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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Aalto Merja
Hast Jari
Husa Marja-Liisa
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Pukero Päivi
Rainio Olli
Rämö Outi
Sainmaa Jari
Säily Ismo
Välimaa Risto
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Karjalainen Leena
Halmkrona Ilkka
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Ponkala Markku
Keränen Toni
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Kangastalo Sampo
Kannala Markus

jäsen
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jäsen
jäsen
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jäsen
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Allekirjoitukset
Olli Rainio
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Outi Kääriäinen
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321 - 343
Keskiviikkona 22.9.2021 kaupunginkansliassa

Ismo Säily

Merja Aalto

vara Jari Hast/Marja-Liisa Husa

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Kaupungin yleisessä tietoverkossa 23.09.2021
Ptk tark.

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 321

20.09.2021

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
KH 20.09.2021 § 321

Päätösehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______
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Asialistan hyväksyminen
KH 20.09.2021 § 322

Päätösehdotus

Hyväksytään asialista

Päätös

Hyväksyttiin.

_______
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Pöytäkirjan tarkastus
KH 20.09.2021 § 323

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Ismo Säily ja Merja Aalto sekä varalle Jari
Hast ja Marja-Liisa Husa.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Ismo Säily ja Merja Aalto sekä varalle Jari
Hast ja Marja-Liisa Husa.
_______
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Tiedotettavat asiat
KH 20.09.2021 § 324
1) Kiinteistönluovutusilmoituksia (alkuperäiset lähetetty mittausosastolle
toimenpiteitä varten)
Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

6

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 325

16/2021

7

20.09.2021

Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
KH 20.09.2021 § 325
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.
Elämänlaatulautakunta
Sivistyslautakunta

2.9.2021
8.9.2021

Esittelijä

kaupunginjohtaja Jukka Kujala

Päätösehdotus

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

Päätös

Hyväksyttiin.

_______
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Kaupunginjohtajan katsaus
KH 20.09.2021 § 326
908/00.01.01.02/2021
Valmistelija

Kaupunginjohtaja Jukka Kujala, 040 132 0403
•
•
•
•
•
•
•

Lapin Ammattikorkeakoulun hallitus
Työllisyyden kuntakokeilun ohjausryhmä
Lapin hyvinvointialueen valmistelutyö
Meri-Lapin kehittämiskeskus, johtoryhmä
Länsipohjan sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen neuvottelukunta
Mehiläinen Länsi-Pohjan, LPSHP:n ja Länsi-Pohjan kuntajohtajien
tapaaminen
Sisäasianministeriön lausuntopyyntö 13.9.2021 koskien Suomen
tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan poliisiyhteistyön sopimusta
Suomen ja Ruotsin välisellä raja-alueella, tarkoittaen Enontekiön,
Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion, Ylitornion, Haaparannan,
Kiirunan, Pajalan ja Övertorneån kuntien alueita. Sopimus
mahdollistaisi sen, että kiiretilanteissa toisen valtion pyynnöstä
poliisi voisi ylittää maiden välisen rajan apua antaakseen sekä
erityisen kiireellisissä tilanteissa rajan ylittämisen myös ilman toisen
maan pyyntöä. Lausunto sopimusluonnoksesta on toimitettava
1.10.2021 mennessä sisäministeriön kirjaamoon.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
_______
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Elokuun 2021 kuukausiraportti
KH 20.09.2021 § 327
735/02.02.02/2021
Valmistelija

Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 040 126 7815
Elokuun kuukausiraportissa esitetään toimialakohtaiset käyttötalouden
toteutumat elokuun 2021 osalta.
Toimintatuottoja on kertynyt milj.13,7 euroa ( 72,6%), toimintameno ja
102,0 milj. euroa (70,4%), verotuloja 61,38 milj. euroa (70,5%),
valtionosuuksia 29,18 milj. euroa (66,8%), vuosikate on 2 388 912 euroa
positiivinen ja tulos 1 544 419 euroa alijäämäinen.
Erikoissairaanhoidon toteuma on kokonaisuudessaan 21,7 milj. euroa
(73,0 %).
Tasaisen kertymän mukaan elokuun toteuma on 66 %

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Merkitään kuukausiraportti tiedoksi.
Elokuun tilanne on parantunut kesäkuusta. Käyttötalouden tasapainottamisen tarve on edelleen suuri. Verotulojen osalta kertymä on 1,7 milj.
euroa talousarviota parempi. Toteutumaennuste on noin 88,7 milj. euroa.

Päätös

Hyväksyttiin evästäen valmistelua siten, että vuodesta 2022 toteumiin
sisällytetään myös loppuvuoden ennuste sekä graafinen tilanteen kuvaus
sekä tarkempi erittely hallintokunnittain toteutuneista ylityksistä.
_______
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Kaavoitussopimus Tornion yleiskaavamuutoksen käynnistämiseksi Vinsanmaan alueen osalta
Tornion kaupungissa
KH 20.09.2021 § 328
897/10.02.02/2021
Valmistelija

Valmistelija maankäyttöinsinööri Janne Vierelä:
Tornion kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.5.2021 § 150 hyväksynyt
Vinsanmaan alueen yleiskaavamuutoksen käynnistämisen Myrsky Energia
Oy:n hakemuksesta. Yhtiö suunnittelee noin 8 tuulivoimalaitosyksikön
rakentamista Tornion kaupunkiin sijoittuvalle Vinsanmaan alueelle.
Vinsanmaan hanke rajoittuu Tervolassa käynnistyvään Kuoringin 18
voimalapaikan hankkeeseen ja Myrsky Energia Oy on käynnistämässä
Vinsanmaan ja Kuoringin yhteistä YVA-menettelyä. Tarkoitus kuitenkin on,
että sekä Tornio että Tervola laativat omat tuulivoimaosayleiskaavansa
Tornio Vinsanmaalle ja Tervola Kuorinkiin. Yhtiö on neuvotellut Sitowise
Oy:n kanssa YVA-menettelyn ja kaavaprosessin tekemisestä.
Hankkeesta tulee tehdä yhtiön kanssa kaavoitussopimus Tornion
yleiskaavamuutoksen käynnistämiseksi Vinsanmaan alueen osalta.
Kaavoitussopimuksella sovitaan myös kaavoituksen kustannuksista ja
kaavan toteuttamisesta. Asiasta on laadittu sopimusluonnos aiemman
Karhakkamaan yleiskaavamuutoksen kaavoitussopimuksen pohjalta.
Sopimuksessa sovitaan, että alueelle pyritään laatimaan tuulivoimarakentamista ohjaava osayleiskaava. Sopimuksella ei voida sitovasti sopia
kaavan sisällöstä eikä sopimuksella voida syrjäyttää lain mukaista
kaavoitusmenettelyä.
Myrsky Energia Oy maksaa hankkeen kaavoituskustannukset kuulutusym. kuluineen. Myrsky Energia Oy vastaa kaikkien kaavan laatimiseen tarvittavien erillisselvitysten kustannuksista. Tornion kaupunki perii Myrsky
Energia Oy:ltä kaavoituksesta aiheutuvat välittömät kulut kuten tiedotuskulut. Konsultin kaavoituskulut maksaa Myrsky Energia Oy kokonaisuudessaan. Tornion kaupunki vastaa omista hallinnollisista kustannuksistaan.
Sopimusalueella osayleiskaavassa mahdollisesti osoitettavien teiden
suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Myrsky Energia Oy riippumatta
maanomistusolosuhteista. Edellä mainittujen alueiden kunnossapidosta
vastaa myös Myrsky Energia Oy maanomistajien ja mahdollisten
tiehoitokuntien kanssa tekemiensä sopimusten mukaisesti. Tornion kaupunki ei osallistu alueelle rakennettavien johtoverkostojen kustannuksiin.
Mikäli käynnistettävä osayleiskaava ei saa lainvoimaa tai tulee voimaan
sisällöltään olennaisesti toisenlaisena, sopijapuolet neuvottelevat sopimuksen jatkamisesta tai päättämisestä.
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Sopimuksen rauetessa osapuolilla ei ole oikeutta mihinkään vaatimuksiin
sopimuksen nojalla ja osapuolet eivät ole velvollisia mihinkään korvauksiin
sopimuksen raukeamisen johdosta. Myrsky Energia Oy maksaa kuitenkin
kaupungille kaavoituksesta aiheutuneet todelliset kustannukset.
Sopimusehdot kaikkinensa ilmenevät liitteenä olevasta sopimusluonnoksesta.
Liite

Sopimusluonnos ja hankealuekartta
Kaavoitusanomus

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää tehdä Myrsky Energia Oy:n kanssa liitteen
mukaisen sopimuksen Tornion yleiskaavamuutoksen käynnistämiseksi
Vinsanmaan alueen osalta ja hyväksytään kaavan laatijaksi SItowise Oy.
Oikeutetaan kaupunginjohtaja tarvittaessa tekemään esitettyyn
sopimukseen vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkistuksia ennen
allekirjoittamista.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Kaisa Juuso esitti Jari Hastin
kannattamana, että esitystä ei hyväksytä ja asiankäsittely päätetään tähän.
Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty
kaupunginjohtajan päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on
äänestettävä.
Puheenjohtaja esitti, että ne kaupunginhallituksen jäsenet, jotka kannattavat
kaupunginjohtajan tekemää päätösesitystä, äänestävät "jaa", ja ne
kaupunginhallituksen jäsenet, jotka kannattavat Kaisa Juuson tekemää Jari
Hastin kannattamaa päätösesitystä, äänestävät "ei".
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Nimenhuudon mukaan suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 "jaa" ääntä
(Aalto Merja, Husa Marja-Liisa, Kaarlela Antti, Pukero Päivi, Rainio Olli, Rämö
Outi, Sainmaa Jari, Säily Ismo, Välimaa Risto) ja 2 "ei" ääntä (Juuso Kaisa,
Hast Jari), joten kaupunginhallituksen päätökseksi oli tullut hyväksyä
kaupunginjohtajan tekemä päätösesitys.
Tornion Perussuomalaisten valtuustoryhmän Kaisa Juuso ja Jari Hast jättivät
päätökseen eriävän mielipiteen:
“Tornion kaupunginhallitus 20.9.2021 Eriävä mielipide
328 § - Kaavoitussopimus Tornion yleiskaavamuutoksen käynnistämiseksi
Vinsanmaan alueen osalta Tornion kaupungissa
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Emme kannata tuulivoima-alueiden kaavoitusta mm. seuraavista syistä.
Tuulivoimaloilla on paljon negatiivisia ympäristövaikutuksia joista pahimpia
ovat melu ja välke. Ne vaikuttavat ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen,
terveyteen, maisemaan ja merkittäviin maisema-alueisiin, rakennuspaikkojen
luonnonympäristöön, maankäyttöön, alueen kulttuurihistoriaan ja muinaismuistoihin, pesimä- ja muuttolinnustoon.
Tiedetään, että kiinteistöjen arvo laskee tuulivoimaloiden ympärillä ja niiden
myynti vaikeutuu olennaisesti. Omakoti- ja vapaa-ajan kiinteistöjen omistajilla
ei ole minkäänlaista oikeusturvaa, eikä mahdollisuutta saada korvauksia
arvonalenemasta. Monet asukkaat ovat ilmaisseet huolensa ja pelkonsa siitä,
että Tornioon rakennettaisiin lisää tuulivoimaloita ja oletettavaa on, että monet
ovat myös valmiita muuttamaan muualle, jos tuulivoimaloiden lisärakentaminen Torniossa toteutuu. Kunnan väestönkehitys on ollut miinusmerkkinen jo
pitkään eikä tuulivoima-alueiden kaavoitus suinkaan paranna tilannetta.
Päinvastoin. Kaupungille tulevien kiinteistöverotulojen merkitys jäisi odotettua
pienemmäksi kunnallisverokertymän vähentyessä poismuuton seurauksena.
Torniossa on pitkään työstetty matkailun edistämishankkeita. On tärkeää
huomioida, että matkailijat hakevat Suomesta ennen kaikkea hiljaisuutta ja
puhdasta, koskematonta luontoa. Tuulivoimaloiden myötä ne menetettäisiin.
Tuulivoimalat olisivat isku nykyisille matkailuyrittäjille ja vaikeuttaisivat
huomattavasti niiden toimintaa. Torniolla ei ole vara menettää yhtään yrittäjää.
Senkään vuoksi meidän ei pidä kaavoittaa tuulivoimala-alueita.
Tuulivoimaloiden suurin hyöty jää maanomistajille ja köyhät kunnat haluavat
paikata kiinteistöveroilla kaupungin taloutta lyhytnäköisesti. Tuulivoimaloiden
käyttöikä on tällä hetkellä n. 20 - 30 vuotta ja uusien energiaratkaisujen
kehityksen ollessa huimassa vauhdissa on todennäköistä, että parempia
energian tuotantotapoja tulee markkinoille seuraavan kymmenen vuoden
aikana. Lappi on energian suhteen omavarainen eikä meillä senkään vuoksi
ole tarvetta pilata ympäristöämme näillä nykyisillä jättikorkeilla voimaloilla,
joiden purkukustannukset saattavat pahimmassa tapauksessa jäädä kunnan
maksettavaksi. Tämä koskee myös kymmenien kilometrien pituisia
sähkönsiirtolinjoja.”

_______

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 329

16/2021

13

20.09.2021

Kaavoitussopimus Tornion yleiskaavamuutoksen käynnistämiseksi Martimon alueen osalta
Tornion kaupungissa
KH 20.09.2021 § 329
898/10.02.02/2021
Valmistelija

Valmistelija maankäyttöinsinööri Janne Vierelä:
Tornion kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.5.2021 § 151 hyväksynyt
Martimon alueen yleiskaavamuutoksen käynnistämisen Myrsky Energia
Oy:n hakemuksesta. Yhtiö suunnittelee noin 65 tuulivoimalaitosyksikön
rakentamista Tornion kaupunkiin sijoittuvalle Martimon alueelle. Yhtiö on
neuvotellut Sitowise Oy:n kanssa YVA-menettelyn ja kaavaprosessin
tekemisestä.
Hankkeesta tulee tehdä yhtiön kanssa kaavoitussopimus Tornion
yleiskaavamuutoksen käynnistämiseksi Martimon alueen osalta.
Kaavoitussopimuksella sovitaan myös kaavoituksen kustannuksista ja
kaavan toteuttamisesta. Asiasta on laadittu sopimusluonnos aiemman
Karhakkamaan yleiskaavamuutoksen kaavoitussopimuksen pohjalta.
Sopimuksessa sovitaan että alueelle pyritään laatimaan tuulivoimarakentamista ohjaava osayleiskaava. Sopimuksella ei voida sitovasti sopia
kaavan sisällöstä eikä sopimuksella voida syrjäyttää lain mukaista
kaavoitusmenettelyä.
Myrsky Energia Oy maksaa hankkeen kaavoituskustannukset kuulutusym. kuluineen. Myrsky Energia Oy vastaa kaikkien kaavan laatimiseen tarvittavien erillisselvitysten kustannuksista. Tornion kaupunki perii Myrsky
Energia Oy:ltä kaavoituksesta aiheutuvat välittömät kulut kuten tiedotuskulut. Konsultin kaavoituskulut maksaa Myrsky Energia Oy kokonaisuudessaan. Tornion kaupunki vastaa omista hallinnollisista kustannuksistaan.
Sopimusalueella osayleiskaavassa mahdollisesti osoitettavien teiden
suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Myrsky Energia Oy riippumatta
maanomistusolosuhteista. Edellä mainittujen alueiden kunnossapidosta
vastaa myös Myrsky Energia Oy maanomistajien ja mahdollisten
tiehoitokuntien kanssa tekemiensä sopimusten mukaisesti. Tornion kaupunki ei osallistu alueelle rakennettavien johtoverkostojen kustannuksiin.
Mikäli käynnistettävä osayleiskaava ei saa lainvoimaa tai tulee voimaan
sisällöltään olennaisesti toisenlaisena, sopijapuolet neuvottelevat sopimuksen jatkamisesta tai päättämisestä.
Sopimuksen rauetessa osapuolilla ei ole oikeutta mihinkään vaatimuksiin
sopimuksen nojalla ja osapuolet eivät ole velvollisia mihinkään korvauksiin
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sopimuksen raukeamisen johdosta. Myrsky Energia Oy maksaa kuitenkin
kaupungille kaavoituksesta aiheutuneet todelliset kustannukset.
Sopimusehdot kaikkinensa ilmenevät liitteenä olevasta sopimusluonnoksesta.
Liite

Sopimusluonnos ja hankealuekartta
Kaavoitusanomus

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää tehdä Myrsky Energia Oy:n kanssa liitteen
mukaisen sopimuksen Tornion yleiskaavamuutoksen käynnistämiseksi
Martimon alueen osalta ja hyväksytään kaavan laatijaksi SItowise Oy.
Oikeutetaan kaupunginjohtaja tarvittaessa tekemään esitettyyn
sopimukseen vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkistuksia ennen
allekirjoittamista.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Kaisa Juuso esitti Jari Hastin
kannattamana, että esitystä ei hyväksytä.
Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty
kaupunginjohtajan päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta
on äänestettävä.
Puheenjohtaja esitti, että ne kaupunginhallituksen jäsenet, jotka kannattavat kaupunginjohtajan tekemää päätösesitystä, äänestävät "jaa", ja ne
kaupunginhallituksen jäsenet, jotka kannattavat Kaisa Juuson tekemää
Jari Hastin kannattamaa päätösesitystä, äänestävät "ei".
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Nimenhuudon mukaan suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 "jaa" ääntä
(Aalto Merja, Husa Marja-Liisa, Kaarlela Antti, Pukero Päivi, Rainio Olli,
Rämö Outi, Sainmaa Jari, Säily Ismo, Välimaa Risto) ja 2 "ei" ääntä (Juuso
Kaisa, Hast Jari), joten kaupunginhallituksen päätökseksi oli tullut
hyväksyä kaupunginjohtajan tekemä päätösesitys.
Tornion Perussuomalaisten valtuustoryhmän Kaisa Juuso ja Jari Hast
jättivät päätökseen eriävän mielipiteen:
”Tornion kaupunginhallitus 20.9.2021 Eriävä mielipide
329 § - Kaavoitussopimus Tornion yleiskaavamuutoksen käynnistämiseksi
Martimon alueen osalta Tornion kaupungissa
Emme kannata tuulivoima-alueiden kaavoitusta mm. seuraavista syistä.
Tuulivoimaloilla on paljon negatiivisia ympäristövaikutuksia, joista pahimpia
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ovat melu ja välke. Ne vaikuttavat ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen,
terveyteen, maisemaan ja merkittäviin maisema-alueisiin,
rakennuspaikkojen luonnonympäristöön, maankäyttöön, alueen
kulttuurihistoriaan ja muinaismuistoihin, pesimä- ja muuttolinnustoon.
Tiedetään, että kiinteistöjen arvo laskee tuulivoimaloiden ympärillä ja
niiden myynti vaikeutuu olennaisesti. Omakoti- ja vapaa-ajan kiinteistöjen
omistajilla ei ole minkäänlaista oikeusturvaa, eikä mahdollisuutta saada
korvauksia arvonalenemasta. Monet asukkaat ovat ilmaisseet huolensa ja
pelkonsa siitä, että Tornioon rakennettaisiin lisää tuulivoimaloita ja
oletettavaa on, että monet ovat myös valmiita muuttamaan muualle, jos
tuulivoimaloiden lisärakentaminen Torniossa toteutuu. Kunnan
väestönkehitys on ollut miinusmerkkinen jo pitkään eikä tuulivoimaalueiden kaavoitus suinkaan paranna tilannetta. Päinvastoin. Kaupungille
tulevien kiinteistöverotulojen merkitys jäisi odotettua pienemmäksi
kunnallisverokertymän vähentyessä poismuuton seurauksena.
Torniossa on pitkään työstetty matkailun edistämishankkeita. On tärkeää
huomioida, että matkailijat hakevat Suomesta ennen kaikkea hiljaisuutta ja
puhdasta, koskematonta luontoa. Tuulivoimaloiden myötä ne
menetettäisiin. Tuulivoimalat olisivat isku nykyisille matkailuyrittäjille ja
vaikeuttaisivat huomattavasti niiden toimintaa. Torniolla ei ole vara
menettää yhtään yrittäjää. Senkään vuoksi meidän ei pidä kaavoittaa
tuulivoimala-alueita.
Tuulivoimaloiden suurin hyöty jää maanomistajille ja köyhät kunnat
haluavat paikata kiinteistöveroilla kaupungin taloutta lyhytnäköisesti.
Tuulivoimaloiden käyttöikä on tällä hetkellä n. 20 - 30 vuotta ja uusien
energiaratkaisujen kehityksen ollessa huimassa vauhdissa on
todennäköistä, että parempia energian tuotantotapoja tulee markkinoille
seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lappi on energian suhteen
omavarainen, eikä meillä senkään vuoksi ole tarvetta pilata
ympäristöämme näillä nykyisillä jättikorkeilla voimaloilla, joiden
purkukustannukset saattavat pahimmassa tapauksessa jäädä kunnan
maksettavaksi. Tämä koskee myös kymmenien kilometrien pituisia
sähkönsiirtolinjoja.”
_______
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Tontinosien myynti Tiltek ACC Oy:lle ja Angegroup Oy:lle korttelista 19 Torpin
kaupunginosasta
KH 20.09.2021 § 330
842/10.00.02.00/2021
Valmistelija

Maankäyttöinsinööri Janne Vierelä
Muuntamonkadun asemakaava 15. Torpin kaupunginosassa on saanut
lainvoiman 7.4.2021. Asemakaavalla on mm. laajennettu liikerakennusten
korttelin 19 (KL-1) rajoja siten, että tonttiin on osoitettu liitettäväksi Tornion
kaupungin omistamia maa-alueita, jotka ennen olivat asemakaavan
mukaisia katualueita. Korttelia on laajennettu myös Raumontien puolelle
liittämällä siihen yleisen tien aluetta. Yhteensä Tornion kaupungin
omistamia alueita kuuluu voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon
mukaiseen muodostettavaan tonttiin nro 3 noin 1185 m2.
Muodostettavasta tontista suurimman osan eli vanhan asemakaavan
mukaisen tontin nro 2 pinta-alaltaan 7918 m2 omistavat Tiltek ACC OY ja
Angegroup Oy. Tontin laajennus on tehty yhtiöiden hakemalla kaavamuutoksella ja kaupungin alueet sekä kaistale yleisen tien aluetta on
osoitettu liitettäväksi tonttiin yhtiöiden halun mukaisesti. Kaavaprosessin
aikana on tuotu neuvotteluissa ilmi, että kaupungin omistamat tontinosat
tulee lunastaa kaupungilta käypään hintaan, kun asemakaava saa
lainvoiman.
Yhtiöillä on tarkoitus saada tontille suunniteltu rakennushanke eteenpäin,
jolloin myös kaupungin tontinosat ja myös yleisen tien alue tulisi yhtiöiden
ostaa tai lunastaa, jotta muodostettavasta tontista saadaan muodostettua
asemakaavan ja tonttijaon mukainen rakentamiskelpoinen tontti. Tornion
kaupungin elinkeinotyöryhmä on kokouksessaan arvioinut, että tontinosat
voidaan myydä hintaan 70 e/k-m2. Hinta on samaa luokkaa, kuin mitä
kaupunki on viime vuosina käyttänyt luovutuksissaan ko. alueella ja
tismalleen sama kuin millä hakijat ovat ostaneet ko. tontin itselleen.
Kaupunkien ja kuntien tulee luovuttaa kiinteää omaisuutta mm. tontteja
yrityksille nykyisen lainsäädännön mukaan käypään hintaan. Asiasta on
pidetty neuvottelu, jossa tontinosien hinnaksi on esitetty 70 e/k-m2.
Kaupungin omistamia alueita on yhteensä noin 1185 m2, joilla on
rakennusoikeutta tontille osoitetun tehokkuusluvun 0,5 mukaan noin 592,5
k-m2. Tällöin kauppahinnaksi muodostuisi 41 475 euroa. Yhtiöiden
omistamasta tonttimaasta on uudella kaavalla osoitettu katualueeksi
Raumontien risteyksessä liikennejärjestelyiden helpottamiseksi noin 5 m2,
joka olisi tämän kaupan yhteydessä tarkoituksenmukaista luovuttaa
kaupungille. Kaupunki siis luovuttaa em. yhtiöille noin 1185 m2:ä
tonttimaata ja yhtiöt luovuttaisivat kaupungille noin 5 m2 asemakaavan
mukaista katualuetta. Kartta luovutettavista alueista pöytäkirjan liitteenä.
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Yhtiöillä on mahdollisuus myös hakea ko. alueiden liittämistä tonttiinsa
lunastustoimituksella, mikäli kauppoihin ei esitetyllä hinnalla päästäisi.
Tällöin maanmittauslaitos määrittää toimituksellaan arvon ja lunastushinnan liitettäville maa-alueille. Yleisen tien alue tulee joka tapauksessa
liittää tonttiin lohkomisen yhteydessä tehtävällä hakijoiden hakemalla
lunastustoimituksella.
Kaupungin omistamista maa-alueista kuuluu tilaan 851-15-9901-0 eli 15.
Torpin katualueisiin noin 145 m2 ja tilaan Putaanmaa 851-418-18-6 noin
1040 m2. Kaupassa siis myytäisiin noin 1040 m2:n määräala tilasta
Putaanmaa 18:6 ja noin 145 m2:n määräala 15. Torpin katualueesta.
Alueet ovat siis voimassaolevassa asemakaavassa osoitettu
liikerakennusten korttelialueeksi, joilla on rakennusoikeutta tontille
osoitetun tehokkuusluvun 0,5 mukaan noin 592,5 k-m2. Asemakaava
mahdollistaa myös polttoaineen jakelun sekä huoltoaseman toteuttamisen
ko. tontille.
LIITE

Karttaote

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää, että määräala pinta-alaltaan noin 1040 m2
tilasta Putaanmaa 851-418-18-6 ja määräala pinta-alaltaan noin 145 m2
15. Torpin katualueesta 851-15-9901-0 voidaan myydä Angegroup Oy:lle
ja Tiltek ACC Oy:lle hintaan 41 475 euroa. Määräalat ovat voimassaolevassa asemakaavassa osa liikerakennusten korttelialuetta (KL-1).
Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta ja muodostettavien tonttien
lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista.
Samassa yhteydessä voidaan ostaa yhtiöiltä, mikäli yhtiöt näin esittävät,
asemakaavan mukaista katualuetta noin 5 m2 tontista 851-15-19-2
samalla hinnoittelulla hintaan 175 euroa kaupungin vastatessa kaupan
kuluista tämän osalta.
Pidetään pöytäkirja tarkastettuna kokouksessa tämän asian osalta.

Päätös

Hyväksyttiin ja tarkastettiin pöytäkirja kokouksessa tämän asian osalta.
_______
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Tornion Keilahalli Oy:n avustusanomus
KONSJ 13.09.2021 § 30

Valmistelija

Talousjohtaja Anne Vuorjoki
Tornion Keilahalli Oy on lähettänyt Tornion kaupungille sähköpostilla
avustusanomuksen, jossa se anoo 5 000 euroa avustusta yhtiön
taloudellisista velvotteista selviämiseen syksyn 2021 aikana.
Keskeisimmät velvoitteet ovat lainojen lyhennykset, joissa kaupunki on
takaajana. Yhtiö on saanut vuoden tauon lainojen lyhennyksiin koronan
vuoksi (syksy 2020 ja kevät 2021) vähentyneiden tulojen vuoksi. Pankit
eivät ole suostuneet lisämään lyhennysvapaata. Kävijämäärät eivät ole
edelleenkään normalisoituneet. Yhtiö on saanut kuitenkin uuden yrittäjän
toimintoja pyörittämään. Yrittäjän kanssa on tehty sopimus 1.9.-31.12.2021
väliseksi ajaksi. Vuokratasoa ei ole voitu nostaa koronaa edeltävälle tasolle
joten vuokrat eivät riitä kattamaan yhtiön kustannuksia.
Tornion kaupunki on myöntänyt Tornion Keilahalli Oy:lle avustusta 3 200
euroa 15.2.2021 § 51 tekemällään päätöksellä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää Tornion
Keilahalli Oy:lle 5 000 euron suuruisen avustuksen taloudellisista
velvoitteista selviämiseen.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

KH 20.09.2021 § 331
865/02.05.01.00/2021
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Päätetään myöntää konsernijaoston esityksen mukaisesti 5 000 euron
avustus Tornion Keilahalli Oy :lle.

Päätös

Tekninen johtaja poistui esteellisenä (Tornio Keilahalli Oy :n hallituksen
jäsen) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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Kaupunginhallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2020
50/00.03.00/2021
TARK 25.05.2021 § 54
Valmistelija tarkastuslautakunnan sihteeri Merja Sorjanen:
Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on
valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden
tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunnan tulee
antaa valtuustolle kultakin kalenterivuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
Tammikuusta 2021 alkaen tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta kuudessa eri kokouksessa.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kosti Ollila esittelee arviointikertomuksen kesäkuun valtuuston infossa ja kokouksessa.
OHEISAINEISTO

Arviointikertomus vuodelta 2020 (Ei vielä julkinen asiakirja käsittelyn tässä
vaiheessa, JulkL 6.9 §).

TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJA:
Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2020.
Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto
1. merkitsee vuoden 2020 arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen
edelleen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten sekä
2. pyytää kaupunginhallitukselta lausunnon (KuntaL 121 §) syyskuun 2021
loppuun mennessä siitä, mihin toimiin sen johdosta on ryhdytty.
TARKASTUSLAUTAKUNTA:
Hyväksyttiin.
LISÄTIEDOT:

Tarkastuslautakunnan sihteeri Merja Sorjanen, 050 5971 341

TÄYTÄNTÖÖNPANO:

Ei muutoksenhakuoikeutta
Asia kaupunginvaltuuston jatkokäsittelyyn
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_______
KV 14.06.2021 § 72
TARKASTUSLAUTAKUNTA ESITTÄÄ, ETTÄ KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄTTÄÄ:
1) merkitä vuoden 2020 arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten
2) pyytää kaupunginhallitukselta lausunnon (KuntaL 121§) syyskuun 2021
loppuun mennessä siitä, mihin toimiin sen johdosta on ryhdytty.
KAUPUNGINVALTUUSTO:
Hyväksyttiin.
LISÄTIEDOT:

Tarkastuslautakunnan sihteeri Merja Sorjanen, 050 5971 341

TÄYTÄNTÖÖNPANO:

Ei muutoksenhakua.
Otteet:
Tarkastuslautakunta
_______

KH 20.09.2021 § 332
906/00.03.01/2021
Valmistelija

Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo, 040 764 0559
Tarkastuslautakunta on pyytänyt Kuntalain 121 § mukaisesti kaupunginhallitukselta lausunnon syyskuun loppuun mennessä liittyen vuoden 2020 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyihin kehittämiskohteisiin.
Keskushallintopalvelut on koonnut kaupunginhallituksen vastineen toimialoilta (keskushallinto, hyvinvointipalvelut, tekniset palvelut, sivistyspalvelut) ja tytäryhteisöistä saamiensa tietojen perusteella.
Valmistelijan esitys:
Esitän, että kaupunginhallitus käsittelee ja hyväksyy asiakohdan liitteenä
olevan lausunnon.

Liite

Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2020

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka
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Päätösehdotus

Hyväksytään kaupunginvaltuustolle esitettäväksi liitteen mukainen lausunto
tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______
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Kaupunginhallituksen edustajien valinta lautakuntiin sekä johtokuntiin valtuustokaudella 20212025
KH 06.09.2021 § 304

Valmistelija

Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen
Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymän hallintosäännön 129 §
määrää seuraavasti läsnäolo- ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa:
Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on
läsnäolo- ja puheoikeus
- valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla kaupunginhallituksen
kokouksessa
- kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla muiden
toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan,
keskusvaalilautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa.
Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen
toimielin. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä
asiassa. Asiantuntijan on poistuttava kokouksesta ennen päätöksentekoa.
Hallintosäännön 130 § mukaan kaupunginhallitus voi määrätä edustajansa
muihin toimielimiin, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen
kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen
varajäsen tai kaupunginjohtaja.
Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan,
keskusvaalilautakuntaan eikä valtuuston tilapäiseen valiokuntaan.
Hallintosäännön 4 § mukaan, Kaupunginhallituksen jäsenen tulee
erityisesti seurata sen lautakunnan toimintaa, johon kaupunginhallitus on
valinnut hänet edustajakseen. Hänen tulee myös antaa
kaupunginhallitukselle, sen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle tietoja
lautakunnan sekä sen alaisen palvelualueen tai tulosalueen toimialaan
kuuluvista asioista.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Valitaan kaupunginhallituksen edustajat seuraaviin lautakuntiin ja
johtokuntiin vuosiksi 2021-2025:
- sivistyslautakunta
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- elämänlaatulautakunta
- sosiaali- ja terveyslautakunta
- teknisten palvelujen lautakunta
- Meri-Lapin ympäristölautakunta
- Aineen taidemuseon johtokunta
- Tornionlaakson museon johtokunta
Päätös

Hyväksyttiin esitys ja Päivi Pukeron esittämä ja Risto Välimaan
kannattama täydentävä esitys, että lautakuntiin valitaan jäsenet kahden
vuoden toimikausiksi 2021 - 2023 ja 2023-2025, siten, että jäsenten vaihto
tapahtuu kesäkuussa 2023. Hyväksyttiin lisäksi johtokuntien jäsenten
valinta valtuustokaudelle 2021-2025.
I kausi 2021-2023

II kausi 2024-2025

Sivistyslautakuntaan nimettiin:
Marja-Liisa Husa

Ismo Säily

Tekniseen lautakuntaan nimettiin:
Markus Törmä

Risto Välimaa

Meri-Lapin ympäristölautakuntaan nimettiin:
Risto Välimaa
Antti Kaarlela
Elämänlaatulautakuntaan nimettiin:
Merja Aalto

Outi Rämö

Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nimettiin valtuustokaudelle 2021-2025:
Jari Hast
Tornionlaakson museon johtokuntaan nimettiin valtuustokaudelle 20212025:
Jari Sainmaa
Aineen taidemuseon johtokuntaan nimettiin valtuustokaudelle 2021-2025:
Päivi Pukero
_______

KH 20.09.2021 § 333
802/00.00.01.00/2021
Valmistelija

Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760
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Meri-Lapin ympäristöpalvelujen johtosäännön 1 § mukaan kuntien
toimialaan kuuluvaa ympäristönsuojelua ja rakennusvalvontaa johtaa ja
valvoo Tornion kaupungissa sekä Keminmaan kunnassa Meri-Lapin
ympäristölautakunta.
Kuntien toimialaan kuuluvaa eläinlääkintähuoltoa ja ympäristöterveysvalvontaa johtaa ja valvoo Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä
Keminmaan, Simon ja Tervolan kunnissa Meri-Lapin ympäristöterveysja joukkoliikennejaosto. Jaosto toimii myös joukkoliikenteen seudullisena
kunnallisena viranomaisena.
Johtosäännön 6 § mukaan läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan ja jaoston
kokouksissa on sopijakuntien kunnanjohtajilla, teknisen toimen johtajilla,
kunnanhallitusten puheenjohtajilla sekä Tornion kaupunginhallituksen
valitsemalla edustajalla.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Nimetään Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston kokouksiin
kaupunginhallituksen edustaja.

Päätös

Nimettiin Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston edustajaksi
ensimmäiseksi kaudeksi 2021-2023 Risto Välimaa ja kaudeksi 2023-2025
Antti Kaarlela siten, että vaihto tapahtuu kesäkuussa 2023.
_______
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Edustajien nimeäminen kaupungin vaikuttamistoimielimiin valtuustokaudella 2021-2025
KH 20.09.2021 § 334
877/00.00.01.02/2021
Valmistelija

Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760
Tornion kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymän hallintosäännön 13
§ mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin vaikuttamistoimielimien
nuorisoneuvoston, ikäihmisten ja vammaisten neuvostojen kokoonpanosta,
asettamisesta ja toimintaedellytyksistä.
Nuorisoneuvosto
Tornion kaupungin nuorisoneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna
1999. Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi lisäksi Kuntalain § 26 mukainen vaikuttamistoimielin nuorisoneuvosto on kaupunginhallituksen nimittämä ja toimii sen alaisuudessa.
Nuorisoneuvoston toimikausi on kahden vuoden mittainen ja toimintasäännön 6 § mukaan kaupunginhallitus nimeää edustajansa
nuorisoneuvostoon.
Vammaisneuvosto
Kaupunginhallituksessa 1.10.2019 § 289 hyväksytty Tornion
vammaisneuvoston toimintasääntö on saatettu voimaan 1.1.2019 ja
kaupunginhallituksen 1.2.2019 36 § tarkastaman Tornion vammaisneuvoston toimintasäännön 3 § mukaan kaupunginhallitus nimeää
kaupunginhallituksen edustajan. Vammaisneuvostoon jäseninä kuuluvat
kaupunginhallituksen edustaja, sosiaali- ja terveyslautakunnan,
elämänlaatulautakunnan ja teknisen keskuksen edustaja, Tornion
seurakunnan edustaja, yksi liikuntavammaisten edustaja, yksi
näkövammaisten edustaja sekä neljä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen
edustajaa.
Ikäihmisten neuvosto
Ikäihmisten neuvosto on toimittanut 7.9.2021 päivätyn nimeämispyynnön
kaupunginhallituksen edustajan nimeämiseksi neuvostoon. Tornion
kaupunginhallitus (28.6.2010/ § 186) on asettanut ikäihmisten neuvoston
yhteistyöelimeksi välittämään ikäihmisten mielipiteitä kunnan päätöksentekoon ja toimintaan. Ikäihmisten neuvoston toimikausi on valtuustokauden
mittainen ja neuvoston toimintasäännön 2 § mukaan kaupunginhallitus
nimeää työryhmään kaupungin edustajat sekä kaupunginhallituksen
edustajan.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Päätösehdotus

§ 334

16/2021
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20.09.2021

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa Tornion kaupungin vaikuttamistoimielimiin seuraavasti:
1) nimetään kaupunginhallituksen edustaja nuorisoneuvostoon
toimikaudelle 2021-2023
2) nimetään kaupunginhallituksen edustaja vammaisneuvostoon
valtuustokaudelle 2021-2025 ja pyytää neuvoston toimintasäännön 2 §
mukaisesti sosiaali- ja terveyslautakuntaa, teknistä keskusta,
elämänlaatulautakuntaa ja seurakuntaa nimeämään edustajansa
vammaisneuvostoon
3) nimetään kaupunginhallituksen edustaja ikäihmisten neuvostoon
valtuustokaudelle 2021-2025 ja pyytää neuvoston toimintasäännön 3 §
mukaisesti sosiaali- ja terveyslautakuntaa, teknistä lautakuntaa, elämänlaatulautakuntaa, seurakuntaa, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:tä sekä
eläkeläis- ja vanhusjärjestöjä nimeämään edustajansa ikäihmisten
neuvostoon.

Päätös

Päätettiin nimetä:
1) nuorisoneuvostoon kaupunginhallituksen edustajaksi Päivi Pukero
vuosiksi 2021-2023
2) vammaisneuvostoon kaupuginhallituksen edustajaksi Outi Rämö
3) ikäihmisten neuvostoon kaupunginhallituksen edustajaksi Markus Törmä
kaudelle 2021-2023 ja Merja Aalto kaudelle 2023-2025, siten että vaihto
tapahtuu kesäkuussa 2023.

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 335

16/2021
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20.09.2021

Edustajien nimeäminen kuntapäiville 2021
KH 20.09.2021 § 335
872/00.04.00/2021
Valmistelija

Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760
Kuntavaalivuoden syksyllä valitaan Kuntaliiton valtuuskunta, johon kuuluu
76 jäsentä ja 76 varajäsentä. Vaalit toimitetaan Kuntaliiton jäsenkunnissa
15.11.-31.12.2021. Ehdokasasettelusta ja vaalien toimittamisesta
määrätään Kuntaliiton säännöissä ja valtuuskunnan vaalijärjestyksessä.
Kaikkien vaalipiirien kuntapäiväkokoukset järjestetään Helsingissä. Vaalilautakunta voi tarvittaessa päättää, että kuntapäiväkokoukset järjestetään
etäkokouksina. Kokouskutsut julkaistaan 20.9.2021 sivulla www.kuntaliitto.fi/valtuuskunnanvaalit.
Kunnat nimeävät edustajansa kuntapäiville. Kunnalla on asukaslukunsa
mukaan määräytyen 1-4 edustajaa. Kuntapäivillä ao. vaalipiirin kuntien
edustajat nimeävät valtuuskunnan vaaleja varten vaalipiirin ehdokaslistat.
Vaalipiirien kuntapäiväkokoukset ovat vaalipiirin ehdokasasetteluprosessin
välttämätön osa. Kuntapäivillä ao. vaalipiirin kuntien edustajat nimeävät
valtuuskunnan vaaleja varten vaalipiirin ehdokaslistat. Vaalilautakunta
kutsuu koolle vaalipiirikohtaiset kuntapäivät. Kokouskutsut lähetetään
syyskuun lopussa.
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat kuntapäiville. Kunnalla on
asukaslukunsa mukaan määräytyen 1-4 edustajaa. Edustajille voidaan
nimetä henkilökohtaiset varahenkilöt tai varahenkilöt sijaantulojärjestyksessä. Varahenkilö osallistuu kokoukseen varsinaisen kokousedustajan
ollessa estynyt.
Kunnan edustajien määrä kuntapäiväkokouksessa määräytyy seuraavasti:
asukasluku enintään 10 000 à yksi edustaja
asukasluku 10 001 - 50 000 à kaksi edustajaa
asukasluku 50 001 - 100 000 à kolme edustajaa
asukasluku yli 100 000 à neljä edustajaa
Tornion edustajien määrä asukasluvun mukaan on kaksi (2) edustajaa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Nimetään kuntapäiville kaksi (2) edustajaa ja heille varahenkilöt.
Katsotaan pöytäkirja tarkistetuksi tämän asian osalta kokouksessa.

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Päätös

§ 335
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20.09.2021

Pidettiin 5 minuutin neuvottelutauko.
Nimettiin Kuntapäiville Tornion kaupungin edustajiksi Olli Rainio ja Risto
Välimaa varalle sekä Jari Hast ja varalle Merja Aalto.
_______

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 336

16/2021
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20.09.2021

Tornion kaupungin lausunto koskien henkilöjunien ostoliikenteen tarjontaa vuosina 2022-2030
KH 20.09.2021 § 336
895/00.04.00/2021
Valmistelija

Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo, 040 764 0559
Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) pyytää alueilta ja muilta sidosryhmiltä
näkemyksiä vuosille 2022 – 2030 suunnitellusta ostoliikenteen tarjonnasta.
Lausuntokierros alkaa 8.9.2021 ja päättyy 24.9.2021 klo 16.00.
Lausuntopyynnön kysymykset
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää teitä vastaamaan oheisiin
kysymyksiin:
1. Täydentääkö suunniteltu ostoliikenne alueenne saavutettavuutta ja
palveleeko hankinta liikkumistarpeita, millä tavalla?
2. Tukevatko suunnitellut aikataulut matkaketjuja ja siirtymistä kestävään
liikkumiseen, miten?
3. Luoko suunniteltu ostoliikennetarjonta päällekkäisyyttä alueenne muun
julkisen liikenteen tarjonnan kanssa?
4. Onko teillä yksittäisiä perusteltuja aikataulujen muutostarpeita,
millaisia?
5. Näkemyksenne tulevista liikennetarpeista perusteluineen?
Voitte esittää myös muita näkemyksiä, mutta aikataulusyistä annettujen
lausuntojen arvioinnissa on mahdollista keskittyä pääasiassa suunniteltuun
ostoliikenteen tarjontaan vuoden 2022 alussa. Sopimukseen sisältyy myös
muutosmekanismi, jolla sopimuksenaikaiset muutokset tarjonnassa ovat
mahdollisia eduskunnan myöntämien määrärahojen puitteissa.
Lausuntopalvelu on julkaistu lausuntopalvelu.fi palvelussa, jonne myös
lausunnot pyydetään jättämään. Lausuntopalvelussa on myös tarkempi
kuvaus lausuntopyynnön taustoista.
Valmistelijan luonnos Tornion kaupungin lausunnoksi:
1. Täydentääkö suunniteltu ostoliikenne alueenne saavutettavuutta ja
palveleeko hankinta liikkumistarpeita, millä tavalla?
Tornion kaupungin alueella pysähtyvät esitetystä ostoliikenteestä HelsinkiTornio Itäinen-Kolari yöjunat. Vuorotarjonta on 0-3 kpl vuorokaudessa.
Liikenne on rakennettu palvelemaan lähinnä eteläisestä Suomesta LänsiLappiin suuntautuvaa matkailua eikä aikataulutusta ole rakennettu
alueemme näkökulmasta.

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 336

16/2021
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20.09.2021

Tornion ainoana junayhteytenä Länsi-Lapin kaukojunaliikenne palvelee
rajallisesti torniolaisten matkustustarpeita.
Suomen kaukojunalta ei ole yhteyttä Ruotsin Haaparannalta liikennöiviin
taajamajuniin Ruotsissa eikä aikatauluja ole yhteensovitettu.
2. Tukevatko suunnitellut aikataulut matkaketjuja ja siirtymistä kestävään
liikkumiseen, miten?
Ei riittävästi.
Lähikaupunkeihin (esim. Kemi ja Oulun seutu) suuntautuvaa työmatka- ja
asiointiliikennettä on ko. yhteyden varaan mahdotonta yhteensovittaa.
3. Luoko suunniteltu ostoliikennetarjonta päällekkäisyyttä alueenne muun
julkisen liikenteen tarjonnan kanssa?
Kaikki yhteydet ovat tarpeellisia pitkien etäisyyksien Lapissa, koska
joukkoliikenneyhteyksiä on saatavilla rajallisesti.
4. Onko teillä yksittäisiä perusteltuja aikataulujen muutostarpeita, millaisia?
Ei tässä vaiheessa
5. Näkemyksenne tulevista liikennetarpeista perusteluineen?
Pääministeri Marinin hallitusohjelmaan sisältyvän Laurila-TornioHaaparanta radan sähköistyksen valmistuttua arviolta 2024 LVM:llä ja
VR:llä tulee olla valmius vastata uuteen henkilöjunayhteystarpeeseen joko
markkinaehtoisen tai ostoliikenteen muodossa.
Tornion kaupunki tavoittelee kaukojunayhteyttä Haaparannalta Helsinkiin.
Pysähtymispaikkana Torniossa tulee olla kaupungin varsinainen
rautatieasema. Tämä mahdollistaa kestävien liikennemuotojen
kehittämisen Suomen ja Ruotsin välillä sekä Perämerenkaarella.
Tornio Itäinen on tärkeää säilyttää myös jatkossa Kolarin junien
seisakkeena mikäli liikennöintiä ei pystytä ulottamaan Tornion
rautatieasemalle.
Voitte esittää myös muita näkemyksiä, mutta aikataulusyistä annettujen
lausuntojen arvioinnissa on mahdollista keskittyä pääasiassa suunniteltuun
ostoliikenteen tarjontaan vuoden 2022 alussa. Sopimukseen sisältyy myös
muutosmekanismi, jolla sopimuksenaikaiset muutokset tarjonnassa ovat
mahdollisia eduskunnan myöntämien määrärahojen puitteissa.
Tornion kaupungin näkökulmasta on erittäin tärkeää, että nyt solmittavaan
ostoliikennesopimukseen on mahdollista tehdä tarvittavia muutoksia
Laurila-Tornio-Haaparanta -hankkeen valmistuttua.

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 336

16/2021
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Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Päätetään antaa Tornion kaupungin lausuntona Liikenne- ja
viestintäministeriölle koskien henkilöjunien ostoliikenteen tarjontaa vuosina
2022-2030.
Katsotaan pöytäkirja tarkistetuksi tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus evästi lausunnon antamista kohtaan viisi (5) siten, että
lausuntoon sisällytetään myös liityntämahdollisuudet Euroopan
rataverkkoon sekä työmatkaliikenne. Lisäksi esitettiin lisättäväksi Tornion
rooli Kolarin ratayhteyden merkitys pohjoiseen suuntautuvan liikenteen
lähtöpisteenä.
Hyväksyttiin.
_______

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 337

16/2021
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20.09.2021

Lausuntopyyntö kunnille Lapin Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP)
organisoitumisesta vuosille 2022-2024
KH 20.09.2021 § 337
873/00.00.01.02/2021
Valmistelija

vs. henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen
Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on lakisääteinen
palvelu. TYP palvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä
tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia
työvoimapalveluja sekä sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluja
työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun
lain (1369/2014) ja lain nojalla annetun asetuksen (1377/2014) mukaisesti.
Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa Työja elinkeinotoimisto, kunnat ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat
yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelutarpeen, suunnittelevat
palvelut työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi ja
vastaavat yhdessä työttömien kanssa työllistymisprosessin etenemisestä
ja seurannasta. Asiakkaat saavat tarvitsemansa työ- ja elinkeinohallinnon,
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Kelan työllistymistä edistävän
monialaisen yhteispalvelun joko yhteisistä toimipisteistä tai muulla,
asiakkaan palvelujen yhteensovittamisen tarve huomioivalla tavalla.
Lapin kunnat, Lapin TE-toimisto ja Kansaneläkelaitos päättivät vuonna
2015, että Lapissa on yksi TYP verkosto ja TYP toimintaa hallinnoi Lapin
liitto. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä
nimetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lapissa on nimetty kaksi
johtoryhmää ajalle 2016- 2018 ja 2019-2021.
Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä tekee yhteistyösopimuksen
työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä
johtoryhmän toimialueella. Lapissa voimassa oleva yhteistyösopimus
työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) Lapin
kuntien alueella on voimassa 31.12.2021 saakka.
Maakuntauudistusvalmistelusta johtuen yhteistyösopimus hyväksyttiin
erikseen vuosille 2019-2020 ja 2021.
Koska yhteistyösopimus Lapin työllistymistä edistävästä monialaisesta
yhteispalvelusta (TYP) on nyt päättymässä, tulee uusi yhteistyösopimus
Lapin kuntien alueella laatia ajalle 2022-2024.
Lapin työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun
organisoituminen ajalle 2022-2024.

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 337

16/2021
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20.09.2021

Lapin työllistymistä edistävästä monialaisen yhteispalvelun (Lapin TYP)
johtoryhmä on käsitellyt 15.4.2021 §6 kokouksessaan Lapin TYPtoiminnan organisointia vuosille 2022-2024 ja päätynyt yksimielisesti
esittämään, että toiminnan organisointia jatkettaisiin nykyisellä mallilla.
Lisäksi johtoryhmä esitti, että johtoryhmä ja TYP-palvelu organisoitaisiin,
resursoitaisiin Lapin liitosta ja edelleen että Lapissa toimisi yksi
työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelun johtoryhmä. Mahdolliset
monialaisen yhteispalvelun järjestämiseen vaikuttavat lainsäädännölliset
muutokset toimintakauden aikana huomioidaan ja toimitaan sen
mukaisesti.
TYP johtoryhmän esityksestä ja tästä lausuntopyynnöstä on keskusteltu
Lapin kuntajohtajien kokouksessa 30.4.2021 ja 13.8.2021. Myös
kuntajohtajat kannattivat toiminnan organisoitumista nykymallin- ja
resursoinnin mukaisesti.
Nykyisessä TYP toimintamallissa TYP-toiminta on resursoitu siten, että
toimintaa organisoi johtava työllisyysasiantuntija (1 htv). Käytännössä TYPjohtoryhmä tekee esityksen johtavan 2 (2) KEHA/4562/2021 30.8.2021
työllisyysasiantuntijan ja tämän varahenkilön nimeämisestä johtoryhmän
toimikaudeksi. Edelleen Lapin Liiton hallitus päättää nimeämisestä
johtoryhmän hyväksymän esityksen pohjalta.
TYP-toiminnan kustannuksista vastaa jokainen toimija omalta osaltaan.
Johtavan asiantuntijan kustannuksista vastaa Lapin liitto, joka laskuttaa ao.
kustannukset kunnilta olemassa olevan Lapin liiton perussopimuksen
mukaisina kuntien maksuosuuksina.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää
1) hyväksyä Lapin Työllistymistä edistävän yhteispalvelun
organisoitumisen jatkon nykymallin mukaisesti vuosille 2022-2024
2) hyväksyä litteenä olevan, nykyisen toimintamallin pohjalta laaditun,
Lapin työllistymistä edistävän monialaisen yhteistyöryhmän (TYP)
yhteistyösopimusluonnoksen Tornion kaupungin osalta. Lopullinen
yhteistyösopimus toimitetaan kuntiin allekirjoitettavaksi virallisen
organisoitumispäätöksen jälkeen
3) nimeää TYP johtoryhmän jäseneksi sosiaalityönjohtaja Anne Filalin ja
varajäseneksi vs. henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokisen

Päätös

Hyväksyttiin kohdat 1-3.
_______

Pöytäkirja

Aineen taidemuseon johtokunta
Kaupunginhallitus

§ 35
§ 338

16/2021

35

14.09.2021
20.09.2021

Aineen taidemuseon museonjohtajan viran täyttölupa
TAIDE 14.09.2021 § 35
Valmistelija

Museonjohtaja vs. Kanniainen Virpi, p. 050 597 1197
Aineen taidemuseossa vapautuu museonjohtajan virka 1.9.2021 alkaen.
Virka tulee täyttää mahdollisimman pian toiminnan jatkuvuuden
turvaamiseksi. Aineen taidemuseon museonjohtaja vastaa
taidemuseopalveluiden toteutumisesta lain, Tornion kaupungin
hallintosäännön, Aineen taidemuseon johtokunnan sekä Aineen
Kuvataidesäätiön ja Tornion kaupungin välisen sopimuksen määrittämällä
tavalla. Museonjohtaja kehittää Aineen taidemuseon toimintaa muun
henkilökunnan kanssa.

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja Halmkrona Ilkka

Päätösehdotus

Aineen taidemuseo esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää
täyttöluvan Aineen taidemuseon johtajan virkaan. Aineen taidemuseo
esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää täyttöluvan Aineen
taidemuseon johtajan virkaan. Virka täytetään vuoden 2021 loppuun
mennessä.

Päätös

Aineen taidemuseo esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää
täyttöluvan Aineen taidemuseon johtajan virkaan. Virka täytetään vuoden
2021 loppuun mennessä.
_______

KH 20.09.2021 § 338
821/01.01.01.01/2021
Valmistelija

vs. Henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen,
Henkilöstöpalveluilla ei ole huomauttamista Aineen taidemuseon
esitykseen koskien Aineen taidemuseon johtajan viran täyttölupaa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Myönnetään taidemuseon johtajan täyttölupa Aineen taidemuseon
johtokunnalle esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja

Aineen taidemuseon johtokunta
Kaupunginhallitus
Päätös

§ 35
§ 338

16/2021
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14.09.2021
20.09.2021

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen,
että selvitetään viran täytön perusteet ja tuodaan selvitys
kaupunginhallitukselle.
_______

Pöytäkirja

Elämänlaatulautakunta
Kaupunginhallitus

§ 58
§ 339

16/2021
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02.09.2021
20.09.2021

Kirjastovirkailijan toimen täyttölupa
ELLA 02.09.2021 § 58

Valmistelija

vs. kirjastotoimenjohtaja Tiina Väkeväinen, puh. 040 701 3954:
Tornion kaupunginkirjastossa vapautuu kirjastovirkailijan toimi 1.11.2021
alkaen. Kirjaston toiminnan kannalta on perustelua täyttää kirjastovirkailijan
toimi mahdollisimman pian.
Valmistelijan esitys:
Elämänlaatulautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
kirjastovirkailijan toimelle annetaan täyttölupa.

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja Halmkrona Ilkka

Päätösehdotus

Elämänlaatulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää
täyttöluvan kirjastovirkailijan toimeen 1.11.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

KH 20.09.2021 § 339
753/01.01.01.00/2021
Valmistelija

vs. Henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen
Henkilöstöpalveluilla ei ole huomauttamista elämänlaatulautakunnan
esitykseen koskien kirjastovirkailijan toimen täyttölupaa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Myönnetään elämänlaatulautakunnalle lupa kirjastovirkailijan toimen
täyttöön esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 294
§ 340

16/2021

38

23.08.2021
20.09.2021

Kirjanpitäjän irtisanoutuminen ja toimen täyttölupa
KH 23.08.2021 § 294

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.
_______

KH 20.09.2021 § 340
781/01.01.01.01/2021
Valmistelija

Talousjohtaja Anne Vuorjoki
Tornion kaupungin keskushallintopalveluissa on ollut haettavana kirjanpitäjän toimi 24.8.- 9.9.2021 välisenä aikana.
Kirjanpitäjän keskeisiä tehtäviä ovat Tornion kaupungin ja konsernin
tilinpäätöksen, osavuosikatsausten sekä talousarvion laatimiseen liittyvät
avustavat tehtävät sekä muita kirjanpitoon liittyvät tehtävät mm. eri
taloushallinnon ohjelmien pääkäyttäjyys, erilaisten aineistojen siirto
kirjanpitoon, käyttöomaisuuskirjanpito ja poistolaskenta. Hän toimii myös
yhdyshenkilönä perintätoimistoon.

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 294
§ 340

16/2021

39

23.08.2021
20.09.2021

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva alempi korkeakoulututkinto, ammatillinen perustutkinto tai vastaava opistotasoinen tutkinto sekä
riittävä perehtyneisyys kirjanpitoon.
Toimi täytetään aikaisintaan 25.10.2021 alkaen. Työsuhteen ehdot ja
palkkaus määräytyvät KVTES:n ja kaupungin palkkausjärjestelmän
mukaisesti. Tehtävässä sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamisesta esitettävä
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Määräaikaan 9.9.2021 klo 15.00 mennessä saapui kolme (3) hakemusta.
Hakemukset oheisaineistona.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Merkitään hakijat tiedoksi, päätetään haastatteluun kutsuttavista sekä
sovitaan haastattelijoista ja haastatteluajankohdasta.

Päätös

Päätettiin haastatella kolme hakijaa 24.9.2021 klo 09:30 alkaen ja nimettiin
kaupunginhallituksen edustajiksi Marja-Liisa Husa ja Outi Rämö sekä
virkamiehistä talousjohtaja Anne Vuorjoki ja kehitysjohtaja Sampo
Kangastalo.
_______

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
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20.09.2021

Luottamushenkilön eronpyyntö luottamustehtävästä
KH 20.09.2021 § 341
913/00.00.01.01/2021
Valmistelija

Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760
Esko Särkelä on toimittanut 15.9.2021 eronpyynnön Kemi-Tornionlaakson
koulutuskuntayhtymä Lappian valtuuston luottamustehtävästä
koulutuskuntayhtymän perussopimuksesta seuranneen ei-kelpoisuuden
perusteella.
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian perussopimuksen 6 §
mukaan valtuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien
valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää:
1) merkitä Esko Särkelän eronpyynnön tiedoksi ja myöntää Esko Särkelälle
pyyntönsä mukaisesti eron Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä
Lappian valtuuston jäsenyydestä
2) nimetä Esko Särkelän tilalle edustajan Kemi-Tornionlaakson
koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuustoon

Päätös

Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
_______

Pöytäkirja
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20.09.2021

Luottamushenkilön eronpyyntö luottamustehtävästä
KH 20.09.2021 § 342
924/00.00.01.01/2021
Valmistelija

Hallintopäällikkö Outi Kääriänen, 040 667 9760
Luottamushenkilö Kari Juntura on toimittanut 16.9.2021 eronpyynnön
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian valtuuston
luottamustehtävästä koulutuskuntayhtymän perussopimuksesta
seuranneen ei-kelpoisuuden perusteella.
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian perussopimuksen 6 §
mukaan valtuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien
valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää:
1) merkitä Kari Junturan eronpyynnön tiedoksi ja myöntää Kari Junturalle
pyyntönsä mukaisesti eron Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä
Lappian valtuuston jäsenyydestä
2) nimetä Kari Junturan tilalle edustajan Kemi-Tornionlaakson
koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustoon

Päätös

Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
_______

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
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20.09.2021

Luottamushenkilön eronpyyntö luottamustehtävästä
KH 20.09.2021 § 343
925/00.00.01.01/2021
Valmistelija

Hallintopäällikkö Outi Kääriänen, 040 667 9760
Luottamushenkilö Marko Koivisto on toimittanut 16.9.2021 eronpyynnön
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian valtuuston
luottamustehtävästä koulutuskuntayhtymän perussopimuksesta
seuranneen ei-kelpoisuuden johdosta.
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian perussopimuksen 6 §
mukaan valtuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien
valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää:
1) merkitä Marko Koiviston eronpyynnön tiedoksi ja myöntää Marko
Koivistolle pyyntönsä mukaisesti eron Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian valtuuston jäsenyydestä
2) nimetä Marko Koiviston tilalle edustajan Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustoon

Päätös

Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
_______

Pöytäkirja

16/2021
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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: § 328, § 329, § 330, § 331, § 333, § 334, § 335, § 337
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.

Pöytäkirja
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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.
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä/sähköpostilla, joka on lähetetty 22.9.
Pöytäkirja on nähtävillä Kaupungin yleisessä tietoverkossa 23.09.2021 .

