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Ptk tark. 
 
 

Kaupunginhallitus 
 
Aika 06.09.2021 klo 17:00 - 18:59 
 
Paikka Aineen taidemuseon auditorio 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 

 
§ 297 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 
§ 298 Asialistan hyväksyminen 5 
§ 299 Pöytäkirjan tarkastus 6 
§ 300 Tiedotettavat asiat 7 
§ 301 Kaupunginvaltuuston kokouksen täytäntöönpanot 8 
§ 302 Kesäkuun 2021 osavuosikatsaus 10 
§ 303 Kaupunginjohtajan viransijaisen määrääminen 13 
§ 304 Kaupunginhallituksen edustajien valinta lautakuntiin sekä johtokuntiin 

valtuustokaudella 2021-2025 
14 

§ 305 Toimikuntien ja työryhmien asettaminen vuosille 2021-2025 16 
§ 306 Kunnan edustajien nimeäminen vuoden 2021 Lapin maakunnan kutsuntoihin 19 
§ 307 Tornion kaupungin edustajan nimeäminen Lapin ammattikorkeakoulun 

hallitukseen 
22 

§ 308 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puhelinetu 23 
§ 309 Kaupunginjohtaja Jukka Kujalan oman auton käyttöoikeus 24 
§ 310 Arctic Mayors Forum -toiminta 25 
§ 311 Kuntakokeilun asiakasvastaava 26 
§ 312 Luottamushenkilön eronpyyntö luottamustehtävästä 28 
§ 313 Muut asiat 29 
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Ptk tark. 
 
 

 
Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Hast Jari jäsen  
 Husa Marja-Liisa jäsen  
 Hyöppinen Aino  varajäsen Merja Aallon paikalla 
 Kaarlela Antti jäsen  
 Pukero Päivi jäsen  
 Rainio Olli puheenjohtaja Poistui esteellisenä § 

308 käsittelyn ajaksi. 
 Rämö Outi jäsen  
 Sainmaa Jari 1. varapuheenjohtaja Puheenjohtaja § 308 

käsittelyn ajan. 
 Säily Ismo jäsen  
 Törmä Markus  varajäsen Kaisa Juuson paikalla 
 Välimaa Risto 2. varapuheenjohtaja  
 
Poissa Aalto Merja 
 Juuso Kaisa 
 
Muu Ponkala Markku kv pj.  
 Ollila Kosti kv 2. vpj.  
 Keränen Toni kv 3. vpj.  
 Kujala Jukka  kaupunginjohtaja Poistui esteellisenä § 

309 käsittelyn ajaksi. 
 Kangastalo Sampo  viranhaltija Poistui esteellisenä § 

303 käsittelyn ajaksi. 
 Halmkrona Ilkka  toimialan edustaja  
 Karjalainen Leena  toimialan edustaja  
 Kannala Markus  viranhaltija  
 Konola-Jokinen Tarja  toimialan edustaja  
 Vuorjoki Anne  toimialan edustaja  
 Kääriäinen Outi  pöytäkirjanpitäjä  
 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
Olli Rainio                      Jari Sainmaa Outi Kääriäinen 
puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja §308 pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

297 – 313 
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Ptk tark. 
 
 

Pöytäkirjan tarkastus Maanantaina 13.9.2021 kaupunginkansliassa 
 
 
 
 Marja-Liisa Husa     Antti Kaarlela       vara Päivi Pukero     vara Outi Rämö 
     
 
Pöytäkirjan nähtävilläpito 
   

Kaupungin yleisessä tietoverkossa 14.09.2021  
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
KH 06.09.2021 § 297  
    
 

 
Päätösehdotus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
_______ 
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Kaupunginhallitus § 298 06.09.2021 
 

 

 
Asialistan hyväksyminen 
 
KH 06.09.2021 § 298  
    
 

 
Päätösehdotus Hyväksytään asialista 

 
Päätös Hyväksyttiin. 

 
 
_______ 
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Kaupunginhallitus § 299 06.09.2021 
 

 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
KH 06.09.2021 § 299  
    
 

 
Päätösehdotus Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Marja-Liisa Husa ja Kaisa Juuso sekä 

varalle Antti Kaarlela ja Päivi Pukero. 
 

Päätös Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Marja-Liisa Husa ja Antti Kaarlela sekä 
varalle Päivi Pukero ja Outi Rämö. 
 
 
_______ 
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Kaupunginhallitus § 300 06.09.2021 
 

 

 
Tiedotettavat asiat 
 
KH 06.09.2021 § 300  
    
 

- Kokoomuksen valtuustoryhmän ilmoitus:  
varapuheenjohtaja Ninni-Ingrid Kokkonen.  
 

- Talouspalvelujen ilmoitus kassatilanteesta 31.8.2021 
 

- Talousjohtajan viranhaltijapäätös 31.8.2021 § 9 
 

- Kehitysjohtajan viranhaltijapäätös 25.8.2021 § 18 
 

Esittelijä       kaupunginjohtaja Kujala Jukka 
 

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.  
 

Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 
 
_______ 
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Kaupunginhallitus § 301 06.09.2021 
 

 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
KH 06.09.2021 § 301  
    
   
 
  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 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: 
 
§ 127 Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksyttiin.  
 
§ 128 Asialistan hyväksyminen. Todettiin asialistan lisäksi kolme lisälistan 
asiaa. 
 
§ 129 Pöytäkirjan tarkastus. Tarkastajat Jan-Mikael Hakomäki ja Jari 
Hannuniemi varalla Karoliina Harjuoja ja Jari Hast  
 
§ 130 Kaupunginvaltuuston kokoukset, pöytäkirjojen tarkastaminen ja 
nähtävänä pitäminen vuonna 2021. Päätös toimialoille tiedoksi spostilla 2.9. 
 
§ 131 Kesäkuun 2021 osavuosikatsaus. Siirretty kaupunginhallituksen 6.9. 
jatkokäsittelyyn  
 
§ 132 Henkilöstökertomus vuodelta 2020. Päätös tiedoksi henkilöstöpalvelut, 
Tarja Konola-Jokinen spostilla 2.9. 
 
§ 133 Tornion kaupungin osallisuusmalli. Päätös tiedoksi toimialoille ja Jaana 
Sahille spostilla 2.9. 
 
§ 134 Tornio-Haaparanta rajayhteistyön toimintasuunnitelma. Päätös tiedoksi 
Haaparannan kunnalle ja Hanna-Leena Ainoselle spostilla 2.9. 
 
§ 135 Valtuustoaloite Näränperäntien ja Krannikadun avaamiseksi. Päätös  
tiedoksi aloitteen jättäjälle Antti Kaarlelalle spostilla 2.9.  
 
§ 136 Jäsenten valitseminen Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon. Päätös nimetyt jäsenet ja 
varajäsenet, LPSHP:n kuntayhtymän ja LPSHP:n jäsenkuntien kirjaamot 
spostilla 3.9., tiedoksi Seija Kuure 
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§ 137 Jäsenten valitseminen Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä 
Lappian valtuustoon. Päätös valitut edustajat ja varajäsenet posti/sposti 3.9., 
tiedoksi Seija Kuure 
 
§ 138 Jäsenten valitseminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän 
valtuustoon. Päätös valitut jäsenet ja varajäsenet posti/sposti 3.9., Kolpeneen 
kuntayhtymän kirjaamo, tiedoksi Seija Kuure 
 
§ 139 Valtuustoaloite jääkiekkokaukalosta Tornioon. Päätös tiedoksi 
valmisteluun Markus Kannala spostilla 3.9.  
 
§ 140 Valtuustoaloite lautakunnille tehtyjen aloitteiden kirjaamisesta 
lautakunnan pöytäkirjaan. Päätös tiedoksi Keskushallinto, hallintopäällikkö ja 
kaupunginlakimies spostilla 3.9. 
 
§ 141 Valtuustoaloite kuntalaisten informoinnista koskien soteuudistusta. 
Päätös tiedoksi Sampo Kangastalo spostilla 3.9. 
 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
_______ 
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Kaupunginhallitus § 302 06.09.2021 
 

 

 
Kesäkuun 2021 osavuosikatsaus 
 
KH 23.08.2021 § 283  
  
 
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 
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vähentäminen, ja muilta osin toimenpiteet huomioidaan ja tuodaan 
tarkennetut säästötoimenpiteet ja laskelmat seuraavan kokoukseen. 

 
 _______ 
 
KV 30.08.2021 § 131  
  
 
  Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 

 
 merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen toimenpiteet talousarvion 

tasapainottamiseksi. 
 

Päätös Hyväksyttiin.   
 
 _______ 
 
 
KH 06.09.2021 § 302    
726/02.02.02/2021    
 
§ 302    
 
Valmistelija Kaupunginjohtaja Jukka Kujala 

 
Tarkennetussa tulosennusteessa on otettu huomioon valtionavustukset 
hyvinvointipalveluille aiheutuvista koronakustannuksista, joita ovat testaus, 
jäljittäminen ja rokottaminen. Avustuksen määrä, 571 000 €, on laskettu 
tulosennusteeseen pienimmän yksikkökorvaustason (40%) mukaisesti 
noudattaen taloushallinnon varovaisuusperiaatetta. Maksimikorvaus (65% 
yksikkökustannuksista) Tornion koronakustannuksien osalta voi kuitenkin 
olla 895 000 euroa. Tarkennettuun tulosennusteeseen on myös huomioitu 
sivistyspalveluiden kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun valtionavustus, 
joka ei kuitenkaan ole kuin 40 000 euroa.  
 
Hyvinvointipalveluiden ja sivistyspalveluiden keinot tulosennusteen 
oikaisemiseen loppuvuoden osalta ovat olemattomat. Sosiaalihuoltolain 
alaisten palvelujen karsiminen on lyhyellä aikataululla mahdotonta. 
Asiakkailla ovat voimassaolevat palvelupäätökset, joita ei voi yllättäen 
katkaista. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta ei -lakisääteisiä palveluja 
Torniolla ei ole, joiden kohdalla harkintaa voitaisiin käyttää.  
 
Varhaiskasvatuslaki puolestaan määrää ryhmäkoon ja henkilöstö-
mitoituksen ja tästä syystä on palkattu lisää henkilökuntaa, jotta lain 
asettamat vaatimukset täyttyvät. Tornio määrättiin 5 -vuotiskokeiluun ja 
opetus- ja kulttuuriministeriö ei kata kaikkia tästä toiminnasta aiheutuvia 
kuluja. Lisäksi asiakasmaksulain muutos pienentää  sivistytoimen tuloja.  
Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelulain muutoksesta johtuvat tulojen 
pienenmiset kompensoidaan kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuuden 
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2%:n korotuksella joka merkitsee Tornion kaupungille vuonna 2021 noin 
325 000 euroa.  
 
Sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen henkilökohtaiset avustajat 
on palkattu lausuntojen perusteella ja perusopetuksessa etäopetuksen 
aiheuttamaan oppimisvajeeseen on vastattu lisäämällä tukimuotoja. 
Pandemia on aiheuttanut ennakoimatonta sijaistarvetta. Jotta näiden 
palveluiden osalta voidaan esittää säästöjä palvelujen määrää 
vähentämällä, se tulee tehdä suunnitelmallisesti ja vaatii pidemmän ajan.    
 
Arviota tarvikkeiden, tavaroiden ja palveluiden käytön vähentämisestä on 
haastava tehdä. Toimialajohtajat seuraavat toimialansa ostoja ja mikäli 
hankinnat eivät ole välttämättömiä niistä pidättäydytään vuoden 2021 
aikana.  
 
Talouden tasapainottamistoimenpiteet otetaan huomioon talousarvion 
2022 laadinnassa.   

 
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tarkennetun tuloslaskelman tiedoksi. 

 
Päätös 
 Merkittiin tiedoksi tarkennettu tuloslaskelma ja evästettiin valmistelua 

lisäksi siten, että kaupunkikonsernin ulkopuolelta hankkimien 
ostopalveluiden tarve selvitetään, mikäli palveluita tuotetaan omassa 
palvelutuotannossa ja huomioidaan myös TA2022 suunnittelussa. 

 
 _______ 
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Kaupunginhallitus § 303 06.09.2021 
 

 

 
Kaupunginjohtajan viransijaisen määrääminen 
 
KH 06.09.2021 § 303    
854/00.01.01.02/2021    
 
 
Valmistelija Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen 

 
 Tornion kaupungin hallintosäännön 15 § mukaan kaupunginhallitus mää-

rää kaupunginjohtajan sijaisen, joka hoitaa kaupunginjohtajan tehtäviä 
kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen.  
 
Valtuusto voi ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan, mikäli poissaolo kestää 
kuutta (6) kuukautta pidemmän ajan tai mikäli virka on avoinna. 
 
Kaupunginjohtajalla ei ole tällä hetkellä sijaista ja on perusteltua nimetä 
sijainen. 
 
 
 
 

Kaupunginjohtaja Jukka Kujala    
 

 Kaupunginhallitus päättää: 
 
1) nimetä kaupunginjohtajan viransijaisen toistaiseksi voimassaolevana 
alle kuuden (6) kuukauden poissaoloihin  
 
2) nimetä kaupunginjohtajan viransijaiseksi tehtävää jo hoitaneen 
kehitysjohtaja Sampo Kangastalon 
 

Päätös Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo poistui esteellisenä asian käsittelyn 
ajaksi.  
 
Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2. 

 
 _______ 
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Kaupunginhallituksen edustajien valinta lautakuntiin sekä johtokuntiin valtuustokaudella 2021-
2025 
 
KH 06.09.2021 § 304    
802/00.00.01.00/2021    
 
 
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 kokouk- 
sessa.  
 
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 
- elämänlaatulautakunta 
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- 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 2021-
2025: 
Jari Sainmaa  
 
Aineen taidemuseon johtokuntaan nimettiin valtuustokaudelle 2021-2025: 
Päivi Pukero 

 
 _______ 
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Kaupunginhallitus § 305 06.09.2021 
 

 

 
Toimikuntien ja työryhmien asettaminen vuosille 2021-2025 
 
KH 06.09.2021 § 305    
771/00.00.01.02/2021    
 
 
Valmistelija Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760 

 
Kaupunginhallitus on kuntalain mukaisesti asettanut toimikaudelleen 2017-
2021 toimikuntia ja työryhmiä erilaisia tehtäviä varten. 
 
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnan 
hallitus ja tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa: 
1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta 
valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä; 
2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten; 
3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja 
johtokuntaan. 
 
Kuntalain 30 § mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla 
muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista 
varten.  

 
Kuntalain 32 §:n mukaan toimikunnan toimikausi voi olla enintään sen 
asettaneen toimielimen toimikauden pituinen. 

 
Mikäli toimikunnan tehtävä on kesken tai se on toiminnan kannalta 
tarkoituksenmukaista, että toimikunta jatkaa työtään, tulee 
kaupunginhallituksen uuden toimikauden alussa asettaa uudelleen ko. 
toimikunta eli jatkaa käytännössä sen toimiaikaa. 
 
Toimielimiä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. 
Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 §:n 2 momentti, 
jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta 
olla sekä naisia että miehiä vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä 
muuta johdu. 
 

Liite Luettelo toimikunnista ja työryhmistä valtuustokaudelle 1.8.2021 – 
30.5.2025. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää: 
 
1) asettaa valtuustokaudelle 2021 – 2025 liitteessä esitetyt toimikunnat ja 
työryhmät 
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2) nimetä seuraaviin työryhmiin jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: 

 
- Tornio 400 juhlatoimikunta 
- Yhteistyötoimikunta 
- Kaupunkistrategiatyöryhmä 
- Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen johtoryhmä 
- TornioHaparanda matkakeskuksen johtoryhmä 
 
3) todeta, että viranhaltijoista koostuvat työryhmät nimetään 
viranhaltijapäätöksellä 
 
4) että ne toimikunnat/työryhmät, joissa ei ole määrätty puheenjohtajaa tai 
varapuheenjohtajaa tai sihteeriä, valitsevat keskuudestaan 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin 
 
5) edellyttää, että kaupunginhallituksen asettamat toimikunnat ja työryhmät 
raportoivat vuosittain tuloksista kaupunginhallitukselle.   
 
6) että kaupungin palveluksessa olevien virkamiesten virka- ja 
työehtosopimuksen mukaisia kokouspalkkio-ohjeita noudatetaan. Silloin 
kun virkamies on nimetty asianomaisen virkamiehen tai työntekijän omaa 
tehtäväkenttää sivuavaan, siihen liittyvään toimikunnan/työryhmän 
alaiseen valmistelutehtävään tai toimivat toimikunnassa/työryhmässä 
asiantuntijajäsenenä 
 
7) että viranhaltijatyöryhmien kokoukset pidetään pääsääntöisesti 
työaikana. 
 
8) että jokaisen jokaisen toimikunnan/työryhmän tulee saatuaan työnsä 
valmiiksi tai todettuaan, ettei toimikunnan/työryhmän työn jatkuminen ole 
enää tarkoituksenmukaista, esittää kaupunginhallitukselle 
toimikunnan/työryhmän työn päättymistä 
 
9) että toimikunnan / työryhmän toimesta alkuperäiset pöytäkirjat ja heidän 
tarpeelliseksi katsoma pysyvästi arkistoiva aineisto toimitetaan 
kaupunginhallituksen kirjaamoon työn päätyttyä 
 

Päätös Hyväksyttiin kohdat 1 ja 3-9 sekä kohdassa kaksi (2) nimettiin jäsenet 
seuraavasti: 
 
Yhteistyötoimikunta 
- Jukka Kujalan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Olli Rainio,  
- varsinaiseksi jäseneksi Marja-Liisa Husa ja henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi Jari Hast 
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TornioHaparanda Matkakeskus 
- varsinaiseksi jäseneksi Olli Rainio ja varalle Jari Sainmaa 
 
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden johtoryhmä 
- varsinaiseksi jäseneksi Jari Hast 

 
 _______ 
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Kunnan edustajien nimeäminen vuoden 2021 Lapin maakunnan kutsuntoihin 
 
KH 06.09.2021 § 306    
803/00.04.00/2021    
 
 
Valmistelija Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen 

 
Lapin aluetoimisto järjestää Lapin maakunnassa syksyn 2021 kutsunnat 
kutsuntakuulutuksen mukaisesti (liitteenä 1) ja ne koskevat vuonna 2003 
syntynyttä ikäluokkaa, uudelleen tarkastukseen käskettyjä ja edellisiin 
kutsuntoihin saapumatta jääneitä.  
 
Kutsuntakuulutus Kutsuntakuulutus on pidettävä vähintään kaksi viikkoa 
ennen kutsuntojen alkua sekä kutsuntojen ajan nähtävänä kunnan 
virallisella ilmoitustaululla (AsevL 15§). Kunta voi harkintansa mukaan 
laittaa kutsuntakuulutuksen esille myös muissa sopivissa paikoissa, kuten 
esimerkiksi oppilaitoksissa tai kunnan verkkosivuilla.  
 
Kutsuntatilaisuus Jokaisessa kunnassa kutsuntojen avaustilaisuus on 
juhlallinen ja kutsunnat avaa pääsääntöisesti Lapin aluetoimiston päällikkö. 
Kutsunnat ovat Puolustusvoimille vuosittainen kuntakäynti, jossa 
puolustusvoimien edustajat ja eri viranomaistahot tapaavat toisensa. Tämä 
pyydetään huomioimaan edustajia nimetessä. Avauspuheen jälkeen 
kunnan ja seurakunnan edustajat esittävät tervehdyksensä 
kutsunnanalaisille. Poliisipäällikköä tai poliisin edustajia on pyydetty 
tuomaan tilaisuuteen poliisiviranomaisen tervehdys. Korona -tilanteesta 
johtuen tänäkään vuonna ei kutsuta veteraaneja paikalla vaan esitetään 
videolla heidän haastattelu.  
 
Kutsuntatilaisuuksiin pyydetään kaupungin edustajaa tuomaan noin 3-5 
minuutin tervehdyksen oman kuntansa kutsunnanalaisille. Tervehdyksien 
tulisi tukea ja rohkaista nuoria miehiä kut sunnoista alkavalle 
asevelvollisuusajalle sekä rohkaista heitä kasvamaan palveluksen kautta 
yhteiskuntakelpoisiksi kansalaisiksi.  
 
Avaustilaisuuden kesto on noin 35-50 minuuttia, jonka jälkeen 
kutsuvieraskahvi. Kutsuntatilaisuus päättyy kutsunnanalaisilla ja 
lautakunnilla paikkakunnasta riippuen klo 14.00 – 17.00.  
 
Kaupungin edustus kutsunnoissa. 
 
Kaupunkia pyydetään nimeämään Asevelvollisuuslain 22§:ssä mainitut 
jäsenet ja heille riittävä määrä varamiehiä kutsuntalautakuntaan. 
Lautakunnan jäseniä nimetessä pyydetään ottamaan huomioon heidän 
mahdollinen esteellisyys, niin ettei kutsunnanalaisissa ole heidän 
lähisukulaisiaan. Lisäksi pyydetään kunnan edustajaa valittaessa 
huomioimaan, että hänellä olisi kokemusta nuorten parissa työskentelystä. 
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Osa kunnista on pystynyt viime vuosina asettamaan kutsuntalautakuntaan 
edustajiksi sosiaali-, nuoriso- tai terveysalan ammattilaisia, jotka tunsivat 
oman alueensa mahdolliset ongelma- ja riskitapaukset jo ennalta. 
Päätöksenteko näillä paikkakunnilla helpottui oleellisesti ja lautakunta teki 
niin kutsunnanalaisia kuin puolustusvoimia tukevia päätöksiä. 
Toimintamalli on käytössä valtakunnallisesti ja sillä on Pääesikunnan ja 
Maavoimien esikunnan vahva tuki. Lautakunnan jäseneksi ei kuitenkaan 
suositella etsivän nuorisotyön henkilöä tai aikalisäohjaajaa, koska heidän 
toivotaan jututtavan kutsunnanalaisia lautakuntakäynnin jälkeen.  
 
Kutsuntalääkärit  
 
Pyydetään, että terveyskeskuksen johtava lääkäri (vast) asettaa tarvittavan 
määrän kutsuntojen terveystarkastukseen perehtyneitä lääkäreitä 
kutsuntatilaisuuksiin (AsevL 22 §). On toivottavaa, että lääkärit olisivat 
käyneet kutsuntakoulutuksessa tai olisivat aiemmin toimineet 
kutsuntalääkäreinä. Lääkäreiden päivittäinen tarve kutsuntatilaisuudessa 
on noin klo 10-15 riippuen kutsunnanalaisten määrästä. Kutsuntaupseeri 
on yhteydessä ilmoitettuihin lääkäreihin vähintään viikko ennen tilaisuutta 
ja sopii tarkemmin lääkärin/lääkärien paikallaolon. Lapin aluetoimisto 
pyytää Tornion kaupunkia huomioimaan, että Torniossa muodostetaan 
kaksi (2) lautakuntaa ja molempiin tarvitaan oma edustajansa sekä heille 
varahenkilöt.  
 
Korona-pandemian huomioiminen  
 
Kutsunnat toteutetaan mahdollisimman turvallisesti. Tämän hetken arvion 
mukaan kutsunnat voidaan järjestää lähes normaalisti syksyllä 2021. 
Pääesikunta käskee pandemiaan liittyvät puolustusvoimien ohjeet ja 
rajoitukset toimintaan valtioneuvoston antamien ohjeiden ja rajoitusten 
perusteella. Mikäli pandemia aiheuttaa muutoksia tai erityisjärjestelyitä 
kutsuntoihin, Lapin aluetoimisto on niihin liittyen yhteydessä 
kuntiin/kaupunkeihin hyvissä ajoin ennen kutsuntatilaisuuksia.  
 
Lapin aluetoimistossa asiaa hoitavat kutsuntaupseeri kapteeni Mikko 
Nevala (mikko.nevala@mil.fi, 0299 455 112) ja sektorijohtaja ja majuri Arto 
Lilja (arto.lilja@mil.fi, 0299 455 110). Lisätietoja voi tarvittaessa tiedustella 
myös Lapin aluetoimiston asiakaspalvelusta (lapinaluetoimisto@mil.fi, 
0299 455 118). 
 

Oheisaineisto:   Pyyntökirje Kutsuntakuulutus Ilmoituslomake (liite)  
 

 
Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen:  

 
 
Kaupunginhallitus päättää:  
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1) asettaa kuulutus nähtäville vähintään kaksi (2) viikkoa ennen 
kutsuntojen alkua ja kutsuntojen ajaksi  
 
2) nimetä kutsuntalautakunnan varsinaisiksi edustajiksi terveydenhoitajat 
Maria Rääpysjärven ja Päivi Karin sekä varaedustajaksi terveydenhoitaja 
Minna Vallon  
 
3) nimetä kutsuntalääkäriksi Riitta Nymanin  
 
4) antaa tilaisuuden tarjoilujen järjestämisen keskushallinnon kanslian 
tehtäväksi  
 

Kaupunginhallitus:  
 
Hyväksyttiin kohdat 1-4 ja kunnan edustaja nimettäväksi elokuun 2021 
kokouksessa.  
 

Lisätiedot:   Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760  
 

Täytäntöönpano:   Muutoksenhakuna oikaisuvaatimus.  
 

 
Otteet:  Puolustusvoimien Lapin aluetoimisto 

Kaupungin nimetyt edustajat 
Perusturvajohtaja Leena Karjalainen  
Johtava lääkäri Jukka Ronkainen  
Johdon sihteeri Seija Kuure  
 
_______ 
 
 
 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 
 

Päätösehdotus Nimetään Tornion kutsuntatilaisuuksiin 27.10.2021 klo 09:00 alkaen ja 
28.10.2021 klo 09:00 alkaen kaupunginhallituksen edustaja(t).   
 

Päätös Nimettiin kutsuntatilaisuuksiin Olli Rainio ja Jari Hast, sekä varalle Antti 
Kaarlela. 

 
 _______ 
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Tornion kaupungin edustajan nimeäminen Lapin ammattikorkeakoulun hallitukseen 
 
KH 06.09.2021 § 307    
853/00.04.01/2021    
 
 
Valmistelija Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760 

 
Lapin ammattikorkeakoulu pyytää 1.9.2021 saapuneella ilmoituksella 
nimeämään Tornion kaupungin edustajan Lapin ammattikorkeakoulun 
hallitukseen. 
 
Lapin ammattikorkeakoulu Oy :n omistavat Lapin yliopisto, Rovaniemen 
kaupunki, Kemin kaupunki ja Tornion kaupunki. Osakeyhtiön kotipaikka on 
Kemi ja hallituksen puheenjohtajuus Lapin Yliopistolla ja yhtiön rehtori-
toimitusjohtajana toimii KT Riitta Rissanen. 
 
Ammattikorkeakoulun hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta 
järjestämisestä vastaa yhtiökokouksen valitsema hallitus. 
 
Korkeakoulujen yhdistyessä yhtiökokous on valinnut vuonna 2017 
hallituksen ja tuolloin hallitukseen on tullut nimetyksi Torniosta 
kaupunginjohtaja. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus nimeää kaupunginjohtajan Tornion kaupungin 
edustajaksi Lapin ammattikorkeakoulun hallitukseen.   
 

Päätös Hyväksyttiin esitys. 
 
 _______ 
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Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puhelinetu 
 
KH 06.09.2021 § 308    
823/00.01.01.02/2021    
 
 
Valmistelija Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760 

 
Tornion kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymän Hallintosäännön 
mukaan kaupungin eri toimielinten puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan 
kokousten ulkopuolella toimielinten toimintaan liittyvistä tehtävistä 
vuosipalkkio. Vuosipalkkio maksetaan kokouksiin valmistautumisesta, 
asioihin perehtymisestä, asioiden tiedottamisesta ja kuntalaisten 
yhteydenotoista. 
 
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 
Hallintosäännön 155 § 1 mom mukaan 2 461 euroa yhteydenpidon ja 
tiedottamisen hoitamiseksi puheenjohtajan tehtävässä ja pykälän 5 mom 
mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtajalle kustannetaan puhelinetu. 
 
Kaupunginhallitus on myöntänyt kaupunginhallituksen puheenjohtajalle 
puhelinedun 3.2.2020 § 38 jo edeltävällä 2017-2021 valtuustokaudella. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää 
 
1) myöntää kaupunginhallituksen puheenjohtajalle matkapuhelinedun 
valtuustokaudelle 2021-2025 
 
2) että, matkapuhelimen käytön osalta noudatetaan ajatasaista 
verohallinnon luontoisetujen laskentaperustetta   
 

Päätös Kaupunginhallituksen puheenjohtaja poistui kokouksesta asian käsittelyn 
ajaksi. Puheenjohtajana asian käsittelyn aikana toimi I varapuheenjohtaja 
Jari Sainmaa. 
 
Hyväksyttiin päätösesityksen kohdat 1 ja 2. 

 
 _______ 
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Kaupunginjohtaja Jukka Kujalan oman auton käyttöoikeus 
 
KH 06.09.2021 § 309    
858/00.01.01.02/2021    
 
 
Valmistelija Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760 

 
Kaupunginjohtaja Jukka Kujala on aloittanut virassaan 17.8.2021. 
Kaupunginjohtajalla oman auton käyttöoikeus virkatehtävien hoitamisessa 
on välttämätöntä. 
 

   
 

 Myönnetään kaupunginjohtaja Jukka Kujalalle oman auton käyttöoikeus 
virkatehtävien hoitamisessa.  
 

Päätös Kaupunginjohtaja Jukka Kujala poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. 
 
Hyväksyttiin esitys. 

 
 _______ 
 
 
 



 

 

Pöytäkirja 15/2021  25 

 
Kaupunginhallitus § 310 06.09.2021 
 

 

 
Arctic Mayors Forum -toiminta 
 
KH 06.09.2021 § 310    
846/00.04.01/2021    
 
 
Valmistelija Kaupunginjohtaja Jukka Kujala, 040 132 0403 

 
Arktisten kaupunkien kaupunginjohtajien foorumi perustettiin Islannissa 
lokakuussa 2019 ja se on rekisteröity Norjaan, missä toimii myös foorumin 
sihteeristö Tromssassa. Foorumissa on mukana 18 kaupunkia Suomesta, 
Ruotsista, Norjasta, Yhdysvalloista, Venäjältä, Kanadasta, Färsaarilta, 
Grönlannista. Foorumin tarkoituksena on toiminnallaan varmistaa, että 
arktisen alueen kuntien ja kaupunkien ja niiden kansalaisten arvot, 
tavoitteet ja näkemykset tulevat kuulluksi ja huomioon otetuksi arktisen 
alueen politiikan muotoilussa ja toimeenpanossa. Näitä ovat mm. yhteiset 
kannanotot Arktista koskeviin strategioihin ja ohjelmiin. Foorumin toimintaa 
on tähän asti hoidettu eri kaupunkien olemassa olevan henkilöstön voimin, 
mutta tavoitteellisempi ja vaikuttavampi toiminta edellyttää kaupungeilta 
yhteistä resursointia. Foorumin tavoitteena on mm. Arktisen Neuvoston 
tarkkailijajäsenyyden hakeminen ja saaminen. Yhteisiä teemoja 
toiminnassa tulevat olemaan työ, elinkeinot ja elinvoiman vahvistaminen ja 
miten Arktisilla alueilla turvataan kestävä ja tasapainoinen kehitys.    
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 
 

Päätösehdotus Tornion kaupunki päättää osallistua 2 400 eurolla Arctic Mayor Forum -
toiminnan tukemiseen/ vuosi ja nimittää kaupunginjohtajan edustamaan 
kaupunkia foorumissa.    
 

Päätös Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys, että osallistutaan 
verkostoon vuosina 2021-2025. 

 
 _______ 
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Kuntakokeilun asiakasvastaava 
 
KH 23.08.2021 § 295  
  
 
 
Valmistelija vs. 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 TE-
palveluiden 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 kaupunginhallituk-
sen 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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KH 06.09.2021 § 311    
787/01.01.01.01/2021    
 
 
Valmistelija vs.henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen 
 
 Työllisyyden kuntakokeilun asiakasvastaavan virkaan hakeneista (10 hen-

kilöä) on haastateltu sovitusti kaksi henkilöä 1.9.2021 ja esityksessä on 
huomioitu aiemman haastattelun perusteella yksi hakija.  
 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 
 

Päätösehdotus Esitän haastattelun ja kokonaisarvioinnin perusteella määräaikaiseen 
virkaan valittavaksi Jaako Lindan ja hänen varalleen Söderström Eilan, 
kuuden kuukauden koeajalla ja ehdolla, että valittu on ennen toimen 
vastaanottamista toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen 
terveydentilastaan vaalin vahvistamista varten.     
   
Katsotaan pöytäkirja tarkastetuksi tämän asian osalta kokouksessa. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
Tarkastettiin pöytäkirja asian osalta kokouksessa. 

 
 _______ 
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Luottamushenkilön eronpyyntö luottamustehtävästä 
 
KH 06.09.2021 § 312    
841/00.00.01.01/2021    
 
 
Valmistelija Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760 

 
Sivistyslautakunnan varajäsen ja Poliisin neuvottelukunnan jäsen Minna 
Tennivaara on toimittanut 29.8.2021 päivätyn eronpyynnön 
luottamustehtävistään ja perustelee eronpyyntöä henkilökohtaisilla syillä. 
 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 
 

Päätösehdotus Esitetään kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää: 
 
1) merkitä Minna Tennivaaran eronpyynnön tiedoksi ja myöntää Minna 
Tennivaaralle pyyntönsä mukaisesti eron sivistyslautakunnan 
varajäsenyydestä sekä Poliisin neuvottelukunnan jäsenyydestä 
 
2) valita Minna Tennivaaran tilalle sivistyslautakunnan varajäsenen  
 
3) valita Minna Tennivaaran tilalle jäsenen Poliisin neuvottelukuntaan  
  
 

Päätös Hyväksyttiin esitettäväksi kaupunginvaltuustolle. 
 
 _______ 
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Muut asiat 
 
KH 06.09.2021 § 313    
859/00.01.01.02/2021    
 
 
Valmistelija Kaupunginjohtaja Jukka Kujala 

 
Muut keskusteltavat asiat 
 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus käy keskustelun kaupunginjohtajan esittelemissä muissa 
asioissa.  
 

Päätös Lapin Urheilugaalan järjestäminen 2022 alkuvuonna.  
Kaupunginjohtaja esitti yhteistyösopimusta 5 000 euron kustannuksella 
hyväksyttäväksi 400 juhlavuoden budjetista.  
 
Hyväksyttiin. 
 
_______ 
 
VN asetus COVID-19 käytäntö on muuttunut ja asia selvitettävänä 
asetuksen tulkinnan osalta kauttakulun osalta. Toimitettu päivitetty virka-
apupyyntö rajaviranomaiselle.   
 
Merkittiin tiedoksi. 
 
______ 
 
Ilmoitusasia. 

 
 _______ 
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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: § 303, § 304, § 305, § 306, § 307, § 308, § 309, § 310 
 
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 kirjeellä/sähköpostilla, joka on lähe-
tetty  xxx. 
 
Pöytäkirja on nähtävillä Kaupungin yleisessä tietoverkossa 14.09.2021 . 
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