.Päihdehuollon erityispalveluilla tarkoitetaan erityisesti
päihdekuntoutujille suunnattuja palveluja kuten A-klinikkatoimintaa, nuorisoasemia,
kuntoutuslaitoksia, katkaisuhoitoasemia, päiväkeskuksia, huumeidenkäyttäjien
terveysneuvontapisteita, ensisuojia sekä selviämisasemia. Sosiaalihuollon
erityispalveluilla varmistetaan myös se, että välttämätön huolenpito toteutuu niiden
henkilöiden osalta, joilla päihteiden ongelmakäyttö on jatkuvaa huomioiden erityisen
tuen tarpeessa olevista henkilöistä annetut määräykset. Korjaavia toimenpiteitä
tullaan edellyttämään myös sosiaalihuollon päihdetyön asiakkaan asiakasprosessiin,
palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseen ja palveluista
informointiin, niin kuin sosiaalihuoltolaissa säädetään.
Aluehallintoviraston edellyttämät toimenpiteet ovat valmistelijoiden näkemyksen
mukaan osin perusteltuja, osin näkemykset eroavat. Aluehallintoviraston
näkemyksestä poiketen Rovaniemen kaupunki katsoo järjestävänsä päihteiden
ongelmakäyttäjille ja heidän omaisilleen ja muille läheisille sosiaalihuollon päihdetyön
erityispalveluna:
- asumispalveluita omana toimintana ja ostopalveluina
- päiväkeskustoimintaa Rovaniemen Päiväkeskus ry:n toteuttamana peruspalveluna
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- päihdehuollon hoito- ja kuntoutuspalveluita alle 25-vuotiaille Rovalan Setlementti ry:
n ylläpitämän Lapin Nuorisoasema Rompun toteuttamana
- raskaana oleville henkilöille sekä vauva- ja pikkulapsiperheille Lapin Ensikoti ry:n Pidä
kiinni -ohjelman mukaisena päihdekuntoutuksena
- lisäksi A-klinikan ja korvaushoitoklinikan päihteiden ongelmakäyttäjille ja heidän
omaisilleen ja läheisilleen tuottamat päihdehuollon erityispalvelut ovat keskeinen osa
Rovaniemen kaupungin erityispalvelujen palvelurakennetta huolimatta siitä, että ne
ovat Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän järjestämisvastuulla. Käytännössä niitä
toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa.
Lapin aluehallintoviraston valvonnassa esiin nousseiden selkeiden epäkohtien
johdosta, Rovaniemen kaupungin tulee ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Korjaavina
toimenpiteinä kaupunki täsmentää ostopalveluna hankittavien päihdekuntoutujien
asumispalveluiden sisältöjä vuoden 2021 kilpailutuksessa. Päiväkeskustoiminta ei tällä
hetkellä täytä sosiaalihuollon päihdetyön ja erityispalvelujen tunnusmerkistöjä, joten
toiminnan ja palvelujen tuottamisen tavat uudelleen arvioidaan. Sosiaalihuollon
päihdetyön erityispalvelujen päätöksentekoprosessia, myöntämistä koskevaa
informaatiovelvoitteen täyttymistä ja päihdehuollon palvelujen saatavuutta ja
saavutettavuutta asiakasnäkökulmasta parannetaan. Lapin sairaanhoitopiirille
siirrettyjen päihdehuollon palvelujen palauttamista osaksi Rovaniemen kaupungin
sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden rakennetta selvitetään.
Yhteenveto ja johtopäätökset
Päihdehuollon kokonaisuudessa on meneillään merkittäviä muutoksia Rovaniemellä.
Rovalan Setlementti ry:n ylläpitämän Lapin Nuorisoasema Rompun palvelut, joilla on
hankittu palveluja päihdehuollon hoito- ja kuntoutuspalveluita alle 25-vuotiaille,
siirtyvät kaupungin omaksi toiminnaksi perusturvalautakunnan 11.12.2019 § 193
tekemällä päätöksellä vuoden 2021 alusta lukien. Päihdekuntoutuksen laitospalveluita
tuottaneen Lapin päihdeklinikan toiminta lopetetaan Lapin sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän yhtymähallituksen 26.2.2020 § 27 tekemällä päätöksellä 1.6.2020
lähtien.
Rovaniemen kaupungin päihdehuollon kokonaisuus tulee uudelleenarvioida ja
organisoida muuttuneessa tilanteessa sisällölliseksi ja toiminnalliseksi
kokonaisuudeksi. Kokonaisuuteen tulisivat kuulumaan A-klinikan ja
korvaushoitoklinikan erityistason päihdepalvelut, Rovalan Setlementti ry:n aiemmin
tuottamat päihdepalvelut alle 25-vuotiaille, päihdekuntoutujien asumispalvelut
kokonaisuudessaan sekä matalan kynnyksen päihdepalvelut kuten
päiväkeskustoiminta ja sosiaalisen kuntoutuksen ryhmäpalvelut päihdekuntoutujille.
Päihdehuollon laitoskuntoutuspalveluiden järjestäminen tereydenhuoltolain ja
sosiaalihuoltolain nojalla tulisi olemaan osa kokonaisuutta. Tavoitteena ovat
asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat ja vaikuttavat päihdepalvelut sujuvana
kokonaisuutena kaiken ikäisille. Kaupungin on myös tärkeää kehittää vahvaa ja
keskitettyä päihdetyön osaamista ja rakenteet niin, että voidaan jatkossa konsultoiden
tukea myös muita Lapin kuntia päihdehuollon kysymyksissä.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää
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- käynnistää valmistelun Rovaniemen kaupungin ja Lapin sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän 1.2.2017 solmimalla sopimuksella sairaanhoitopiirin
järjestämisvastuulle siirrettyjen erityistason päihdepalvelujen järjestämisvastuun
takaisinsiirtoa kaupungille
- nimetä hallintoylilääkäri Paula Reposen ja palvelualuepäällikkö Mirja Kankaan
johtamaan valmisteilla olevaa takaisinsiirtoa ja päihdehuollon palvelujen
kokonaisuuden uudelleen organisointia
- esitys siirrettävästä toiminnasta, toiminnan toteutuksesta sekä siirtosopimuksesta
tuodaan perusturvalautakunnan erikseen päätettäväksi marraskuun 2020 loppuun
mennessä
- esitys Rovaniemen kaupungin päihdehuollon kokonaisuudesta tuodaan
perusturvalautakunnan päätettäväksi joulukuun 2020 loppuun mennessä
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta, 30.09.2020, § 112
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja Kangas, Paula Reponen
mirja.kangas@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri
Liitteet

1 Sopimusliite siirtyvät sopimukset.pdf
2 Sopimusliite 2 Henkilöstö, vakanssit 14.9.2020 (1).pdf
3 Valmisteluvaiheen raportti ja sopimusluonnos 210920
Perusturvalautakunta päätti 27.5.2020 (§ 69) käynnistää valmistelun Rovaniemen
kaupungin ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 31.1.2017 solmimalla
sopimuksella sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle siirrettyjen erityistason
päihdepalvelujen järjestämisvastuun takaisinsiirtoa kaupungille. Siirtyvillä erityistason
päihdepalveluilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa A-klinikan palveluja. Vastuu
erityistason mielenterveyspalveluista jää edelleen Lapin Sairaanhoitopiirille. Lapin
sairaanhoitopiirin yhtymähallitus käsitteli asiaa 9.6.2020 § 98 käynnistäen valmistelun
omalta osaltaan. Esitys takaisinsiirrosta ja lautakunnan sekä yhtymähallituksen
päätösten jälkeen valmistelu on tehty yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin ja
mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalveluiden
johdon kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
1. Rovaniemen kaupunki käyttää Lapin sairaanhoitopiirille siirrettyjen erityistason
päihdepalveluiden osalta 31.1. 2017 allekirjoitetun siirtosopimuksen takaisinotto-
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1.
oikeutta ja päihdepalvelut siirretään liikkeenluovutuksena takaisin kaupungin
järjestämisvastuulle 1.1.2021 alkaen.
2. Lapin sairaanhoitopiiriltä kaupungille siirtyvä henkilöstö siirtyy ns. vanhoina
työntekijöinä.
3. Kaupunginjohtajalla on oikeus hyväksyä tarvittaessa teknisiä muutoksia
siirtosopimukseen ja/tai sen liitteisiin.
Äänestykset
Toimialajohtajan ehdotus JAA Henri Rambergin Ei Asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi
Jaa
Riitta-Maija Hokkanen
Pirita Nenonen
Marjo Rundgren
Eemeli Kajula
Mikko Lindroos
Ei
Henri Ramberg
Hilpi Ahola
Päivi Alanne-Kunnari
Erkki Virtanen
Asko Peuraniemi
Jukka Uimaniemi
Päätös
Henri Ramberg esitti Hilpi Aholan ja Päivi Alanne-Kunnarin kannattamana, että asia
palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Perusturvalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan
Rambergin esityksestä suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat esittelijän esityksen
kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Rambergin esityksen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) Jaa -ääntä ja kuusi (6) Ei -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että Rambergin esitys on
tullut perusturvalautakunnan päätökseksi.

Perusturvalautakunta, 28.10.2020, § 124
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja Kangas, Paula Reponen
mirja.kangas@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta päätti 27.5.2020 (§ 69) käynnistää valmistelun Rovaniemen
kaupungin ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 31.1.2017 solmimalla
sopimuksella sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle siirrettyjen erityistason
päihdepalvelujen järjestämisvastuun takaisinsiirtoa kaupungille. Siirtyvillä erityistason
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päihdepalveluilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa A-klinikan palveluja. Vastuu
erityistason mielenterveyspalveluista jää edelleen Lapin Sairaanhoitopiirille. Lapin
sairaanhoitopiirin yhtymähallitus käsitteli asiaa 9.6.2020 § 98 käynnistäen valmistelun
omalta osaltaan. Esitys takaisinsiirrosta ja lautakunnan sekä yhtymähallituksen
päätösten jälkeen valmistelu on tehty yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin ja
mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalveluiden
johdon kanssa.
Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 30.9.2020 palauttaa siirron uudelleen
valmisteltavaksi. Perusturvalautakunta pyysi tarkempaa selvitystä siirtyvistä
sopimuksista ja kustannuksista. Lisäselvitykset ovat kokouksen oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
1. Rovaniemen kaupunki käyttää Lapin sairaanhoitopiirille siirrettyjen erityistason
päihdepalveluiden osalta 31.1. 2017 allekirjoitetun siirtosopimuksen
takaisinotto- oikeutta ja päihdepalvelut siirretään liikkeenluovutuksena takaisin
kaupungin järjestämisvastuulle 1.1.2021 alkaen.
2. Lapin sairaanhoitopiiriltä kaupungille siirtyvä henkilöstö siirtyy ns. vanhoina
työntekijöinä.
3. Kaupunginjohtajalla on oikeus hyväksyä tarvittaessa teknisiä muutoksia
siirtosopimukseen ja/tai sen liitteisiin.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 02.11.2020, § 370
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja Kangas, Paula Reponen
mirja.kangas@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan 28.10.2020 §124 ja antaa sen
vastauksenaan Lapin sairaanhoitopiirille.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn 4.11.2020 pidettävään
kaupunginhallituksen kokoukseen.

Kaupunginhallitus, 04.11.2020, § 373
Ehdotus
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Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan 28.10.2020 §124 ja antaa sen
vastauksenaan Lapin sairaanhoitopiirille.
Päätös
Toimialajohtaja Antti Lassila esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 23.11.2020, § 385
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja Kangas, Paula Reponen
mirja.kangas@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta päätti 27.5.2020 (§ 69) käynnistää valmistelun Rovaniemen
kaupungin ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 31.1.2017 solmimalla
sopimuksella sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle siirrettyjen erityistason
päihdepalvelujen järjestämisvastuun takaisinsiirtoa kaupungille. Siirtyvillä erityistason
päihdepalveluilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa A-klinikan palveluja. Vastuu
erityistason mielenterveyspalveluista jää edelleen Lapin Sairaanhoitopiirille. Lapin
sairaanhoitopiirin yhtymähallitus käsitteli asiaa 9.6.2020 § 98 käynnistäen valmistelun
omalta osaltaan. Esitys takaisinsiirrosta ja lautakunnan sekä yhtymähallituksen
päätösten jälkeen valmistelu on tehty yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin ja
mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalveluiden
johdon kanssa.
Järjestämisvastuusta päättäminen on kaupunginvaltuuston tehtävä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
1. Rovaniemen kaupunki käyttää Lapin sairaanhoitopiirille siirrettyjen erityistason
päihdepalveluiden osalta 31.1. 2017 allekirjoitetun siirtosopimuksen
takaisinotto- oikeutta ja päihdepalvelut siirretään liikkeenluovutuksena takaisin
kaupungin järjestämisvastuulle 1.1.2021 alkaen.
2. Lapin sairaanhoitopiiriltä kaupungille siirtyvä henkilöstö siirtyy ns. vanhoina
työntekijöinä.
3. Kaupunginjohtajalla on oikeus hyväksyä tarvittaessa teknisiä muutoksia
siirtosopimukseen ja/tai sen liitteisiin.
Päätös
Maarit Simoska ja Sanna Luoma poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 4 kohta).
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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Sanna Luoma poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.01.

Perusturvalautakunta, 25.11.2020, § 135
Valmistelijat / lisätiedot:
Paula Reponen, Mirja Kangas
paula.reponen@rovaniemi.fi, mirja.kangas@rovaniemi.fi
hallintoylilääkäri, palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta on käsitellyt kokouksessaan 11.12.2019 (§193) Rovalan
Setlemetti ry:n Lapin nuorisoasema Rompun alle 25-vuotiaille järjestettävien
päihdehoidon ja - kuntoutuksen palveluiden siirtoa Rovaniemen kaupungin omaksi
toiminnaksi 1.1.2021 alkaen. Siirto on tarkoitus toteuttaa
liikkeenluovutuksena. Perusturvalautakunta on käsitellyt kokouksissaan 27.5.2020,
30.9.2020 ja 28.10.2020 erityistason päihdepalveluiden järjestämisvastuun
takaisinsiirtoa Lapin sairaanhoitopiiriltä Rovaniemen kaupungille. Siirtyvillä
erityistason päihdepalveluilla tarkoitetaan kaupungin ja sairaanhoitopiirin välisessä
sopimuksessa a-klinikan palveluita. Rovalan Setlementti ry:n Lapin nuorisoasema
Rompun ja Lapin sairaanhoitopiiriltä siirtyvien erityistason päihdepalveluiden siirtoa
on valmisteltu yhtäaikaisesti vuoden 2020 aikana.
Lapin aluehallintovirasto on antanut 29.5.2020 päätöksen valvonta-asiaan koskien
sosiaalihuoltolain mukaisen päihdetyön järjestämistä Rovaniemen kaupungissa.
Päätöksen mukaan aluehallintovirasto katsoo Rovaniemen kaupungin laiminlyöneen
pääosin sosiaalihuoltolain 24§ 2 momentin 2 kohdan mukaisten sosiaalihuollon
erityispalveluiden järjestämisvelvollisuutensa. Aluehallintovirasto on kehottanut
Rovaniemen kaupungin perusturvalautakuntaa viipymättä ryhtymään tarvittaviin
toimenpiteisiin järjestämisvelvollisuutensa täyttämiseksi lain edyllyttämällä tavalla.
Perusturvalautakunta on ilmoittanut aluehallintovirastolle 31.8.2020 mihin
toimenpiteisiin se on ryhtynyt. Päihdepalveluiden siirtoon liittyvä valmistelutyö on yksi
niistä toimenpiteistä, joilla jatkossa on tarkoitus selkiyttää ja systematisoida
sosiaalihuoltolain 24§ 2 momentin 2 kohdan mukaisia sosiaalihuollon erityispalvelujen
palveluprosessia, määrittää vastuuviranhaltijat ja heidän tehtävänsä seka delegoida
valtuudet tehdä tarvittavia sosiaalihuoltolain mukaisia päihdekuntoutuspäätöksiä
mukaan luettuna sosiaalihuoltona tarpeen mukaan järjestettävä avo- ja
laitoskuntoutus.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.3.2020 (§ 97) päättänyt toimielinten
palvelualuejaosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon päihdehuollon kokonaisuutta
valmisteltaessa, on arvioitu, että parhaiten päihdehuollon järjestämiseen ja
kehittämiseen voidaan vastata perhe- ja sosiaalipalveluissa. Yhteistyö
terveydenhuollon palveluiden kanssa turvataan ja sitä kehitetään jatkossakin tiiviinä
yhteistyönä.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää, että Lapin nuorisoasema Rompun alle 25-vuotiaille
tarjoamat päihdehoidon ja - kuntoutuksen sekä Lapin sairaanhoitopiiriltä siirtyvät
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erityistason päihdepalvelut sijoittuvat 1.1.2021 alkaen perhe- ja sosiaalipalveluiden
palvelualueelle edellyttäen, että Rovaniemen kaupunginvaltuusto päättää siirtää
päihdepalveluiden järjestämisvastuun Lapin sairaanhoitopiiriltä Rovaniemen
kaupungille 1.1.2021 alkaen.
Päätös
Päivi Alanne-Kunnari poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §
4 kohta).
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 17.12.2020, § 432
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas, Paula Reponen
mirja.kangas@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri
Liitteet

1 Valmisteluvaiheen raportti ja sopimusluonnos 210920
Perusturvalautakunta päätti 27.5.2020 (§69) käynnistää valmistelun Rovaniemen
kaupungin ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 31.1.20217 solmimalla
sopimuksella sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle siirrettyjen erityistason
päihdepalvelujen järjestämisvastuun takaisinsiirrosta kaupungille. Siirtyvillä
erityistason päihdepalveluilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa a-klinikan palveluja.
Vastuu erityistason mielenterveyspalveluista jää edelleen Lapin sairaanhoitopiirille.
Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on käsitellyt asiaa 9.6.2020 (§98) käynnistäen
valmistelun omalta osaltaan. Esitys takaisinsiirrosta sekä valmistelu takaisinsiirtoon
liittyen on tehty yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin mielenterveys- ja
päihdepalveluiden ja kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalveluiden johdon kanssa
lautakunnan ja yhtymähallituksen päätösten jälkeen.
Järjestämisvastuusta päättäminen on kaupunginvaltuuston tehtävä. Kaupunginhallitus
on kokouksessaan 23.11.2020 (§385) käsitellyt päihdepalveluiden takaisinoton
Rovaniemen kaupungille ja esittänyt kaupunginvaltuustolle, että Rovaniemen
kaupunki käyttää Lapin sairaanhoitopiirille siirrettyjen erityistason päihdepalveluiden
osalta 31.1.2017 allekirjoitetun sopimuksen takaisinotto-oikeutta ja päihdepalvelut
siirretään liikkeenluovutuksena takaisin kaupungin järjestämisvastuulle 1.1.2021
alkaen.
Kapunginvaltuusto käsittelee 14.12.2020 päihdepalvelujen siirtoa kaupungin
järjestämisvastuulle 1.1.2021 alkaen. Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy
kaupunginhallituksen tekemän esityksen, tulee kaupunginhallituksen käsitellä
takaisinottoon liittyvä sairaanhoitopiirin ja kaupungin välinen sopimus sekä
henkilöstön siirtosopimus.
Siirtoa koskeva valmisteluraportti ja sopimusluonnos on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää, että
1. takaisinottoon liityyvä sopimus hyväksytään liitteen mukaisesti,
2. Lapin sairaanhoitopiiriltä kaupungille siirtyvä henkilöstö siirtyy ns. vanhoina
työntekijöinä ja että
3. kaupunginjohtajalla on oikeus hyväksyä tarvittaessa teknisiä muutoksia
siirtosopimukseen ja/tai sen liitteisiin.
Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa sekä
päättää panna päätöksen täytäntöön heti.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Lshp kirjaamo, Lshp Hanna Heikkilä, Mirja Kangas, Paula Reponen, Kaisa-Maria
Rantajärvi
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Jätehuoltojaosto, § 15,07.10.2020
Ympäristölautakunta, § 142,18.11.2020
Kaupunginhallitus, § 435, 17.12.2020
§ 435
Lausunto Jätehuoltomääräysten päivittämisestä
ROIDno-2020-3096
Jätehuoltojaosto, 07.10.2020, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Ylinampa
jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
kaupungininsinööri
Liitteet

1 Liite Jätehuoltomääräysten muutettavat pykälät
Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto toimii
jätehuoltoviranomaisena Rovaniemen kaupungin, Ranua ja Pellon kuntien
toimialueella. Jätehuoltojaosto vastaa ja päättää jätelain toimeenpanoon liittyvistä,
sopijakunnille kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä jätelain (646/2011) 23 §:n
mukaisesti. Näitä tehtäviä ovat mm. yleisten jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja
kunnan keräys- ja käsittelypaikoista päättäminen (91 §, 35.3 §).
Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ohjata jätehuoltoa kestävän kehityksen
periaatteiden mukaan siten, että mahdollisimman suuri osa jätteestä ohjautuu
hyötykäyttöön sekä ehkäistä jätteiden syntymistä ja vähentää niiden määrää ja estää
jätehuollosta terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien haittojen syntyminen.
Tavoitteena on myös ehkäistä jätteiden syntymistä, vähentää niiden määrää ja
haitallisuutta sekä estää jätteiden käsittelystä aiheutuvia haittoja. Jätehuollon
järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan
ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty
tai määrätty, noudatettava yleisiä jätehuoltomääräyksiä.
Rovaniemen kaupungin, Ranuan ja Pellon kuntien jätehuoltomääräykset on päivitetty
edellisen kerran vuonna 1.1.2014. Kuntaliiton laatima malli jätehuoltomääräyksistä on
vuodelta 2014. Kuntaliitto laatii uuden jätehuoltomääräysten mallin sen jälkeen, kun
jätelaki on uudistettu.
Rovaniemi on vuonna 2017 hyväksytty kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi ja
kaupunki on sitoutunut kiertotalouden tavoitteisiin. Ensimmäisenä kuntaverkostona
edelläkävijäkunnat aikovat toteuttaa valtakunnalliset tavoitteet kierrättämällä
vähintään 55 % yhdyskuntajätteestä ja hyödyntämällä materiaalina vähintään 70 %
rakennus- ja purkujätteistä vuoteen 2023 mennessä sekä vähentämällä jätemäärää
vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle. Tällä hetkellä yhdyskuntajätteestä
kierrätetään Napapiirin Residuumin toimialueella n. 41 %.
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Jätedirektiivin mukaisesti yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 60 % vuonna 2030 ja 65
% vuonna 2035. Myös pakkausjätteiden kierrätystavoitteet nousevat, pakkausjätteistä
tulee kierrättää 65 % vuoteen 2025 mennessä ja 70 % vuoteen 2035
mennessä. Jätelakia ollaan uudistamassa jätedirektiivin mukaiseksi.
Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien jätehuoltomääräykset
päivitetään jätteiden erilliskeräyksen ja lajittelun sekä jätteiden keräysvälineiden
tyhjennysvälien osalta liitteen mukaisesti. Uuden jätelain valmistuttua
jätehuoltomääräyksiä päivitetään laajemmin.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri
Jätehuoltojaosto päättää pyytää lausunnon 30.11.2020 mennessä jätehuoltojaoston
alueen kunnilta, ympäristönsuojeluviranomaiselta, terveydensuojeluviranomaiselta,
ELY-keskukselta, aluehallintoviranomaiselta, jätehuoltoyhtiöltä ja Lapin Yrittäjiltä.
Päätös
Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin esityksen mukaisesti.

Ympäristölautakunta, 18.11.2020, § 142
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Sivonen
sari.sivonen@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1_JH-määräysten muutettavat pykälät.pdf
Liitteet
Ranua)

1 Liite Jätehuoltomääräysten muutettavat pykälät (Rovaniemi, Pello ja

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto on
pyytänyt ympäristöviranomaisen sekä terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa
Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien jätehuoltomääräysten
päivittämisestä. Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojelu- ja
terveydensuojeluviranomainen toimii myös Ranuan ja Pellon kuntien
ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena. Jätehuoltomääräyksistä
esitettiin päivitettäväksi erikseen lajiteltavat jätejakeet ja keräysvälineiden
tyhjennysvälit.
Jätelakia ollaan uudistamassa ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2021 alkupuolella.
Tästä johtuen on tarkoituksenmukaista, että jätehuoltomääräyksiä päivitetään vain
välttämättömiltä osin (lajittelu) ja ne päivitetään laajemmin vasta uuden jätelain
valmistuttua.
Ympäristötarkastaja:
Ympäristötarkastaja ehdottaa, että Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan
jätehuoltojaostolle annetaan seuraava ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto:
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Ympäristönsuojeluviranomainen esittää, että jätehuoltomääräyksissä säilytetään
ohjeistus kaatopaikkajätteen käsittelystä.
Lajiteltavien ja erilliskerättävien jätelajien taulukko on selkeä ja helppolukuinen.
Paperinkeräyksen osalta taulukossa mainitut lakipykälät voisi kirjoittaa auki:
“Kiinteistön haltijan on järjestettävä vastaanottopaikka käytöstä poistettujen
paperituotteiden keräystä varten. Velvollisuus ei kuitenkaan koske pientaloja tai muita
vastaavia kiinteistöjä eikä haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä.”
Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että jätehuoltomääräysten päivitys erikseen
lajiteltavien jätteiden ja keräysvälineiden tyhjennysvälien osalta on tarpeen
kierrätyksen edistämiseksi. Jätehuoltomääräykset päivitetään laajemmin uuden
jätelain valmistuttua.
Vs. terveysvalvonnan johtaja:
Vs. terveysvalvonnan johtaja ehdottaa, että Rovaniemen kaupungin
elinvoimalautakunnan jätehuoltojaostolle annetaan seuraava
terveydensuojeluviranomaisen lausunto:
Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa muutettavaksi ehdotettuihin
keräyslajeihin tai tyhjennysväleihin. Jätehuoltomääräyksiin ehdotetaan lisättäväksi
keräysvälineiden osalta terveydensuojeluasetuksen mukainen maininta "Kiinteille
jätteille tarkoitettuihin astioihin tai muihin keräysvälineisiin ei saa koota nestemäisiä
jätteitä. Astioiden ja keräysvälineiden kunnosta ja puhdistuksesta on huolehdittava
asianmukaisesti."
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ja vs. terveysvalvonnan johtajan
esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 17.12.2020, § 435
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Liitteet

1 Liite 1_JH-määräysten muutettavat pykälät.pdf
Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto toimii
jätehuoltoviranomaisena Rovaniemen kaupungin, Ranua ja Pellon kuntien
toimialueella. Jätehuoltojaosto vastaa ja päättää jätelain toimeenpanoon liittyvistä,
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sopijakunnille kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä jätelain (646/2011) 23 §:n
mukaisesti. Näitä tehtäviä ovat mm. yleisten jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja
kunnan keräys- ja käsittelypaikoista päättäminen (91 §, 35.3 §).
Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ohjata jätehuoltoa kestävän kehityksen
periaatteiden mukaan siten, että mahdollisimman suuri osa jätteestä ohjautuu
hyötykäyttöön sekä ehkäistä jätteiden syntymistä ja vähentää niiden määrää ja estää
jätehuollosta terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien haittojen syntyminen.
Tavoitteena on myös ehkäistä jätteiden syntymistä, vähentää niiden määrää ja
haitallisuutta sekä estää jätteiden käsittelystä aiheutuvia haittoja. Jätehuollon
järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan
ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty
tai määrätty, noudatettava yleisiä jätehuoltomääräyksiä.
Rovaniemen kaupungin, Ranuan ja Pellon kuntien jätehuoltomääräykset on päivitetty
edellisen kerran vuonna 1.1.2014. Kuntaliiton laatima malli jätehuoltomääräyksistä on
vuodelta 2014. Kuntaliitto laatii uuden jätehuoltomääräysten mallin sen jälkeen, kun
jätelaki on uudistettu.
Rovaniemi on vuonna 2017 hyväksytty kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi ja
kaupunki on sitoutunut kiertotalouden tavoitteisiin. Ensimmäisenä kuntaverkostona
edelläkävijäkunnat aikovat toteuttaa valtakunnalliset tavoitteet kierrättämällä
vähintään 55 % yhdyskuntajätteestä ja hyödyntämällä materiaalina vähintään 70 %
rakennus- ja purkujätteistä vuoteen 2023 mennessä sekä vähentämällä jätemäärää
vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle. Tällä hetkellä yhdyskuntajätteestä
kierrätetään Napapiirin Residuumin toimialueella n. 41 %.
Jätedirektiivin mukaisesti yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 60 % vuonna 2030 ja 65
% vuonna 2035. Myös pakkausjätteiden kierrätystavoitteet nousevat, pakkausjätteistä
tulee kierrättää 65 % vuoteen 2025 mennessä ja 70 % vuoteen 2035
mennessä. Jätelakia ollaan uudistamassa jätedirektiivin mukaiseksi.
Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien jätehuoltomääräykset
päivitetään jätteiden erilliskeräyksen ja lajittelun sekä jätteiden keräysvälineiden
tyhjennysvälien osalta liitteen mukaisesti. Uuden jätelain valmistuttua
jätehuoltomääräyksiä päivitetään laajemmin.
Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto päättää pyytää
lausunnon jätehuoltomääräysten päivittämisestä jätehuoltojaoston alueen kunnilta,
ympäristönsuojeluviranomaiselta, terveydensuojeluviranomaiselta, ELY-keskukselta,
aluehallintoviranomaiselta, jätehuoltoyhtiöltä ja Lapin Yrittäjiltä.
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on antanut jätehuoltomääräysten
muutoksesta 18.11.2020 seuraavan ympäristönsuojeluviranomaisen ja
terveydensuojeluviranomaisen esittämän lausunnon:
"Ympäristönsuojeluviranomainen esittää, että jätehuoltomääräyksissä säilytetään
ohjeistus kaatopaikkajätteen käsittelystä.
Lajiteltavien ja erilliskerättävien jätelajien taulukko on selkeä ja helppolukuinen.
Paperinkeräyksen osalta taulukossa mainitut lakipykälät voisi kirjoittaa auki:
“Kiinteistön haltijan on järjestettävä vastaanottopaikka käytöstä poistettujen
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paperituotteiden keräystä varten. Velvollisuus ei kuitenkaan koske pientaloja tai muita
vastaavia kiinteistöjä eikä haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä.”
Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että jätehuoltomääräysten päivitys erikseen
lajiteltavien jätteiden ja keräysvälineiden tyhjennysvälien osalta on tarpeen
kierrätyksen edistämiseksi. Jätehuoltomääräykset päivitetään laajemmin uuden
jätelain valmistuttua.
Vs. terveysvalvonnan johtaja ehdottaa, että Rovaniemen kaupungin
elinvoimalautakunnan jätehuoltojaostolle annetaan seuraava
terveydensuojeluviranomaisen lausunto:
Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa muutettavaksi ehdotettuihin
keräyslajeihin tai tyhjennysväleihin. Jätehuoltomääräyksiin ehdotetaan lisättäväksi
keräysvälineiden osalta terveydensuojeluasetuksen mukainen maininta "Kiinteille
jätteille tarkoitettuihin astioihin tai muihin keräysvälineisiin ei saa koota nestemäisiä
jätteitä. Astioiden ja keräysvälineiden kunnosta ja puhdistuksesta on huolehdittava
asianmukaisesti."
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa
muutettavaksi ehdotettuihin keräyslajeihin tai tyhjennysväleihin.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Jätehuoltojaosto
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§ 436
Oikaisuvaatimus Elinvoimapalvelun toimialajohtajan päätöksestä 22.10.2020 §181
ROIDno-2020-3297
Valmistelija / lisätiedot:
Sakari Manninen
sakari.manninen@rovaniemi.fi
paikkatietoinsinööri
Liitteet

1 Liiketontin 9-9024-5 vuokrasopimuksen jatkaminen os. Teollisuustie 19
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Rovaniemen kaupunki_vuokrasopimuksen jatkaminen_oikaisuvaatimus 2020
Etola Kiinteistöt Oy/Etola Kiinteistöt Oy ja Broman Yhtiöt Oy/BG-Liikekiinteistöt Oy ovat
4.11.2020 tehneet oikaisuvaatimuksen Elinvoimapalvuluiden toimialajohtajan
päätöksestä 22.10.2020 §181, mikä koskee liiketontin 9-9024-5 vuokrasopimuksen
jatkamista osoitteessa Teollisuustie 19.
Valittajat eivät hyväksy viranhaltijan päätöksen mukaista vuokrasopimusta ja pyytävät
kaupunkia noudattamaan kohtuullisuutta maanvuokrauksessa. Valituksessa
mainitaan, että kaupunki on toukokuussa 2017 toimittanut
vuokrasopimusluonnoksen, jossa vuosivuokra tulisi olemaan 11811,73 e:a
elinkustannusindeksiin sidottuna ja vuokraa voitaisiin korottaa 10 vuoden välein 10 %:
lla siten, että ensimmäinen korotus tulisi voimaan 1.1.2032. Nyt esitetty vuokrataso
poikkeaa räikeästi aikaisemmin esillä olleesta vuokratasosta.
Vastine:
Kaupungilla on lähtökohtaisesti itsehallintoonsa perustuen laaja harkintavalta päättää
maa-alueiden vuokraamisen ehdoista, ottaen huomioon hallinnon oikeusperiaatteet
kuten yhdenvertaisen kohtelun periaate. Luovutusehtojen laadinnassa on noudatettu
yhdenvertaisuusperiaatetta siten, että saman alueen saman käyttötarkoituksen
mukaiset tontit ovat saman hintaisia ja vuokrataso sama rakennusoikeuden
hinnoittelun mukaisesti. Aluetta koskeva hinnoittelu perustuu Kuntalain 130 §:
n mukaisesti puolueettoman arvioijan, tässä tapauksessa maanmittauslaitoksen
pitämään lunastustoimitukseen 2014-471290. Ko. lunastustoimituksessa vuonna 2014
on saman kaupunginosan KL-tontin osalle määrätty lunastushinta 206,40 e/krs-m2.
Kaupunginhallituksen päätöksen 28.5.2018 § 235 mukainen luovutushinta on 208,86 e
/krs-m2 sidottuna elinkustannusindeksiin 1927 ja vuosivuokra on 5 % tontin
luovutushinnasta.
Kaupungin v. 2017 esittämä vuokrasopimusluonnos perustui kaupunginhallituksen
30.3.2017 §174 päätämiin luovutusehtoihin, jotka koskivat silloin voimassa olevan
asemakaavan mukaista TL-tonttia 9-9024-5. Päätöksessä on maininta, että
teollisuuskylän alueella on vireillä asemakaavamuutoksia, jotka koskevat
teollisuustonttien muuttamista liiketonteiksi. Tällainen asemakaavamuutos oli vireillä
tuolloin myös tontilla 9-9024-5. Lisäksi päätöksessä mainitaan, että edellä mainitun
päätöksen mukaiset luovutusehdot ovat voimassa siihen asti, kunnes tonttia koskeva
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asemakaavamuutos on saanut lainvoiman. Tonttia koskeva asemakaavamuutos on
kuulutettu lainvoimaiseksi 14.8.2019, jolloin edellä mainitut TL-tonttia koskevat
luovutusehdot ovat rauenneet.
Asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi aluetta koskevat
luovutusehdot perustuvat kaupunginhallituksen 28.5.2018 § 235 päättämiin
luovutusehtoihin, joiden mukaisesti uusi maanvuokrasopimusmalli on laadittu.
Vuokralaisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen mukaisesti oikaisuvaatimus on
perusteeton ja se tulee hylätä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hylätä tehdyn oikaisuvaatimuksen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Etola Kiinteistöt Oy/Etola Kiinteistöt Oy ja Broman Yhtiöt Oy/BG-Liikekiinteistöt Oy;
Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Manninen
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§ 437
Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus
perusturvalautakunta 25.11.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon 1.12.2020
sivistyslautakunta 10.12.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon 16.12.2020
Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 13 Kiinteistöjen jätteiden keräys ja kuljetus - option käyttäminen, 07.12.2020
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 22 Koulutusstipendi, 03.12.2020
§ 23 Korotettu hälytysraha ajalle 1.1.2021 - 30.6.2021, 04.12.2020
§ 25 Liikuntapaikkamestarin tehtäväpalkan määräaikainen muutos, 11.12.2020
Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 100 Tontin osan myynti ja vuokrasopimuksen kohdentaminen Jämytie, Noreltec Oy,
04.12.2020
§ 101 Lyhytaikainen maanvuokrasopimus kiinteistö 698-408-88-12, Kuljetus Matila Oy,
08.12.2020
§ 102 Korjaus kaupungingeodeetin päätökseen 17.9.2020 YL-tontin osan ostaminen,
09.12.2020
§ 105 Maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan jatkaminen, Niittykuja 2,
14.12.2020
§ 106 Maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan jatkaminen, Apilapolku 3,
14.12.2020
Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 113 Viestintä- ja markkinointijohtajan viran täyttäminen, 10.12.2020
Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 133 Asuntotontin 10-10258-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 09.12.2020
§ 134 Asuntotontin 8-8225-4 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 09.12.2020
§ 135 Asuntotontin 8-8224-4 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 09.12.2020
§ 136 Asuntotontin 8-8227-3 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 09.12.2020
§ 137 Rivitalotontin 6-6090-1 vuokraus / myynti Korkalovaarassa, 09.12.2020
§ 138 Asuntotontin 11-11328-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 09.12.2020
Tilapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 48 Lappia-talon näyttämömekaniikan ohjausjärjestelmien huolto ja ylläpito ,
03.12.2020
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Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 210 Teollisuustontin 8-8198-1 rakennustöiden aloittamisajankohdan ja
rakennusvelvoiteajan jatkaminen, 10.12.2020
Vastuualuepäällikkö Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön viransijaisuus, 07.12.2020
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
toimielinten 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.
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§ 438
Ilmoitusasiat
Kela
Tiedote. 3.12.2020, Muutoksia elatustuen ja elatusavun määrään vuoden
alusta. Elatustuki ja elatusapu nousevat ensi vuoden alussa
elinkustannusindeksin muutoksen vuoksi.
KT - Kuntatyönantajat
yleiskirje 14/2020 2.12.2020, Vuoden 2021 hyväksytyt
ammattiyhdistyskoulutukset luettavissa myös osoitteessa https://www.kt.fi
/yleiskirjeet/2020/14/vuoden-2021-hyvaksytyt-ammattiyhdistyskoulutukset
yleiskirje 14/2020 8.12.2020, Matkakustannusten korvaukset 1.1.2021 lukien,
luettavissa myös osoitteessa https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2020/15
/matkakustannusten-korvaukset-1.1.2021-lukien
Lapin lennosto
Käsky 16.12.2020, Joulunajan tapahtumat Rovaniemen varuskunnassa 2020
Lapin liitto
hallituksen 14.12.2020 pidettävän kokouksen esityslista, joka on luettavissa
osoitteessa http://lapinliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?
page=meeting&id=2020557
Rovaniemen kaupunki
häiriötilanteen johtoryhmä kokousmuistiot 9.10.-7.12.2020
tarkastuslautakunnan arviointiraportti kaupungin johtamisesta
nuorisohallituksen kokouspöytäkirja 3/2020 8.12.2020
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
yhtymäkokouksen 18.12.2020 kokouskutsu ja esityslista
yhtymäkokousedustajille ja muille läsnäolo- ja puheoikeutetuille, esityslista on
luettavissa osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko
/Yhtymakokous/Kokoukset-2020/18122020
yhtymähallituksen 16.12.2020 kokouksen esityslista, joka oln luettavissa
osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymahallitus
/Kokoukset-2020/16122020
REDUn koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen ke 16.12.2020 päätöksistä
kokouksen tarkastettu pöytäkirja. Kokouspöytäkirja julkiselta osaltaan löytyy
nettisivuiltamme: REDU 16.12.2020 Pöytäkirja kuulutetaan
17.12.2020 koulutuskuntayhtymän julkisessa tietoverkossa virallisten
kuulutusten ilmoitustaululla osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU
/Ilmoitustaulu/Viralliset-kuulutukset. Lisätietoja antaa kuntayhtymän johtaja
Saija Niemelä-Pentti, puh: 0400 488 881.
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Verohallinto
tuloverotuksen julkiset tiedot on toimitettu kaupunginhallitukselle
kunnanhallitukset voivat saada Verohallinnolta oman kuntansa verovelvollisten
tuloverotuksen julkiset tiedot tunnistetietoineen. Tiedot luovutetaan kunnan
lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi ja veronsaajan tarpeita varten.
Kunnanhallitus voi antaa tiedot edelleen kunnan muille viranomaisille
lakisääteisten tehtävien hoitamista varten. (Laki verotustietojen julkisuudesta ja
salassapidosta 14 §:n 1 momentti.)
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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Kunnallisvalitus
§422
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.)

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
17.12.2020

26/2020

67 (73)

Kunnallisvalitus
§436
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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Muutoksenhakukielto
§417, §418, §419, §423, §424, §428, §429, §430, §431, §433, §434, §435, §437, §438
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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Muutoksenhakukielto
§426, §427
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO, VAALIT
Vaalilain (2.10.1998/714) §:ien 45, 66 ja 83 mukaan päätöksestä ei voi tehdä
oikaisuvaatimusta.
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Oikaisuvaatimus
§420, §421, §425, §432
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.

