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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Aalto Merja
Hast Jari
Husa Marja-Liisa
Kaarlela Antti
Pukero Päivi
Rainio Olli
Rämö Outi
Sainmaa Jari
Säily Ismo
Törmä Markus

Tehtävä
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
puheenjohtaja
jäsen
1.varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen

Välimaa Risto

2.varapuheenjohtaja

Poissa

Juuso Kaisa

Muu

Ponkala Markku
Ollila Kosti
Keränen Toni
Kujala Jukka
Kangastalo Sampo
Halmkrona Ilkka
Hooli Tarja
Kannala Markus
Karjalainen Leena
Konola-Jokinen Tarja
Markkula Hannu
Vuorjoki Anne
Kääriäinen Outi

Lisätiedot

Kaisa Juuson
henkilökohtainen varajäsen.

Kv pj.
Kv 2. vpj.
Kv 3. vpj.
kaupunginjohtaja
toimialan edustaja
toimialan edustaja
toimialan edustaja
toimialan edustaja
toimialan edustaja
toimialan edustaja
toimialan edustaja
toimialan edustaja
pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset
Olli Rainio
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

274 - 296

Pöytäkirjan tarkastus

Merja Aalto
Ptk tark.

Outi Kääriäinen
pöytäkirjanpitäjä

Keskiviikkona 25.8.2021 kaupunginkansliassa

Jari Hast

vara Marja-Liisa Husa/Antti Kaarlela
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Pöytäkirjan nähtävilläpito
Kaupungin yleisessä tietoverkossa
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§ 274
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
KH 23.08.2021 § 274

Päätösehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______
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Asialistan hyväksyminen
KH 23.08.2021 § 275

Päätösehdotus

Hyväksytään asialista

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

23.08.2021

14/2021

5

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 276

14/2021

6

23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastus
KH 23.08.2021 § 276

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Merja Aalto ja Jari Hast sekä varalle
Marja-Liisa Husa ja Kaisa Juuso.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Merja Aalto ja Jari Hast sekä varalle MarjaLiisa Husa ja Antti Kaarlela.
_______
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Tiedotettavat asiat
KH 23.08.2021 § 277
1) Kiinteistönluovutusilmoituksia (alkuperäiset lähetetty mittausosastolle
toimenpiteitä varten)
2) Tornionlaakson museon lausunto 16.8.2021 koskien Tornio-itäinen –
valtakunnan raja, ratasuunnitelmaa
3) Melan katsaus 10.6.2021
Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
KH 23.08.2021 § 278
778/00.01.01.00/2021
Alla olevassa luettelossa mainitut lautakunnat ja viranomaiset ovat
jättäneet kaupunginhallitukselle pöytäkirjat kuntalain 92 §:n sekä kaupungin hallintosäännön 28 ja 30 §:ien mukaisia toimenpiteitä varten.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa,
jossa kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen
asioita;
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita,
jos asianomaiset kunnat niin sopivat.
Pöytäkirjat ovat nähtävillä ennen kokousta hallintopäällikön virkahuoneessa ja kokouksen aikana kokouspaikalla.
Sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen jaosto

10.8.2021

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Päätetään, ettei kaupunginhallitus ota käsiteltäväkseen em. lautakuntien
eikä muiden viranomaisten pöytäkirjojen mukaisia päätöksiä.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______
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Kaupunginvaltuuston kokouksen täytäntöönpanot
KH 23.08.2021 § 279
779/00.01.01.00/2021

Kaupunginvaltuusto on toimittanut otsikossa mainitun pöytäkirjan tiedoksi
ja huomioonotettavaksi aiheutuvia toimenpiteitä varten.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kuntalain 39 pykälän nojalla kaupunginhallitus toteaa, että koska
valtuuston 16.8.2021 tekemät päätökset eivät ole syntyneet laista
poikkeavassa järjestyksessä tai menneet kaupunginvaltuuston toimivaltaa
ulommaksi tai muutoin olleet lain tai asetuksen vastaisia, ne ovat
täytäntöönpanokelpoisia ja voidaan panna täytäntöön kuntalain 143
pykälän nojalla ennen kuin ne ovat saavuttaneet lainvoiman:
§ 88 Kaupunginvaltuuston kokouksen avaaminen. Merkittiin tiedoksi
§ 89 Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksyttiin.
§ 90 Asialistan hyväksyminen. Pykälät 95-97 siirretään kaupunginvaltuuston 30.8. käsittelyyn
§ 91 Pöytäkirjan tarkastus. Tarkastajat Kirsti Aho ja Ilmari Antinjuntti sekä
varalle Jan-Mikael Hakomäki ja Jari Hannuniemi
§ 92 Keskusvaalilautakunnan ilmoitus toimikaudelle 1.8.2021 - 31.5.2025
valituista valtuutetuista ja varavaltuutetuista. Merkitään tiedoksi, päätös
spostilla toimialoille
§ 93 Valtuuston vaalilautakunnan vaali. Päätös valituille spostilla 18.8.
§ 94 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali.
Päätös valituille spostilla 18.8.
§ 95 Henkilöstökertomus vuodelta 2020. Siirretty jatkokäsittelyyn kv 30.8.
§ 96 Tornion kaupungin osallisuusmalli. Siirretty jatkokäsittelyyn kv 30.8.
§ 97 Tornio-Haaparanta rajayhteistyön toimintasuunnitelma. Siirretty
jatkokäsittelyyn kv 30.8.
§ 98 Kaupunginhallituksen jäsenten, varajäsenten, puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajien vaali. Päätös valituille spostilla 18.8.
§ 99-112 osalta nimettyjen osalta päätökset lähetetään, kun yhteystiedot
saatu.
§ 113-115 jätettiin yksimielisesti pöydälle.
§116-123 osalta nimettyjen osalta päätökset lähetetään, kun yhteystiedot
saatu.
§124-126 valtuustoaloitteet toimitetaan 20.8. valmistelijoille.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______
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Kaupunginvaltuuston kokoukset, pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen vuonna
2021
KH 23.08.2021 § 280
710/00.00.01.00/2021
Valmistelija

hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760
Kuntalain 94 § :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja
myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.
Valtuusto hyväksyy kaupungin hallintosäännön Kuntalain 14 § :n mukaan,
jossa annetaan tarpeelliset määräykset koskien kokousmenettelyä. Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymässä ja 1.1.2021 voimaan tulleen
tarkistetun hallintosäännön 143 § :ssä määrätään pöytäkirjan laatimisesta
ja tarkastamisesta seuraavaa:
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos
puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Hallintosäännön 143 §
:ssä määrätään lisäksi toimielimen pöytäkirjan merkinnöistä, pöytäkirjaan
liitettävistä oikaisuvaatimusohjeista ja valitusosoituksesta ja § 144 päätösten tiedoksi saattamisesta kaupungin jäsenille kuntalain 140 § mukaisesti.
Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymän 1.1.2021 voimaan tulleen
hallintosäännön 77 § mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja
valtuuston sihteerinä toimii valtuuston määräämä viranhaltija.
Hallintosäännön 82 § mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä
päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta on
tiedotettava kaupungin verkkosivuilla.
Kaupunginvaltuuston tulee päättää kokousten ajasta ja paikasta hallintosäännön 123 § ja pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta 143 § ja nähtävänä pitämisestä sekä kokousten tiedottamisesta kuntalain140 § mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää
kaupunginvaltuuston kokouksista, pöytäkirjojen tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä vuonna 2021 seuraavaa:
1) kaupunginvaltuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden viimeisenä maanantaina klo 18:00 alkaen ja kaupunginvaltuuston
info-kokoukset järjestetään tarvittaessa pääsääntöisesti kokousta edeltävänä torstaina klo 18:00 alkaen. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti
kaupungintalon valtuustosalissa ja kaupungintalon remontin aikana sovitusti erikseen ilmoitettavissa väistötiloissa tai sähköisenä kokouksena, johon järjestetään videoyhteys kuntalaisille.
2) kokouskutsu lähetetään neljä (4) päivää ennen valtuuston kokousta ja
samassa ajassa kaupunginvaltuuston esityslista julkaistaan kaupungin yleisessä tietoverkossa
3) valtuutetun, joka ei pääse osallistumaan kokoukseen on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston sihteerille
4) pöytäkirjan tarkastustilaisuus pidetään kaupungintalolla kokousta seuraavan viikon tiistaina ellei erikseen toisin sovita
5) määrätään pöytäkirjanpitäjäksi hallintopäällikkö.

Päätös

Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon.
_______
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Kaupunginhallituksen kokoukset, pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen vuonna
2021
KH 23.08.2021 § 281
734/00.01.01.02/2021
Valmistelija

Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760
Kuntalain 14 § mukaan valtuusto päättää kaupungin hallintosäännöstä,
jossa annetaan tarpeelliset määräykset kokousmenettelystä.
Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymässä 1.1.2021 voimaantulleessa hallintosäännössä määrätään 123 § :ssä kokousajasta ja -paikasta
seuraavaa:
"Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen."
Hallintosäännön 143 § määrätään pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta seuraavaa: "Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen
puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä".
Hallintosäännön 143 § :ssä määrätään lisäksi toimielimen pöytäkirjan merkinnöistä, pöytäkirjaan liitettävistä oikaisuvaatimusohjeista ja valitusosoituksesta ja § 144 päätösten tiedoksi saattamisesta kaupungin jäsenille
kuntalain 140 § mukaisesti. Hallintosäännön 7 § mukaan kaupunginhallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii kaupunginhallituksen nimeämä
viranhaltija.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Päätetään kaupunginhallituksen kokouksista, pöytäkirjojen tarkastamisesta
ja nähtävänä pitämisestä vuonna 2021 seuraavaa:
1) kaupunginhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden
ensimmäisenä ja kolmantena maanantaina klo 17:00 alkaen ja ylimääräisiä
kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti
kaupungintalon valtuustosalissa ja kaupungintalon remontin aikana erikseen ilmoitettavissa tiloissa tai sähköisinä kokouksina.
2) kokouskutsu lähetetään kolme (3) päivää ennen kokousta

Pöytäkirja
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3) varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen, varsinaisen jäsenen on kutsuttava varajäsenensä tilalle ja ilmoitettava asiasta kaupunginhallituksen sihteerille
4) pöytäkirjan tarkastavat kaupunginhallituksen kaksi kullakin kerralla valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa
5) pöytäkirjan tarkastustilaisuus pidetään kaupungintalolla kokousta seuraavan viikon maanantaina ellei erikseen toisin sovita
6) pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa tarkastuspäivän jälkeisenä seuraavana arkipäivänä
7) nimetään pöytäkirjanpitäjäksi hallintopäällikkö.
Päätös

Hyväksyttiin.
_______

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 282

14/2021

14

23.08.2021

Heinäkuun 2021 kuukausiraportti
KH 23.08.2021 § 282
735/02.02.02/2021
Valmistelija

Talousjohtaja Anne Vuorjoki
Heinäkuun kuukausiraportissa esitetään palvelualuekohtaiset käyttötalouden toteutumat heinäkuun 2021 osalta.
Toimintatuottoja on kertynyt 12,4 milj. euroa (65,4 %), toimintamenoja 89,8
milj. euroa (62,0%), verotuloja 55,28 milj. euroa (63,5 %), valtionosuuksia
25,49 milj. euroa (58,4%), vuosikate on 3 435 158 euroa positiivinen ja
tilikauden tulos 372 103 euroa ylijäämäinen.
Erikoissairaanhoito on kokonaisuudessaan toteutunut 19,1 milj. euroa
(64,4%).
Tasaisen kertymän mukaan heinäkuun toteuma on 58 %.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi heinäkuun kuukausiraportin

Päätös

Hyväksyttiin.
_______
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Kesäkuun 2021 osavuosikatsaus
KH 23.08.2021 § 283
726/02.02.02/2021
Valmistelija

Talousjohtaja Anne Vuorjoki
Osavuosikatsaus 2/2021 on laadittu ajalta 1.1. - 30.6.2021.
Kesäkuun osavuosikatsauksessa toimintatuottoja on kertynyt 11,37 milj.
euroa (60,0%) ja toimintamenoja on kertynyt 79,1 milj. euroa (54,7%).
Toimintakate on kuuden kuukauden osalta 67,79 milj. euroa (53,9%).
Verotuloja on kertynyt 46,0 milj. euroa (52,9 %) ja valtionosuuksia on
kertynyt 21,8 milj. euroa (49,9 %). Tilikauden tulos näyttää kuuden
kuukauden jälkeen 2,8 milj. euroa alijäämäiseltä.
Tasaisen kertymän mukaan käyttöprosentti olisi 50 %.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Talousarvion tulosennuste näyttää 6 352 097 euroa alijäämäiseltä. Vuoden
2020 tilinpäätöksen jälkeen taseessa on kertynyttä ylijäämää 14 466 790
euroa. Mikäli talousarvio toteutuu ennusteen mukaisesti jää taseseen
8 114 693 euroa ylijäämää.
Kaupunginhallitus päättää talousarvion tasapainottamisen toimenpiteinä
vuodelle 2021 seuraavaa:
-

-

Kaikki palveluihin käytettävät tilatarpeet ja tilat arvioidaan loppuvuoden
aikana. Noudatetaan kaupunginvaltuuston voimassaolevaa linjausta, jonka
mukaan toimitaan ensisijaisesti omissa toimitiloissa ja toissijaisesti
konserniin kuuluvissa tiloissa. Mikäli ko. tiloja ei ole tarjolla, ulkoisten tilojen
käyttöä voidaan harkita.
Hankintojen tarvetta arvioidaan tarkasti, vain tarpeellisimmat hankinnat
toteutetaan. Uusia ostopalvelusopimuksia tehdään vain mikäli se on
välttämätöntä
Sijaisten käyttöä vähennetään. Sijaisia käytetään vain välttämättömissä
tapauksissa toimialajohtajan päätöksellä.
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kanssa jatketaan omistajaohjausta uuden
perussopimuksen toimeenpanossa.
Kaupunginhallitus saattaa kesäkuun 2021 osavuosikatsauksen ja talouden
tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet kaupunginvaltuuston tietoon.

Päätös

Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys siten, että
talousarvion tasapainottamisen toimenpiteistä poistetaan sijaisten käytön

Pöytäkirja
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vähentäminen, ja muilta osin toimenpiteet huomioidaan ja tuodaan
tarkennetut säästötoimenpiteet ja laskelmat seuraavan kokoukseen.
_______
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Henkilöstöjaoston vaali
KH 23.08.2021 § 284
732/00.00.01.00/2021
Valmistelija

Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760
Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymän kaupungin hallintosäännön
7 §:n mukaan kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivat henkilöstöjaosto
ja konsernijaosto. Kumpaankin jaostoon kuuluu kaupunginhallituksen
varsinaisista ja varajäsenistään toimikaudekseen valitsemat viisi
varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen.
Kaupunginhallitus nimeää varsinaisista jäsenistä jaostoille puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan.
Henkilöstöjaoston tehtävänä on kaupungille työnantajana kuuluvien
henkilöstöasioiden käsitteleminen.
Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaosto. Henkilöstöjaoston tehtävänä on kaupungille työnantajana kuuluvien henkilöstöasioiden
käsitteleminen.
Hallintosäännön 25 §:n mukaan henkilöstöjaoston tehtävänä on:
1. vastata henkilöstöstrategian valmistelusta
2. hyväksyä kaupungin henkilöstön koulutussuunnitelma
3. päättää kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön palkkauksen
yleisperusteista voimassa olevien sopimusten mukaan
4. päättää virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta ja
soveltamisesta
5. käydä paikallisneuvottelut, antaa ohjeet tai määräykset niiden
käymiseksi sekä hyväksyä paikalliset virka- ja työehtosopimukset
6. päättää harkinnanvaraisesta palkkauksesta muiden kuin
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valitsemien johtavien
viranhaltijoiden osalta ellei jaosto ole siirtänyt päätösvaltaa viranhaltijalle
7. määritellä johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat sekä työnantajaa
edustavat viran- ja toimenhaltijat
8. vastata kaupungin yhteistoimintamenettelystä
9. päättää kaupungin työsuojelutoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä
yhteistyössä kaupungin työsuojeluelinten sekä työsuojeluviranomaisten
kanssa
10. vastata työhyvinvoinnista ja henkilöstöpalveluista
11. hyväksyä henkilöstöä koskevat suositussopimukset ja toimintaohjeet
12. hyväksyä henkilöstöä koskevat paikalliset etuudet ja oikeudet sekä
vastata kaupungin työllistämisasioiden hoidosta
13. päättää ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumisesta
14. päättää ammattialalisien ja vuosisidonnaisten osien myöntämisestä
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Henkilöstöjaostolle asiat esittelee henkilöstöpäällikkö.
Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan mitä
kuntalain 73 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset.
Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain (609/1986) 4 a § 1
momentti, joka kuuluu seuraavasti:
"Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä
lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu."
Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten
kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään
puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää
1) valita henkilöstöjaostoon kaupunginhallituksen varsinaisista ja
varajäsenistä toimikaudeksi 2021-2025 viisi varsinaista jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen sekä
2) nimetä varsinaisista jäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Päätös

Valittiin henkilöstöjaoston varsinaisiksi ja varajäseniksi valtuustokaudelle
2021-2025 seuraavat jäsenet:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Marja-Liisa Husa
Risto Leinonen
Aino Hyöppinen
Tytti Pernu
Jari Hast

Kirsti Aho
Markku Sadinmaa
Merja Aalto
Taava-Tuulia Vanhala
Vilho Tikkanen

Henkilöstöjaoston puheenjohtaja:
Henkilöstöjaoston varapuheenjohtaja:

Marja-Liisa Husa
Jari Hast

_______
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Konsernijaoston vaali
KH 23.08.2021 § 285
733/00.00.01.00/2021
Valmistelija

hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760
Kaupunginvaltuuston 14.12.2021 hyväksymän kaupungin hallintosäännön
7 § mukaan kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivat henkilöstöjaosto ja
konsernijaosto. Kumpaankin jaostoon kuuluu kaupunginhallituksen
varsinaisista ja varajäsenistään toimikaudekseen valitsemat viisi (5)
varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Jaostojen
puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen
varsinainen jäsen.
Hallintosäännön 21 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on vastata
kaupunkikonsernin ohjauksen ja konsernivalvonnan kehittämisestä ja
omistajaohjauksesta.
Konsernijaosto päättää valtuuston hyväksymiä konserniohjeita ja omistajapolitiikkaa noudattaen seuraavista asioista:
1. Seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen
aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä
kaupunginhallitukselle.
2. Nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen
edellyttämät toimintaohjeet.
3. Antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä
asioissa.
4. Vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista.
5. Nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.
6. Tekee vaatimuksen ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan
kokouksen koollekutsumiseksi.
Konsernijaosto valmistelee kaupunginhallitukselle konserniohjeessa
määritellyt asiat.
Kaupunginjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella
omistajaohjauksella myötävaikuttaa hänen ohjattavakseen määrättyjen
yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.
Kaupunginhallituksen konsernijohtoon määräämien viranhaltijoiden
tehtävänä on aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa heidän
ohjattavikseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.
Konsernijaostossa asiat esittelee talousjohtaja.
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Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset.
Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, joka kuuluu
seuraavasti:
"Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä
lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu."
Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten
kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään
puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää
1) valita konsernijaostoon kaupunginhallituksen varsinaisista ja
varajäsenistä toimikaudeksi 2021-2025 viisi (5) varsinaista jäsentä ja
kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä
2) nimetä varsinaisista jäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Päätös

Valittiin konsernijaoston varsinaisiksi ja varajäseniksi valtuustokaudelle
2021-2025 seuraavat jäsenet:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Ismo Säily
Päivi Pukero
Kirsti Aho
Jari Sainmaa
Antti Kaarlela

Risto Välimaa
Marja-Liisa Husa
Sari Juntura
Markus Törmä
Ilmari Antinjuntti

Konsernijaoston puheenjohtaja:
Konsernijaoston varapuheenjohtaja:

Ismo Säily
Antti Kaarlela

_______
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Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen ympäristöpalvelujen neuvottelukuntaan
KH 23.08.2021 § 286
769/00.00.01.02/2021
Valmistelija

Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760
Meri-Lapin ympäristöpalvelujen 1.1.2014 voimaantulleen yhteistoimintasopimuksen mukaan seudullisten ympäristöpalvelujen järjestämisessä on
kuntien välisenä yhteistyöelimenä ympäristöpalvelujen neuvottelukunta,
jonka kautta varmistetaan kuntien sopimusohjaus.
Neuvottelukunta käsittelee mm. toiminnan tehokkuutta, toimipisteiden tarpeen arviointia, palvelujen pitkän tähtäimen strategisia linjauksia, toiminnan yleissuunnittelua, toiminnan yleistä arviointia, palvelutasoa ja taloutta
koskevia asioita.
Kukin kunta valitsee neuvottelukuntaan neljä jäsentä, kaksi luottamushenkilöä ja kaksi viranhaltijaa. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu ympäristöpäällikkö.
Neuvottelukunta on luonteeltaan neuvoa antava. Neuvottelukunta kokoontuu tarvittaessa, vähintään kerran vuodessa puheenjohtajan tai ympäristöpäällikön kutsusta.

Oheisaineisto

Yhteistoimintasopimus Meri-Lapin ympäristöpalveluista (§ 4)

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus nimeää kaksi (2) edustajaa sekä kaksi (2)
viranhaltijaedustajaa Meri-Lapin ympäristöpalvelujen neuvottelukuntaan
valtuustokaudelle 2021-2025.

Päätös

Nimettiin ympäristöpalvelujen neuvottelukuntaan valtuustokaudelle 20212025 seuraavat jäsenet:
Markku Sadinmaa
Petri Röntynen
Jukka Kujala, kaupunginjohtaja
Sampo Kangastalo, kehitysjohtaja
_______
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Tornion edustajien nimeäminen kuntakokeilun strategisen ohjausryhmän alaiseen
viranomaisyhteistyöryhmään
KH 23.08.2021 § 287
736/00.00.01.02/2021
Valmistelija

Vs. henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen, 040 645 9660
Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 1269/2020 tuli voimaan
1.3.2021. Laissa säädetään määräaikaisesta kokeilusta 30.6.2023 saakka.
Työllisyyden edistämisen kuntakokeiluilla tavoitellaan valtakunnallisesti
palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja hallinnonalat ylittäviä ratkaisuja.
Tavoitteena on työttömien työnhakijoiden työllistyymisen ja koulutukseen
ohjautumisen edistäminen.
Lapin TE-toimisto pyytää 9.8.2021 saapuneella käsittelypyynnöllä
Rovaniemen seudun kuntakokeilun kuntia nimeämään edustajansa
kuntakokeilun strategisen ohjausryhmän alaiseen viranomaisyhteistyöryhmään. Viranomais-yhteistyöryhmän tavoitteena on edistää
tiedonkulkua viranomaisten välillä ja hakea ratkaisuja asiakkaiden
tarpeisiin. Yhteistyöryhmän tavoitteena on yhteistyön lisäksi
organisaatioiden järjestämisvastuun ja lakisääteisten palvelujen
yhteensovittaminen kuntakokeilun asiakkaiden parhaaksi.
Yhteistyöryhmään halutaan edustajat Kansaneläkelaitoksesta, Lapin
liitosta, sosiaali- ja terveyspalveluista, Lapin Yrittäjistä ja Lapin
järjestöneuvottelukunnasta sekä kokeilukunnista, ELY -keskuksesta ja TEtoimistosta. Yhteistyöryhmää voidaan tarvittaessa laajentaa.
Tornion kaupunkia pyydetään nimeämään edustajansa viranomaisyhteistyöryhmään kuntakokeilun asiantuntijoista / edustajista. Lisäksi
pyydetään nimeämään asiantuntija sosiaali- ja terveyspalveluista siten,
että he ovat asiantuntijajäseninä tarvittaessa kutsuttavissa
viranomaisyhteistyöryhmän kokouksiin.
Kokeilukunnista Tornio ja Rovaniemi esittävät, että niiden yhteiseksi
edustajaksi nimetään viranomaistyöryhmään palveluvastaava Päivi
Kuusela ja varalle Soile Saastamoinen.

Oheisaineisto

Nimeämispyyntö

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy esityksen.

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Päätös

§ 287

14/2021

23

23.08.2021

Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään siten, että hyväksytään Tornion
ja Rovaniemen yhteinen esitys ja nimetään Tornion sosiaali- ja
terveyspalveluista viranomaistyöryhmään sosiaalityön johtaja Anne Filali.
Hyväksyttiin.
_______
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Edustajien nimeäminen Lapin TE-toimiston palvelut työryhmään
KH 23.08.2021 § 288
765/00.04.01/2021
Valmistelija

Vs. henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen, 040 645 9660
Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeiluista 1269/2020 tuli voimaan
1.3.2021. Laissa säädetään määräaikaisesta kokeilusta, joka on voimassa
30.6.2023 asti. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa ovat mukana
Rovaniemen, Tornion ja Kemijärven kaupungit sekä Sodankylän kunta.
Lapin kuntien yhteinen kokeilu sai viralliseksi nimekseen Rovaniemen
seudun kuntakokeilu ja maaliskuussa tähän kokeiluun siirtyi TE-toimistosta
asiakkuuksia vähän yli 5000. Hallituksen esityksen mukaisesti kokeiluihin
ohjataan kokeilualueilla ne työttömät, työllistetyt ja työvoimapalveluissa
olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan ja lisäksi
kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki
vieraskieliset sekä maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä,
työllistettynä tai työvoimapalveluissa kokeilualueiden TE-toimistoissa.
Rovaniemen seudun työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa erityisiksi
tavoitteiksi nostettiin: osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen ja
osaamistason nosto, työmarkkinoiden kohtaannon edistäminen,
henkilökohtaiseen palveluun ja palvelutarpeen arviointiin panostaminen
sekä siirtymätyömarkkinoiden kehittäminen.
Kokeilulain 21 §:ssä tarkoitetun yhteistyövelvoitteen toteuttamiseksi on
perustettu yhteistyöelimeksi strateginen ohjausryhmä, missä on edustajat
kokeilukunnista, ELY-keskuksesta, TE-toimistosta ja henkilöstöjärjestön
edustaja. Toteutusvaiheeseen on perustettu lisäksi operatiivinen koulutusja palveluhankintojen koordinaatioryhmä.
Rovaniemen seudun työllisyyden edistämisen kuntakokeilun tueksi
perustetaan palvelut -työryhmä osana kokeilun toteuttamista. Palvelut työryhmän tavoitteena on koordinoida ja kehittää työllisyyden edistämisen
kuntakokeilun asiakkaiden palveluja, palveluketjuja ja ylläpitää
palveluntuottajien laajaa verkostoa ja vuoropuhelua. Työryhmään halutaan
oppilaitosten ja palveluntuottajien edustajia sekä edustajat kokeilukunnista,
ELY-keskuksesta ja TE-toimistosta. Työryhmää voidaan tarvittaessa
laajentaa.
Lapin TE-toimisto pyytää nimeämään edustajan ja hänelle varajäsenen
palvelut -työryhmään 15.8.2021 mennessä. Nimeämiset pyydetään
toimittamaan kirjaamo.lappi@te-toimisto.fi
Tornion ja Rovaniemen esitys työryhmään nimettävästä on
ohjaamokoordinaattori Miia Autto Rovaniemeltä ja Torniosta esitetään
nimettäväksi ryhmään henkilöstöpäällikkö varajäseneksi sekä tarvittaessa
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kutsuttavaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden edustajaksi esitetään
sosiaalijohtaja Anne Filalia Torniosta.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Päätetään esittää Torniosta kuntakokeilun palvelut -työryhmään
varajäseneksi vs. henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen ja
sosiaali- ja terveyspalveluiden edustajaksi sosiaalityön johtaja Anne Filali.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______
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Osallistuminen Kuntamarkkinoille 15. - 16.9.2021
KH 23.08.2021 § 289
767/00.04.01/2021
Valmistelija

Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760
Kuntamarkkinat on ilmainen ammattitapahtuma kaikille julkisen hallinnon ja
yleishyödyllisten järjestöjen edustajille. Tilaisuus järjesteään 28. kerran ja
teemaksi on valittu ”Innovatiiviset ja uudistuvat kunnat”. Ohjelmasisällön
punaisena lankana on ratkaisukeskeisyys ja minkälaisilla välineillä
suunnataan katse kestävään tulevaisuuteen tai millaisia on on avattava,
jotta innovaatiot saadaan valjastettua kuntien uudistumisen ja elinvoiman
säilyttämiseksi.
Kuntamarkkinat järjestetään hybriditapahtumana vuonna 2021.
Verkkotapahtuma on avoin kaikille ja Kuntatalolla tapahtumaan voivat
osallistua vain kutsuvieraat.
Kuntalehti lähettää kutsut kuntien valtuustojen puheenjohtajille ja
varapuheenjohtajille sekä kunnanhallitusten jäsenille.
Kuntamarkkinoille voi ilmoittautua keskiviikolle 15.9., torstaille 16.9. tai
molemmille päiville 15. – 16.9.2021. Verkkotapahtuman aihealueista voi
valita itselleen sopivan ohjelman.
Ohjelma: https://kuntamarkkinat.fi/ohjelmat/

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus nimeää osallistujat Kuntamarkkinoille.

Päätös

Nimettiin Kuntamarkkinoille osallistumaan kaupunginhallituksen edustajat
Toni Keränen, Antti Kaarlela, Outi Rämö, Jari Sainmaa, Jari Hast ja Risto
Välimaa.
_______
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Osallistuminen Lapin kunta- ja aluekehityspäiville 21.-22.9.2021
KH 23.08.2021 § 290
763/00.04.01/2021
Valmistelija

hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760
Lapin kunta- ja aluekehityspäivät järjestetään 21. – 22.9.2021 Kemijärven
Suomutunturilla. Päivät järjestetään yhteistyössä Lapin Yrittäjien,
Kemijärven kaupungin ja Itä-Lapin kuntayhtymän kanssa.
Päivien teemana on Uusi aika – uusi ohjelmakausi. Paikalla keskustelijoina
ovat muiden muassa kuntaministeri Sirpa Paatero, Kuntaliiton
varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael
Pentikäinen sekä maakuntajohtaja Mika Riipi.

Oheisaineisto

Ohjelmaluonnos

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus nimeää osallistujat Lapin kunta- ja aluekehityspäiville.

Päätös

Nimettiin Lapin kunta- ja aluekehityspäiville osallistumaan
kaupunginhallituksen edustajat Olli Rainio, Antti Kaarlela, Jari Sainmaa,
Toni Keränen sekä kaupunginjohtaja Jukka Kujala.
_______

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 291

14/2021

28

23.08.2021

Hoitajan toimien täyttölupa
SOSTE 10.08.2021 § 114

Valmistelija vanhus- ja hoitopalvelujen päällikkö Maarit Alalahti:
Vanhus-ja hoitopalvelujen palvelualueella on vapautunut hoitajan toimi, ja
vapautuu hoitajan toimi 1.9.2021. Molempien toimien tämänhetkinen sijoituspaikka on kotihoito. Toimien täyttäminen on välttämätöntä riittävien kotihoitopalvelujen turvaamiseksi.
Valmistelijan esitys:
Sosiaali-ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää täyttöluvan kahdelle hoitajan toimelle, joiden tämänhetkinen sijoituspaikka on kotihoito.

TOIMIALAJOHTAJA LEENA KARJALAINEN:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNTA:
Hyväksyttiin.
LISÄTIEDOT:

johtava hoitaja Maarit Alalahti, p. 040 7322802.

TÄYTÄNTÖÖNPANO:

Ei muutoksenhakua
Asia kaupunginhallituksen käsittelyyn
Otteet:
Teija Alatalo
________

KH 23.08.2021 § 291
748/01.01.01.01/2021
Valmistelija

vs. henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen
Henkilöstöpalveluilla ei ole huomauttamista sosiaali- ja terveyslautakunta
esitykseen koskien kahden hoitajan toimen täyttölupaa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka
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Päätösehdotus

Myönnetään sosiaali- ja terveyslautakunnalle täyttölupa kahden (2) hoitajan toimen täyttöön.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______
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Sairaanhoitajan toimen täyttölupa
SOSTE 10.08.2021 § 115

Valmistelija sosiaalityön johtaja Anne Filali:
Sosiaalityön ja vammaispalvelujen tulosalueella vapautui 1.8.2021 A-klinikan sairaanhoitajan toimi. Toimen täyttäminen on välttämätöntä tarpeenmukaisen työntekijäresurssin turvaamiseksi. Palvelujen tuottaminen vaarantuu jos toimea ei täytetä.
Valmistelijan esitys:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupungin hallitukselle, että se myöntää sairaanhoitajan toimeen täyttöluvan.

TOIMIALAJOHTAJA LEENA KARJALAINEN:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:
Hyväksyttiin.
LISÄTIEDOT:

sosiaalityön johtaja Anne Filali

TÄYTÄNTÖÖNPANO:

Ei muutoksenhakua.
Asia kaupunginhallituksen käsittelyyn
Otteet:
Anne Filali
Anne Leinonen
_______

KH 23.08.2021 § 292
750/01.01.01.01/2021
Valmistelija

vs. henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen
Henkilöstöpalveluilla ei ole huomauttamista sosiaali- ja terveyslautakunnan
esitykseen koskien sairaanhoitajan toimen täyttölupaa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 292

14/2021

23.08.2021

Päätösehdotus

Myönnetään sosiaali- ja terveyslautakunnalle sairaanhoitajan toimen
täyttölupa.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______
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Perhetyöntekijän toimen täyttölupa
SOSTE 10.08.2021 § 116

Valmistelija sosiaalityön johtaja Anne Filali:
Sosiaalityön ja vammaispalvelujen tulosalueella vapautui 8.8.2021 perhetyöntekijän toimi. Toimen täyttäminen on välttämätöntä tarpeenmukaisen
työntekijäresurssin turvaamiseksi. Palvelujen tuottaminen vaarantuu jos
toimea ei täytetä.
Valmistelijan esitys:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupungin hallitukselle, että se myöntää perhetyöntekijän toimeen täyttöluvan.

TOIMIALAJOHTAJA LEENA KARJALAINEN:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:
Hyväksyttiin.
LISÄTIEDOT:

sosiaalityön johtaja Anne Filali

TÄYTÄNTÖÖNPANO:

Ei muutoksenhakua.
Asia kaupunginhallituksen käsittelyyn
Otteet:
Anne Filali
Eija Miettunen
_______

KH 23.08.2021 § 293
752/01.01.01.01/2021
Valmistelija

vs. henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen
Henkilöstöpalveluilla ei ole huomauttamista sosiaali- ja terveyslautakunnan
esitykseen koskien perhetyöntekijän toimen täyttölupaa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Pöytäkirja
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14/2021

23.08.2021

Päätösehdotus

Myönnetään sosiaali- ja terveyslautakunnalle perhetyöntekijän toimen
täyttölupa.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______
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Kirjanpitäjän irtisanoutuminen ja toimen täyttölupa
KH 23.08.2021 § 294
781/01.01.01.01/2021
Valmistelija

Talousjohtaja Anne Vuorjoki
Kirjanpitäjä Minna Sarajärvi on toimittanut 19.8.2021 päivätyn
irtisanomisilmoituksen Tornion kaupungin kirjanpitäjän toimesta.
Kirjanpitäjän irtisanomisaika on 2 viikkoa.
Kirjanpitäjän toimi vapautuu 2.9.2021 alkaen.
Kelpoisuusvaatimuksena kirjanpitäjän toimelle on tehtävään soveltuva
alempi korkeakoulututkinto, ammatillinen perustutkinto tai vastaava
opistotasoinen tutkinto sekä riittävä perehtyneisyys kunnalliseen
kirjanpitoon.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää
1) merkitä kirjanpitäjän irtisanoutumisilmoituksen tiedoksi
2) myöntää kirjanpitäjän toimeen täyttöluvan

Päätös

Hyväksyttiin kohdat 1-2.
_______
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Kuntakokeilun asiakasvastaava
KH 23.08.2021 § 295
787/01.01.01.01/2021
Valmistelija

Henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen, 040 645 9660
Keskushallintopalveluissa on ollut haettavana 6.8.2021-20.8.2021
työllisyyden kuntakokeilun asiakasvastaavan määräaikainen virka.
Asiakasvastaava tuo kuntakokeilun asiantuntijatiimiin kuntoutuksen
näkökulmaa. Hänen odotetaan hyödyntävän työssä erinomaisia
asiakaspalvelutaitoja sekä ongelmanratkaisukykyjä. Asiakasvastaava on
positiivinen, uudistusmyönteinen ja valmis muuttamaan toimintatapojaan
kokeilun hengen mukaisesti.
Kelpoisuusvaatimuksena asiakasvastaavan virkaan soveltuva
korkeakoulututkintoa, kuntoutuksen tai sosiaalialan osaamista sekä hyvää
palveluverkoston ja työmarkkinoiden tuntemusta. Eduksi katsotaan TEpalveluiden ja URA-järjestelmän käyttökokemuksen sekä tietotekniset
valmiudet.
Viran palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja tehtävien hoitaminen
edellyttää ajokorttia sekä oman auton käyttö mahdollisuutta.
Virka täytetään aikaisintaan 1.9.2021 alkaen. Virkaan valitun on ennen
toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärin todistus
terveydentilastaan. Toimessa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Määräaikaan (20.8.2021 klo 12.00) mennessä saapuneiden hakemusten
(10 kpl) perusteella hakijoista tehty yhteenveto jaetaan kaupunginhallituksen kokouspiirille oheisaineistona.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Merkitään hakijat tiedoksi, päätetään haastatteluun kutsuttavista ja
haastatteluajankohdasta.

Päätös

Päätettiin haastatella 1.9.2021 kaksi hakijaa ja huomioidaan valinnassa
aiemman haastattelun perusteella yksi hakija. Haastattelijoiksi nimettiin
kaupunginhallituksen edustaja Marja-Liisa Husa sekä virkamiehistä vs.
henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen ja Työvoimalasäätiöltä Samuel
Juntunen.
_______
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Valtuustoaloite Näränperäntien ja Krannikadun avaamiseksi
KV 16.08.2021 § 126

Valmistelija

Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen:
Valtuutettu Antti Kaarlela jätti 16.8.2021 seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:
"Tornion kaupungin hallitus on tehnyt päätöksen §264 KH 09.08.2021
367/09.00/2021. Tällä päätöksellä on takautuvasti hyväksytty Krannikadun
sulkeminen kaupungin toimesta. Krannikadun rajanylityspaikka on
suljettuna 22-08 välisenä aikana kaupungin päätöksellä. Päätös ei koske
Näränperän rajanylityspaikkaa, mutta se on suljettuna siitä huolimatta
kaupungin toimesta.
Näränperäntie ei ole kaupungin tie vaan vanha Tullilakiin kirjattu Tullitie,
joka on ollut olemassa aina itsenäisyyden aja alusta ja tätä ennenkin.
Shengenin tultua tullitiet lakkautettiin ja niistä tuli Schengen säännöstön
tarkoittamia teiden rajanylitypaikkoja. Myöhemmin avattu Krannikatu on
myös rajanylityspaikka.
Teiden ylläpito kuuluu kaupungille
PERUSLAKI - 9§ Liikkumisvapaus
Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on
vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.
Jokaisella on oikeus lähteä maasta. Tähän oikeuteen voidaan lailla säätää
välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen
täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden
täyttämisen turvaamiseksi.
Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, karkottaa maasta
eikä vastoin tahtoaan luovuttaa tai siirtää toiseen maahan. Lailla voidaan
kuitenkin säätää, että Suomen kansalainen voidaan rikoksen johdosta tai
oikeudenkäyntiä varten taikka lapsen huoltoa tai hoitoa koskevan
päätöksen täytäntöönpanemiseksi luovuttaa tai siirtää maahan, jossa
hänen ihmisoikeutensa ja oikeusturvansa on taattu. (24.8.2007/802).
Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään
lailla. Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä
tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa
loukkaava kohtelu.
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Muutama ote Schengenin rajasäännöstöstä
1 LUKU
2 artikla - määritelmät (ote) Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
a) kaikkiea yhteisiä maarajoja, joki- jajärvirajat mukaanluettuna
22 artikla - Sisärajojen ylittäminen
Sisärajat voidaan ylittää milloin tahansa ilman, että henkilöitä tarkastetaan
heidän kansalaisuudestaan riippumatta.
24 artikla – Liikenteen
Jäsenvaltioiden on poistettava kaikki liikenteen sujuvuutta haittaavat esteet
teiden rajanylityspaikoilta sisärajoilla, erityisesti nopeusrajoitukset, jotka
eivät perustu yksinomaan liikenneturvallisuutta koskeviin näkökohtiin.
Kaupungin päätös näyttäisi olevan näiden kohtien mukaan voimassa
olevien lakien ja säädösten vastainen.
Rajan voi sulkea valtioneuvoston päätöksellä Eulle tehdyn ilmoituksen
jälkeen. Tämän kaltaista päätöstä ei ole tietääkseni voimassa.
Rajavartioston antama virka-apu kaupungille on myös epäselvä. Osa
liikennejärjestelyistä on tieliikennelain vastaisia.
Rajanylityspaikkojen sulkeminen haittaa ihmisten ja tavaroiden liikkumista,
sekä elinkeinojen harjoittamista.
Esitän, että Tornion kaupunki purkaa rajanylitystä haittaavat esteet
välittömästi.”
Päätettiin saattaa aloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös

Saatettiin aloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Jakelu

Hannu Markkula
_______

KH 23.08.2021 § 296
761/00.04.02/2021
Valmistelija

Kaupunginlakimies Hannu Markkula, 050 597 1342
Kaupunginvaltuutettu Antti Kaarlela jätti valtuustoaloitteen 16.8.2021, jossa
hän esittää rajanylitystä haittaavien esteiden purkamista ja perustelee
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esitystään mm. Suomen perustuslain ja Schengenin rajasäännöstön
määräyksillä.
Tornion kaupunki on pyytänyt 18.8.2021 sisäministeriöstä, Rajavartiolaitoksen oikeudelliselta osastolta lausuntoa. Lausuntopyynnössä on
pyydetty vastausta siihen, onko kaupunginhallituksen 9.8.2021 § 264
tekemä päätös koskien Krannikadun tilapäistä sulkemista ollut laillinen.
Lausuntopyynnön liitteinä on ollut kaupunginhallituksen ko. päätös sekä
Antti Kaarlelan kaupunginvaltuustossa 16.8.2021 jättämä valtuustoaloite.
Valtuustoaloitteessa vaaditaan Näränperäntien ja Krannikadun avaamista.
Näränperäntie on avattu kokonaan liikenteelle jo ennen kaupunginhallituksen 9.8.2021 tekemää päätöstä.
Valtuustoaloitteessa on vedottu perustuslain 9 §:n liikkumisvapauteen.
Kyseisen lainkohdan mukaisesti jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus
lähteä maasta ja myös palata maahan. Tätä perustuslain takaamaa
oikeutta on voitu ja voidaan koko ajan toteuttaa; rajan voi ylittää
useammasta rajanylityspaikasta eikä yhden rajanylityspaikan tilapäinen
sulkeminen ole ristiriidassa liikkumisvapauden kanssa. Liikkumisvapautta
voi toteuttaa niillä rajanylityspaikoilla, jotka ovat avoinna.
Valtuustoaloitteessa on edelleen vedottu Schengen –sopimukseen ja
väitetty kaupunginhallituksen päätöksen olevan ristiriidassa sopimuksen
tiettyjen kohtien kanssa. Rajavartiolaitoksen oikeudelliselta osastolta
20.8.2021 saadun lausunnon mukaan kaupunginhallituksen em.
päätöksessä ei ole kyse Schengenin rajasäännöstöön liittyvistä toimista
eikä siten sisärajaliikenteeseen kohdistuvista rajoituksista. Päätöstä ei
siten voida pitää Schengenin rajasäännöstön vastaisena.
Aloitteessa todetaan, että Rajavartioston antama virka-apu kaupungille on
epäselvä. Tähän väitteeseen on vaikea ottaa kantaa, koska väitettä ei ole
perusteltu. Tältä osin todetaan, että Tornion kaupunki on esittänyt
kirjallisen virka-apupyynnön, johon Rajavartiolaitos on kirjallisesti vastannut
ja käytännössä on toimittu juuri tuon pyynnön ja siihen annetun vastauksen
mukaisesti, eli Rajavartiolaitos on avustanut rajalla tapahtuvassa
asiakirjojen tarkastuksessa sekä turvannut koronatestauksen sujumista.
Edelleen aloitteessa todetaan, että osa liikennejärjestelyistä on
tieliikennelain vastaisia. Tämäkin väite on perustelematon, joten siihen on
vaikea ottaa kantaa. Tältä osin todetaan, että kaupunginhallituksen em.
päätöksessä on todettu, että tieliikennelain 187 §:n mukaan tien
tilapäisestä sulkemisesta päättää se, jolla on oikeus asettaa
liikenteenohjauslaite, eli tässä tapauksessa Tornion kaupungilla.
Aloitteessa on lisäksi todettu, että rajanylityspaikkojen sulkeminen haittaa
ihmisten ja tavaroiden liikkumista ja elinkeinojen harjoittamista. Kuten
edellä on todettu, rajanylityspaikoista on suljettuna ainoastaan Krannikatu,
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yöaikaan kokonaan ja muutoin Suomesta Ruotsiin. Kahden muun
rajanylityspaikan ollessa jatkuvasti käytettävissä voidaan katsoa, ettei
aloitteessa mainittua haittaa ole ainakaan kohtuuttomasti aiheutettu
millekään taholle.
Kaiken edellä esitetyn perusteella katson, että ei ole aihetta muuttaa
kaupunginhallituksen 9.8.2021 tekemää päätöstä koskien Krannikadun
tilapäistä sulkemista.
Oheisaineisto

Kaupunginhallituksen päätös 9.8.2021 § 264
Valtuustoaloite 16.8.2021
Rajavartiolaitoksen oikeudellisen osaston lausunto 20.8.2021

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Merkitään asia tiedoksi ja saatetaan kaupunginvaltuuston tietoon sekä
katsotaan aloite loppuun käsitellyksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja saatetaan kaupunginvaltuuston tietoon sekä katsotaan
aloite loppuun käsitellyksi.
_______
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Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 284, § 285, § 286, § 287, § 288, § 289, § 290
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
•

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

•

kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tornion kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio
Sähköpostiosoite: kirjaamo@tornio.fi
Puhelinnumero: 016 432 11
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8 - 15.
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•
•
•

päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tornion kaupungin
kirjaamosta.
Pöytäkirja on nähtävillä Kaupungin yleisessä tietoverkossa.

