
 

Pöytäkirja 17/2021  1 

 

Ptk tark. 
 
 

Kaupunginhallitus 
 
Aika 10.09.2021 klo 11:22 - 15:00 
 
Paikka Aineen taidemuseon auditorio 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 
§ 314 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 
§ 315 Asialistan hyväksyminen 5 
§ 316 Pöytäkirjan tarkastus 6 
§ 317 Tiedotettavat asiat 7 
§ 318 Kaupunginvaltuuston kokouksen täytäntöönpanot 8 
§ 319 Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat 9 
§ 320 Sähköinen kokousmenettely koskien Krannikadun avaamista 10 
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Ptk tark. 
 
 

 
Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Aalto Merja jäsen Sähköinen 

päätöksenteko 
sähköpostilla 

 Hast Jari jäsen Sähköinen 
päätöksenteko 
sähköpostilla 

 Husa Marja-Liisa jäsen Sähköinen 
päätöksenteko 
sähköpostilla 

 Juuso Kaisa jäsen Sähköinen 
päätöksenteko 
sähköpostilla 

 Kaarlela Antti jäsen Sähköinen 
päätöksenteko 
sähköpostilla 

 Pukero Päivi jäsen Sähköinen 
päätöksenteko 
sähköpostilla 

 Rainio Olli puheenjohtaja Sähköinen 
päätöksenteko 
sähköpostilla 

 Rämö Outi jäsen Sähköinen 
päätöksenteko 
sähköpostilla 

 Sainmaa Jari 1. varapuheenjohtaja Sähköinen 
päätöksenteko 
sähköpostilla 

 Säily Ismo jäsen Sähköinen 
päätöksenteko 
sähköpostilla 

 Välimaa Risto 2. varapuheenjohtaja Sähköinen 
päätöksenteko 
sähköpostilla 

 
 
Muu Ponkala Markku kv pj.  
 Ollila Kosti kv 2. vpj.  
 Keränen Toni kv 3. vpj.  
 Kujala Jukka  kaupunginjohtaja  
 Kangastalo Sampo  toimialan edustaja  
 Kannala Markus  toimialan edustaja  
 Karjalainen Leena  toimialan edustaja  
 Halmkrona Ilkka  toimialan edustaja  
 Vuorjoki Anne  toimialan edustaja  
 Konola-Jokinen Tarja  toimialan edustaja  
 Kääriäinen Outi  pöytäkirjanpitäjä  
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Ptk tark. 
 
 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Olli Rainio Outi Kääriäinen 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

314 - 320 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus §320 tarkastettu sähköisessä kokousmenettelyssä 
 
 
 Päivi Pukero           Outi Rämö            vara Ismo Säily/Risto Välimaa Risto 
   
 
Pöytäkirjan nähtävilläpito 
 

Kaupungin yleisessä tietoverkossa 14.09.2021  
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Kaupunginhallitus § 314 10.09.2021 
 

 

 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
KH 10.09.2021 § 314  
    
 

 
Päätösehdotus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös Hyväksyttiin sähköinen kokousmenettely 10.9.2021 klo 11:22 – 

15:00 laillisesti toteutetuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 
_______ 
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Kaupunginhallitus § 315 10.09.2021 
 

 

 
Asialistan hyväksyminen 
 
KH 10.09.2021 § 315  
    
 

 
Päätösehdotus Hyväksytään asialista 

 
Päätös Hyväksyttiin.   

 
 
_______ 
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Kaupunginhallitus § 316 10.09.2021 
 

 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
KH 10.09.2021 § 316  
    
 

 
Päätösehdotus Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Pukero Päivi ja Rämö Outi sekä varalle 

Säily Ismo ja Välimaa Risto. 
 

Päätös Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pukero Päivi ja Rämö Outi sekä varalle 
Säily Ismo ja Välimaa Risto. 

   
 
 
_______ 
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Kaupunginhallitus § 317 10.09.2021 
 

 

 
Tiedotettavat asiat 
 
KH 10.09.2021 § 317  
    
 

 
Päätösehdotus  

 
Päätös Ei tiedotettavia asioita.   

 
 
_______ 
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Kaupunginhallitus § 318 10.09.2021 
 

 

 
Kaupunginvaltuuston kokouksen täytäntöönpanot 
 
KH 10.09.2021 § 318  
    
   
 
  Kaupunginvaltuusto on toimittanut otsikossa mainitun pöytäkirjan 
  tiedoksi ja huomioonotettavaksi aiheutuvia toimenpiteitä varten. 
 

     Päätösehdotus Kuntalain 39 pykälän nojalla kaupunginhallitus toteaa, että koska  
valtuuston 14.6.2021 tekemät päätökset eivät ole syntyneet laista  
poikkeavassa järjestyksessä tai menneet kaupunginvaltuuston toimival-
taa 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: 
 
 

Päätös                       Hyväksyttiin.     
 
 
_______ 
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Kaupunginhallitus § 319 10.09.2021 
 

 

Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat 
 
KH 10.09.2021 § 319  
    
 

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. 
 
 
 

Esittelijä  kaupunginjohtaja Jukka Kujala 
 

 
Päätösehdotus Päätetään, ettei kaupunginhallitus ota käsiteltäväkseen em. lautakuntien eikä 

muiden viranomaisten pöytäkirjojen mukaisia päätöksiä. 
 

 
 

Päätös Todettiin.   
 
 
_______ 
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Kaupunginhallitus § 320 10.09.2021 
 

 

 
Sähköinen kokousmenettely koskien Krannikadun avaamista 
 
KH 09.08.2021 § 264  

Valmistelijat tekninen johtaja Markus Kannala ja johtava lääkäri Jukka Ron-
kainen: 
 
Tartuntatautilakiin lisättiin lainmuutoksella uusia säännöksiä, 16 a-16 g, 87 
a ja 89 a §:t. Pykälät tulivat voimaan 12.7.2021 ja ovat voimassa 
15.10.2021 asti. Tartuntatautilain väliaikaisilla muutoksilla pyritään ehkäi-
semään ulkomaista alkuperää olevien covid-19 tartuntojen leviäminen Suo-
meen.  
 
Tartuntatautilain (1227/2016) mukaan kunnat järjestävät tartuntatautien 
vastustamistyön alueellaan. Sairaanhoitopiirien kuntayhtymät tukevat kun-
tia tartuntatautien torjunnassa. Tornion kaupungin hyvinvointipalvelut vas-
taa tartuntatautilain mukaisen vastustamistyön järjestelyistä Tornion kau-
pungin alueella. Järjestelyjä varten on pyydetty rajavartiolaitokselta virka-
apua 25.7.2021 lähtien. Virka-avusta on laadittu suunnitelma, jonka mu-
kaan tarkastuksia suoritetaan E4 -tien rajanylityspaikalla kaikkina päivinä ja 
kaikkina vuorokaudenaikoina sekä Krannikadulla 08-18 välisenä aikana ja 
Krannikatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä 18-08 välisenä aikana. Katualu-
een ahtaudesta johtuen Krannikadun Suomesta Ruotsiin menevä kaista 
pidetään koko ajan suljettuna, jotta voidaan turvata koronatestauksen hen-
kilöstön sekä rajavartijoiden työturvallisuus. Kevyen liikenteen ja Näränpe-
rän ylityspaikan tarkastukset suoritetaan pistokokeina ja ohjataan terveys-
tarkastuksen/koronatestiin ne, joilla ei ole esittää luotettavaa todistusta 
kuuden kuukauden sisällä sairastetusta Covid-19 taudista tai -rokotussar-
jasta tai ennen Suomeen saapumista tehdystä negartiivisen tuloksen osoit-
tavasta luotettavasta Covid-19 testistä. 
 
Tieliikennelaki 10.8.2018/729 määrittelee toimivallan kadun sulkemisessa. 
Lain 187 §:ssä määritellään, että tien tilapäisestä sulkemisesta päättää se, 
jolla on oikeus asettaa liikenteenohjauslaite. Tien tilapäisestä sulkemista 
koskeva päätös on lähetettävä viipymättä poliisille tiedoksi. Krannikatu on 
asemakaavakatu ja Tornion kaupunki on kadunpitäjä ja päätösvaltainen 
kadulle asetettavista liikenteenohajauslaitteista ja täten myös toimivaltai-
nen päättämään kadun tilapäisestä sulkemisesta. 
 

OHEISAINEISTO: STM ohjauskirje 27.7.2021 
 

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN: 
 

Kaupunginhallitus päättää sulkea Krannikadun tilapäisesti siten, että katu 
suljetaan ajoneuvoliikenteeltä klo 18-08 välisenä aikana. Suomesta Ruot-
siin menevä kaista pidetään koko määräajan suljettuna alueella toimivan 
henkilöstön työturvallisuuden takaamiseksi. Tilapäinen sulkeminen on voi-
massa 15.10.2021 asti. 
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Kaupunginhallitus § 320 10.09.2021 
 

 

KAUPUNGINHALLITUS: 
 
Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pelttari esitti kaupunginjohtajan 
esityksen hyväksymistä siten, että katu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä klo 
22-07 välisenä aikana ja kaupunginjohtaja muutti päätösesityksensä Pekka 
Pelttarin esityksen mukaiseksi. 
 
Jari Sainmaa esitti Markku Taramaan kannattamana, että esitystä ei hy-
väksytä ja esitti päätösesitykseksi kadun avaamista ajoneuvoliikenteelle.  
 
Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty kaupunginjoh-
tajan muutetusta päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta 
on äänestettävä. 
 
Puheenjohtaja esitti, että ne kaupunginhallituksen jäsenet, jotka kannatta-
vat kaupunginjohtajan tekemää muutettua päätösesitystä, äänestävät 
"jaa", ja ne kaupunginhallituksen  jäsenet, jotka kannattavat Jari Sainmaan 
tekemää Markku Taramaan kannattamaa päätösesitystä, äänestävät "ei". 
 
Äänestysesitys hyväksyttiin. 
 
Nimenhuudon mukaan suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 "jaa" ääntä 
(Kapraali Ilkka, Pelttari Pekka, Aalto Merja, Husa Marja-Liisa, Juntura Sari, 
Lummi Raija, Aho Kirsti, Kanto Eija, Rainio Olli) ja 2 "ei" ääntä (Taramaa 
Markku, Sainmaa Jari), joten kaupunginhallituksen päätökseksi oli tullut 
hyväksyä Pekka Pelttarin esittämä kaupunginjohtajan muutettu päätösesi-
tys. 

 
LISÄTIEDOT: Tekninen johtaja Markus Kannala, p. 040 583 5980 

Johtava lääkäri Jukka Ronkainen, p. 040 524 3185 
 

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna oikaisuvaatimus. 
 
Otteet: 
Lapin Poliisilaitos 
Haaparannan kunta 
Katupäällikkö 
Perusturvajohtaja 
Johtava lääkäri 
Tekninen johtaja 
 

 
 
KH 10.09.2021 § 320    
896/00.01.04.02/2021    
 
 
Valmistelija Kaupunginjohtaja Jukka Kujala, 040 132 0403 
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Kaupunginhallitus § 320 10.09.2021 
 

 

 
 
 
Kuntaliiton sosiaali- ja terveydenhuollon yksikkö on pyytänyt Tornion 
kaupungilta 8.9.2021 lausuntoa koskien maahantuloon liittyvää 
tarkastuskapasiteettitarvetta ja tarkastukseen käytettäviä resursseja 
suhteessa toiminnan vaikuttavuuteen.  
 
Tornion kaupungin tartuntatautilain mukaisista toimenpiteistä vastaava 
johtava lääkäri on vastineessaan todennut, että asetusmuutosten johdosta 
testimäärät ovat voimakkaasti vähentyneet ja rokotuskattavuuden 
paraneminen sekä Länsi-Pohjan alueella että Norrbottenissa vähentävät 
tarvetta raskasta resursointia vaativaan tarkastusprotokollaan. 
 
Vastineessa todetaan lisäksi, että rajakunnista saa saapua Suomeen 
vapaasti ja rajavartiosto tiedustelee pistokoeluenteisesti ainoastaan, mistä 
ihminen tulee. Mahdollisen informaatiopisteen ja vapaaehtoisten 
testipisteen ylläpitämistä pidetään toistaiseksi järkevänä panostamisena 
COVID 19 -virustaudin ehkäisemiseksi. 
 
 
Koska toistaiseksi muuta viranomaisohjeistusta ei ole toimitettu, COVID-19 
pandemian rajoitteiden osalta Krannikadun sulkutoimenpiteitä ei ole enää 
tarpeellista jatkaa. 
 
Esitetään asia käsiteltäväksi sähköisessä kokousmenettelyssä 10.9.2021 
klo 11.00 – 15:00. 
 
 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 
 

Päätösehdotus Päätetään sähköisellä kokousmenettelyllä seuraavaa:  
 
1) Krannikadun kulku molempiin suuntiin avataan 13.9.2021 alkaen klo 
08:00 
 
2) todetaan, että rajavartiosto jatkaa Krannikadulla virka-avun antamista 
toistaiseksi 
 
3) todetaan pöytäkirja tarkastetuksi kokouksessa 
 

Päätös Sähköisessä kokousmenettelyssä annettuna määräaikana 
kaupunginhallitus hyväksyi kohdat 1-3 yksimielisesti.   

 
 _______ 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 314, § 315, § 316, § 317, § 318, § 319 

 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kunta-
lain 136 §:n mukaan hakea muutosta. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 320 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 
Oikaisuvaatimusoikeus 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 
 

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

 
• kunnan jäsen. 

 
Oikaisuvaatimusaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava 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 säh-
köistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän ku-
luttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäi-
vänä 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 vaa-
timuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

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

 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, posti-
osoite ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteys-
tietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tornion kaupungin 
kirjaamosta. 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 
10.9.2021. 
 
Pöytäkirja on nähtävillä Kaupungin yleisessä tietoverkossa 14.09.2021 . 
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