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 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Aalto Merja jäsen  
 Hast Jari jäsen  
 Husa Marja-Liisa jäsen  
 Kaarlela Antti jäsen  
 Pukero Päivi jäsen  
 Rainio Olli puheenjohtaja Poistui esteellisenä asian 

§ 381 käsittelyn ja 
päätöksenteon ajaksi. 

 Rämö Outi jäsen  
 Sainmaa Jari 1. varapuheenjohtaja Puheenjohtajana § :n 

381 käsittelyn ajan. 
 Säily Ismo jäsen  
 Välimaa Risto 2. varapuheenjohtaja  
 
Poissa Juuso Kaisa 
 Kangastalo Sampo  
 Kannala Markus  
 Karjalainen Leena  
 
Muu Ponkala Markku kv:n puheenjohtaja  
 Ollila Kosti kv:n 2. varapuheenjohtaja  
 Keränen Toni kv:n 3. varapuheenjohtaja  
 Kujala Jukka  kaupunginjohtaja  
 Halmkrona Ilkka  viranhaltija Poistui esteellisenä § 
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 Vuorjoki Anne  viranhaltija  
 Konola-Jokinen Tarja  viranhaltija  
 Kääriäinen Outi  pöytäkirjanpitäjä  
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 Olli Rainio Outi Kääriäinen 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

366 - 383 
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Kaupungin yleisessä tietoverkossa 21.10.2021 
 
 



 

 

Pöytäkirja 19/2021  4 

 
Kaupunginhallitus § 366 18.10.2021 
 

 

 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
KH 18.10.2021 § 366  
    
 

 
Päätösehdotus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 

 
 
_______ 
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Kaupunginhallitus § 367 18.10.2021 
 

 

 
Asialistan hyväksyminen 
 
KH 18.10.2021 § 367  
    
 

 
Päätösehdotus Hyväksytään asialista 

 
Päätös Päivi Pukero esitti työjärjestystä muutettavaksi siten, että § 373 

Talousarvio 2022 ja -suunnitelma 2023-2024 käsitellään asialistalla 
viimeisenä.  
 
Lisäksi siirrettiin § 372 Tytäryhteisöjen osavuosikatsaukset asia 
käsiteltäväksi viimeisenä ennen talousarvion käsittelyä. 
 
Hyväksyttiin. 
 
 
_______ 
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Kaupunginhallitus § 368 18.10.2021 
 

 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
KH 18.10.2021 § 368  
    
 

 
Päätösehdotus Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Antti Kaarlela ja Päivi Pukero sekä varalle 

Outi Rämö ja Ismo Säily.  
 

Päätös Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Antti Kaarlela ja Päivi Pukero sekä varalle 
Outi Rämö ja Ismo Säily.    
 
_______ 
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Kaupunginhallitus § 369 18.10.2021 
 

 

 
Tiedotettavat asiat 
 
KH 18.10.2021 § 369  
    

1) Kiinteistönluovutusilmoituksia (alkuperäiset lähetetty mittausosastolle 
toimenpiteitä varten) 
 
2) Talouspalvelujen ilmoitus kassatilanteesta 30.9.2021 
 
3) TE-palvelujen kirje 29.9.2021 (KEHA/3632/2021) koskien työllisyyden 
edistämisen kuntakokeilun palvelut-työryhmän asettamista 
 
4) Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kunta-
yhtymän hallituksen pöytäkirja nro 9/28.9.2021, nähtävänä sairaanhoitopiirin 
nettisivulla http://lpshp.tweb.fi 
 
5) Tervolan kunnanhallituksen päätös kunnan edustajista ympäristöpalvelujen 
neuvottelukuntaan. 

 
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi. 

 
Päätös Merkittiin tiedoksi. 

 
 
_______ 

 
 
 

http://lpshp.tweb.fi/
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Kaupunginhallitus § 370 18.10.2021 
 

 

Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat 
 
KH 18.10.2021 § 370  
    
 

Alla olevassa luettelossa mainitut lautakunnat ja viranomaiset ovat  
jättäneet kaupunginhallitukselle pöytäkirjat kuntalain 92 §:n sekä kaupungin 
hallintosäännön 28 ja 30 §:ien mukaisia toimenpiteitä varten.  
 
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 
kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. 
 
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
 
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä 
koskevia asioita; 
 
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen 
asioita; 
 
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos 
asianomaiset kunnat niin sopivat. 
 
Pöytäkirjat ovat nähtävillä ennen kokousta hallintopäällikön virkahuoneessa ja 
kokouksen aikana kokouspaikalla. 
 
Sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen jaosto  28.9.2021 
Teknisten palvelujen lautakunta   25.8.2021, 8.9.2021 
Meri-Lapin ympäristölautakunta   21.9.2021 
Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto 21.9.2021 
Sivistyslautakunta    29.9.2021 
Elämänlaatulautakunta    30.9.2021 
 
Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös § 14  11.10.2021 
 

Esittelijä  kaupunginjohtaja Jukka Kujala 
 

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

 
Päätös Hyväksyttiin. 

 
 
_______ 
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Kaupunginhallitus § 371 18.10.2021 
 

 

 
Kaupunginjohtajan katsaus 
 
KH 18.10.2021 § 371    
1038/00.01.02.00/2021    
 
 
Valmistelija Kaupunginjohtaja Jukka Kujala, 040 132 0403 

 
- Viestintä ja markkinointityöryhmä 5.10.2021: viestinnän ja 

markkinoinnin painopisteet vuonna 2022 
- Meri-Lapin kehittämiskeskus, johtotiimi 6.10.2021: Meri-Lapin Matkailu 

Oy:n kumppanuussopimus 
- LPSHP:n ja Tornion kaupungin sopimusneuvottelu 6.10.2021 
- Syysmarkkinat 7.-9.10.2021, Tornion kaupungin teltta/ osallisuus/ 

kaupunkistrategia 
- Tornio 400 juhlatoimikunta 12.10.2021 
- Lapin Kauppakamarin toimitusjohtajan vierailu ja tutustuminen Tornion 

elinkeinoelämään 14.10.2021 
- Kaupunkistrategiatyö, esimiespäivä 15.10.2021 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 
 

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.     
 

Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 
 _______ 
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Kaupunginhallitus § 372 18.10.2021 
 

 

 
Työllisyyspäällikön määräaikaisen viran perustaminen 
 
KH 18.10.2021 § 372    
1057/01.01.01.01/2021    
 
 
Valmistelija Kaupunginjohtaja Jukka Kujala, 040 132 0403 

 
Kuntakentässä ja julkishallinnossa on käynnissä historiallinen muutos. Työ 
sote-palveluiden siirtämiseksi kunnista hyvinvointialueille on käynnistetty ja 
päätös TE-palveluiden siirrosta valtiolta kunnille on tehty.  
 
Hyvinvointialueen valmisteluun liittyen kunnan on tehtävä viimeistään 28 
päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys sosiaali- ja 
terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, 
siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi 
samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 
siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta. 
Siirtyvän henkilöstön kanssa käydään YT-neuvottelut. 
 
Tornio on mukana Lapin alueellisessa työllisyyskokeilussa. 
Työllisyyskokeilu jatkuu vuoden 2023 loppuun asti. Tämän jälkeen, 
1.1.2024, TE-toimistojen vastuulla olevat henkilöasiakas-, työnantaja- ja 
yrityspalvelut siirtyvät kuntien vastuulle. Lisäksi näiden palveluiden 
hankintatehtävien on määrä siirtyä ELY-keskuksilta kunnille.  
Pohjoismainen työnvälityspalvelu (POMA) käynnistyy 05/2022 ja TE-
hallinnosta siirtyy 3 työntekijää jo tammikuussa 2022 kaupungille. 
Työllisyyskokeilun puitteissa kaupungin työnjohdon alle on jo siirtynyt  
4,33 henkilöä. Tavoitteena on, että kun työllisyyspalvelut, kunnan 
koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla 
tukevat ne nopeamman työllistymisen tavoitetta. 
  
Tornion on alettava valmistautumaan vuoteen 2022 ja 2024. 
Henkilöstöpäällikön ja työllisyyspäällikön tehtävät on erotettava yhden 
henkilön vastuulta, jotta Tornion etujen mukainen valmistelutyö voidaan 
turvata muutokseen varauduttaessa ja muutoksen toimeenpanossa sekä 
henkilöstö-, että työllisyyspalveluiden näkökulmasta. Työllisyyden 
kuntakokeilu on jo osoittanut, että henkilöstöpäällikön tehtäväkenttä on 
liian laaja ja työllisyyden kuntakokeilun johtaminen ja siitä saatavien 
tulosten hyödyntäminen on vaikeaa.   
 
Henkilöstöpäällikön tulee voida keskittyä henkilöstöjohtamiseen ja sitä 
kautta henkilöstömenojen muotoutumiseen, koska ne ovat kaupungin 
suurin menoerä, johon voidaan itse vaikuttaa mm. hyvällä johtamisella ja 
henkilöstöpolitiikkaa kehittämällä. Tornion kaupungin osalta on arvioitu 
1 870 000 euron tuloshyöty sairauspoissaolojen vähentymisen, 
vaihtuvuuden vähentymisen ja työelämän laadun parantumisen myötä.  
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Kaupunginhallitus § 372 18.10.2021 
 

 

Henkilöstöpäällikön tulee voida keskittyä sote-palveluiden 
yhteistoimintamenettelyyn ja siirtyvän henkilöstön selvitystyöhön, 
henkilöstöhallinnon ja -politiikan kehittämiseen, henkilöstön 
loukkaantumisien ja poissaolojen vähentämiseen, työhyvinvoinnin 
lisäämiseen ja tätä kautta henkilöstökustannusten kasvun leikkaamiseen.  
 
Tornion kaupungin hallintosäännön 34§ mukaisesti kaupunginhallitus voi 
perustaa määräaikaisen viran enintään kahden vuoden ajaksi. 
 
Tornion kaupungille on perusteltua perustaa määräaikainen 
työllisyyspäällikön virka.  
 
Työllisyyspalvelupäällikön tehtävänä on: 
 
- työllisyyspalveluiden henkilöstön esimiestehtävät (kp. 1073 työllisyyden 

hoito, kp työllisyyden kuntakokeilu) 
- työllisyyden kuntakokeilun johtaminen, alueellisen-, operatiivisen- ja 

paikallisen ohjausryhmän valmistelija ja esittelijä, osaamisen 
kehittämisen työryhmän puheenjohtaja, Lapin TYP-johtoryhmän 
varajäsen 

- kaupungin työllisyysyksikön perustamisen valmistelutyöt, missä 
työllisyyden edistämistä tekevät työntekijät ja työllisyystoimiin 
vaikuttavat tulo- ja menoerät siirretään saman yksikön alle 

- valmistautuminen työllisyysasioiden vastuun siirtymiseen kunnille 2024 
- ohjaamon perustaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi  
 
Työtehtävän tulee olla nimenomaan virkaperusteinen, koska TE-
palveluiden URA-järjestelmän käyttöoikeuden saaminen edellyttää 
virkasuhdetta ja tehtävään liittyy julkisen vallan käyttöä mm. asiakkaiden 
muutoksenhakuprosesseissa.  
 
Tornion kaupungin hallintosäännön 36§:n mukaan virkasuhteeseen 
voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä kunnallisen viranhaltijalain 
4§:n 3 momentissa säädetyillä edellytyksillä, kun kysymyksessä on 
sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.  
 
Työllisyyspäällikön 50% palkka määräytyy henkilöstöpäällikön 
tehtäväkohtaisen palkan perusteella ja viran perustaminen tuo vuositasolla 
n. 36 000 henkilöstökuluerän, mikä on otettu huomioon talousarviossa 
2022.       
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 
 

Päätösehdotus  1) Kaupunginhallitus perustaa keskushallinnon toimialalle, henkilöstö- ja 
työllisyyspalvelut palveluyksikköön, työllisyyspäällikön määräaikaisen viran 
ajalle 1.11.2021-31.10.2023. Tehtävä on puoliaikainen.  
 
2) Työllisyyspäällikön määrä- ja puoliaikaiseen virkaan valitaan Tornion 
Työvoimalasäätiön toiminnanjohtaja YAMK Samuel Juntunen, joka on 
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Kaupunginhallitus § 372 18.10.2021 
 

 

vuodesta 2006 lähtien työskennellyt työllistämiseen liittyvissä tehtävissä.  
 
3) Työllisyyspalveluiden johtovastuu siirretään pois henkilöstöpäällikön 
tehtävistä.   
 

Päätös Hyväksyttiin kohdat 1-3.  
 
 _______ 
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Keskusvaalilautakunta § 50 12.10.2021 
Kaupunginhallitus § 373 18.10.2021 
 

 

 
Ennakkoäänestyspaikkojen ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen 
vuoden 2022 aluevaaleissa 
 
Keskusvaalilautakunta 12.10.2021 § 50  
  
 
 
Valmistelija Vs. kaupunginlakimies Annika Kettunen, 040 354 7833 

 
 Seuraavat yleiset vaalit ovat aluevaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 

23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12. - 18.1.2022 
ja ulkomailla 12. - 15.1.2022.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskeva 
lainsäädäntö on tulut osittain voimaan 1.7.2021. Maahan perustetaan 21 
hyvinvointialuetta, joista jokaisella on aluevaltuusto, joka valitaan yleisillä 
vaaleilla. Aluevaltuustoista säädetään hyvinvointialuelain (611/2021) 23 
§:ssä. Aluevaltuuston vaalikausi on neljä vuotta ja vaalikauden 
aloitusajankohta kesäkuun alku. Aluevaalit ovat välittömät, salaiset ja 
suhteelliset ja niissä on yhtäläinen äänioikeus. Aluevaaleja koskevat 
säännökset on lisätty vaalilakiin 714/1998 vaalilain muutoksella 649/2021. 
 
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakko-
äänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kun-
nassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu. 

 
 Perustuslain 14 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edis-

tää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vai-
kuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Tämän nojalla kunnan 
tehtävänä on huolehtia siitä, että äänioikeutettujen äänestysmahdollisuu-
det vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä. 

 
 Oikeusministeriön 30.6.2021 ja 14.9.2021 korjatun ohjekirjeen mukaan 

ennakkoäänestyspaikkoja määrättäessä on huomioitava, että paikassa on 
voitava pitää riittävät turvavälit äänestämään tulleiden kesken. Ohjeen 
mukaan kuntien on syytä varautua siihen, että tammikuun aluevaalit 
voidaan joutua käymään tilantesssa, jossa pandemia ei ole kokonaan 
hävinnyt ja tästä syystä kuntien on otettava huomioon kulloinenkin 
koronavirustilanne ja varauduttava siihen, että tilanne voi vaati samanlaisia 
erityisjärjestelyjä, joita toteutettiin kevään 2021 kuntavaaleissa. 
 
Vaalivirkailijoita tulee rekrytoida riittävästi. Ennakkoäänestyspaikoissa re-
sursseja tarvitaan esimerkiksi äänestäjän henkilöllisyyden tarkastukseen ja 
äänestyslipun antoon, äänestyksen vastaanottopisteisiin sekä jonojen ja 
turvavälien ohjaukseen. Vastaavasti vaalipäivän äänestyksessä vaalilauta-
kuntien tulisi toimia lähtökohtaisesti siten, että lautakunnalla olisi valmius 
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Keskusvaalilautakunta § 50 12.10.2021 
Kaupunginhallitus § 373 18.10.2021 
 

 

ottaa vastaan myös yksittäisiä ulkona tapahtuvia äänestyksiä päätösvaltai-
sessa kokoonpanossa (kolme jäsentä). Suositeltavaa onkin, että vaalilau-
takunnan varajäsenistä vähintään yksi olisi paikalla samaan aikaan kuin 
viisi varsinaista jäsentäkin. Kunnan tulee myös huolehtia siitä, että koti-
äänestyksen vaalitoimitsijoita rekrytoidaan riittävästi ja että vaalitoimikuntia 
nimetään tarvittaessa useampia kuin yksi. Kaikkia tehtäviä varten on syytä 
rekrytoida myös varahenkilöitä. 

 
 Ääntenlaskenta, ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus ja ehdokasasette-

lutehtävät tulee järjestää siten, että riittävät turvavälit voidaan näissäkin 
tehtävissä toteuttaa. 

 
 Oikeusministeriö ja THL antoivat keväällä kuntavaalien osalta ohjeet ko-

ronavirustilanteen huomioimisesta kunnan vaaliviranomaisten toiminnassa. 
Ohjeet pätevät edelleen myös aluevaaleissa ja ohjeita tarkennetaan tarvit-
taessa loppuvuodesta.  

 
 Ennakkoäänestyspaikoissa on voitava pitää riittävät turvavälit äänestä-

mään tulleiden kesken. Ennakkoäänestyspaikkoja tulisi perustaa riittävä 
määrä ja eri puolille kuntaa/kaupunkia, jotta äänestäjät jakautuisivat mah-
dollisimman tasaisesti eri paikkojen kesken, jolloin suuria ruuhkia ei syn-
tyisi. 

 
 Ennakkoäänestyspaikat on syytä sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin äänes-

täjien on helppoa tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat. Yksi hyvä tapa on 
sijoittaa ennakkoäänestyspaikkoja sinne, missä äänestäjien muutoinkin tie-
detään liikkuvan. Kuitenkin myös taajamien ulkopuolella asuville on järjes-
tettävä asianmukaiset ennakkoäänestysmahdollisuudet. Ennakkoäänestys-
paikkojen esteettömyydestä on huolehdittava. 

 
 Ennakkoäänestyspaikan on sekä tiloiltaan että sijainniltaan sovittava tar-

koitukseensa myös järjestyksenpidon kannalta. Mikäli ennakkoäänestys-
paikka perustetaan esimerkiksi kauppakeskukseen, kunnan keskusvaali-
lautakunnan on tarvittaessa etukäteen oltava yhteydessä kauppakeskuk-
sen johtoon ja varmistauduttava siitä, että ennakkoäänestys otetaan asian-
mukaisesti huomioon kauppakeskuksen muussa toiminnassa. 
 
 

 Ennakkoäänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toi-
mittaa sujuvasti ja luotettavasti eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus 
ja vaalirauha turvaten (vaalilain 56 § 2 mom.). Tilaan tulee voida sijoittaa 
tarpeellinen määrä pisteitä, joissa tarkastetaan äänestäjän henkilöllisyys, 
annetaan äänestyslippu ja otetaan äänestys vastaan. Tilan tulee olla siten 
mitoitettu ja järjestetty, että ruuhkaa ja jonoja syntyy mahdollisimman vä-
hän. 

 
 Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestys-

paikan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka 
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Keskusvaalilautakunta § 50 12.10.2021 
Kaupunginhallitus § 373 18.10.2021 
 

 

ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen kello 8 eikä kello 20 jälkeen eikä lau-
antaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9 eikä kello 18 jälkeen. Hyväksi ha-
vaittu käytäntö on, että ainakin ennakkoäänestyksen ajanjakson kahtena 
viimeisenä päivänä yleinen ennakkoäänestyspaikka pidetään avoinna kello 
20 saakka. 

 
 Ennakkoäänestyspaikkojen olisi hyvä pysyä samoina vaaleista toiseen. 

Näin edistetään sitä, että äänestäjät tietävät, missä äänestyspaikka on. 
Paikkojen lopettaminen tai siirtäminen taikka niiden vakiintuneiden aukiolo-
aikojen muuttaminen ilman pakottavaa syytä saattaa aiheuttaa epätietoi-
suutta äänestäjien keskuudessa. Kunnan on tehokkaasti tiedotettava kun-
nan alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukiolo-
ajoista. 

 
 
 Vaalilain 9 §:n mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen 

päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Vaalipäivänä äänestäjä 
voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty 
äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.  

 
 Oikeusministeriön em. ohjekirjeen mukaan kunnanhallituksen tulee tehdä 

päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspai-
koista molempien vaalien osalta hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan 
merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT) perjantaihin 
5.11.2021 mennessä.  

 
 

Esittelijä vs. kaupunginlakimies Kettunen Annika 
 

Päätösehdotus Päätetään esittää kaupunginhallitukselle määrättäväksi vuoden 2022 
aluevaalien yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi Rajalla -kauppakeskus ja 
kiertävä äänestysbussi seuraavan aikataulun mukaisesti sekä varsinaisen 
vaalipäivän 23.1.2022 äänestyspaikat seuraavasti: 
 
Ennakkoäänestys 
 
ALUEVAALIT 
 
Äänestyspaikka Käyntiosoite              Päivät       Aika   
 
Kiinteä äänestyspaikka   
Rajalla -kauppakeskus, Länsiranta 10    12.-14.1.2022      09.00 - 19.00 
95400 TORNIO                       15.1.2022         10.00 - 18.00 
    16.1.2022         11.00 - 18.00 
    17.-18.1.2022      09.00 - 20.00 
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Keskusvaalilautakunta § 50 12.10.2021 
Kaupunginhallitus § 373 18.10.2021 
 

 

 Äänestysbussi  
 
Käyntiosoite    Päivät Aika (kirjastoauto)    
 
Korpikylä ent. Juntin kauppa 12.1.2022 10.00-11.00 
                     Jokivarrentie 3626,  
                      95540 TORNIO 
      
Palovaara ent. Palovaaran koulu 12.1.2022 11.30-12.15 
                      Palovaarantie 928,  
                      95530 TORNIO   
   
Aapajärvi Aapajärven ja Palovaaran 12.1.2022 12.45-13.15   
                     tien risteys (Itäpää) 
  Aapajärventie 1078   
                     95530 TORNIO   
  
Aapajärvi ent. Aapajärven koulu   12.1.2022  13.30-14.00 
 Aapajärventie 685   
                    95530 TORNIO   
   
Karunki K-Market Ruoka-Aitta 12.1.2022 15.00-17.00 
 Jokivarrentie 2473   
                     95530 TORNIO   
   
Aapajoki Aapajoen Kylätalo 12.1.2022 17.30-18.30 
 Aapajoentie 350   
                    95560 TORNIO   
    
Kukkola Kalaliike Haavi 12.1.2022 19.00-20.00 
 Jokivarrentie 1677 
  95520 TORNIO 

 
     
Vojakkala K-Market Timpantori 13.1.2022 10.00-11.30  
 Jokivarrentie 810    
                    95500 TORNIO   
   
Yliliakka Paakkolantien ja 13.1.2022 12.00-13.30 
 Äijähuhdantien risteys   
                    Äijähuhdantie 1   
                    95500 TORNIO   
   
Kantojärvi Kantojärven Kylätalo 13.1.2022 14.00-14.45  
 Kantojärventie 105 
  95590 TORNIO  
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Keskusvaalilautakunta § 50 12.10.2021 
Kaupunginhallitus § 373 18.10.2021 
 

 

Sattajärvi Sattajärven Kylätalo 13.1.2022 15.45-16.45 
 Sihtuunantie 795 
  95590 TORNIO 
 
Arpela Seurakuntakoti 13.1.2022 17.15-20.00 
 Keskustie 20  
 95590 TORNIO 
     
Liakka ent. Liakan koulu 14.1.2022 10.00-11.00 
 Liakantie 444   
                    95460 TORNIO 
 
Lautamaa Honkapirtti  14.1.2022 12.00-13.30 
 Lautamaantie 1243   
                     95590 TORNIO 
 
Ruottala Herajärven piha 14.1.2022 14.00-15.00 
 Ruottalantie 90 
   94460 TORNIO   
   
Kiviranta Liikekeskus  14.1.2022 16.00-20.00  
 Isopalontie 11   
                    95410 TORNIO   
    
Kaakamo ent. Tornion OP:n 15.1.2022 11.00-12.30 
 liikekeskus   
                    Vanha Alapääntie 1 
  94430 TORNIO   
  
Kaakamo Kaakamon Napakymppi 15.1.2022 13.00-14.00 
 Laivaniementie 815 
  94430 TORNIO 
 
Kyläjoki Kyläjoen koulu 15.1.2022 14.30-16.00 
 Laivaniementie 36  
 95440 TORNIO 
 
Luotomäki Tampereen Säästötex 16.1.2022 11.00-16.00  
                      (Tokmanni) 
 Teollisuuskatu 14 
  95420 TORNIO 
 
Puuluoto Kippari-baari  17.1.2022 10.00-11.00   
                      Koivuletontie 2 
  95470 TORNIO 
 
Kokkokangas K-Market Kirsikka 17.1.2022 12.00-14.30 
 Holmantie 2  
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Keskusvaalilautakunta § 50 12.10.2021 
Kaupunginhallitus § 373 18.10.2021 
 

 

 95450 TORNIO 
 
Luotomäki Kamux Tornio 17.1.2022 15.00-20.00 
 Kemintie 54  
 95420 TORNIO 
 
Torppi Prisma Tornio 18.1.2022 11.00-17.00 
 Oikokatu 1   
                      95420 TORNIO 
 
VARSINAINEN VAALIPÄIVÄ 
 
Äänestysalue Äänestyspaikka Osoite    
 
001 Suensaari Rajalla -kauppakeskus Länsiranta 10 
    95400 TORNIO 
 
002 Pudas  Putaan koulu                       Hannulankatu 7           
    95420 TORNIO   
 
003 Kokkokangas Kokkokankaan koulu Holmantie 21 
    95450 TORNIO   
 
004 Kiviranta  Kivirannan koulu Tapiolantie 8 
    95410 TORNIO   

 
 005 Raumo  Raumon koulu Raumontie 100 

    95420 TORNIO   
 
006 Kaakamo Kaakamon koulu Laivaniementie 079 
    94430 TORNIO   

 
007 Vojakkala Vojakkalan  
                                        nuorisoseuran talo            Oravaisensaarentie 16 
    95500 TORNIO 
 

Päätös Hyväksyttiin ja päätettiin esittää kaupunginhallitukselle 
ennakkoäänestyspaikkojen ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen 
määrääminen sekä niiden aikataulut esitetyn mukaisesti seuraavin teknisin 
korjauksin: Muutetaan äänestysbussin Puuluodon 
ennakkoäänestyspaikaksi  Puuluodon urheilukeskus, Ruonajärventie 172 
95420 Tornio, aikataulu pysyy samana. 
Lisätään varsinaisen äänestyspäivän äänestyspaikoiksi seuraavat 
äänestyspaikat: 
008 Arpela, Arpelan koulu, Arpelantie 200  95590 Tornio. 
009 Karunki, Karungin koulu, Jokivarrentie 2369 95530 Tornio. 

 
 _______ 
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Keskusvaalilautakunta § 50 12.10.2021 
Kaupunginhallitus § 373 18.10.2021 
 

 

 
 
KH 18.10.2021 § 373    
1006/00.00.00.01/2021    
 
 

 
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 

 
Päätösehdotus Hyväksytään keskusvaalilautakunnan esitys vuoden 2022 aluevaalien ylei-

siksi ennakkoäänestyspaikoiksi Rajalla-kauppakeskus ja kiertävä äänes-
tysbussi keskusvaalilautakunnan hyväksymän aikataulun mukaisesti sekä 
varsinaisen vaalipäivän 23.1.2022 äänestyspaikat keskusvaalilautakunnan 
esityksen mukaisesti. 

   
 

Päätös Kaupunginhallitus päätti, että keskusvaalilautakunta lisää äänestysbussin 
aikatauluun pysähdyksen Lappian ja lukion läheisellä pysäkillä siten, että 
bussi pysähtyy 18.1. klo 11:00-13:00 oppilaitosten Lappian ja lukion 
läheisyydessä ja tämän jälkeen Prisman pihalla 13:30-17:00. 
 
Hyväksyttiin keskusvaalilautakunnan esitys mainitulla muutoksella. 

 
 _______ 
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Kaupunginhallitus § 374 18.10.2021 
 

 

 
Sivistystoimen johtamisjärjestelyt 
 
KH 18.10.2021 § 374 Salassa pidettävä 
1073/01.01.00.01/2021                                                           JulkiL 6 § (viranomaisen laatima ei-julkinen) 
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Elämänlaatulautakunta § 72 30.09.2021 
Kaupunginhallitus § 375 18.10.2021 
 

 

 
Kirjastoimenjohtajan viran täyttölupa 
 
ELLA 30.09.2021 § 72  
  
 
 
Valmistelija Sivistystoimenjohtaja Halmkrona Ilkka 
 

Kirjastotoimenjohtajan virka on tullut avoimeksi virkaa hoitaneen henkilön 
irtisanouduttua tehtävästä heinäkuussa 2021.  
 

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Halmkrona Ilkka 
    

Päätösesitys                      Elämänlaatulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää  
 täyttöluvan kirjastotoimenjohtajan virkaan. 
 
 
Päätös Vs. kirjastotoimenjohtaja Tiina Väkeväinen jääväsi itensä esteellisenä 

asiakohdan käsittelyn ajaksi. 
 
 
Hyväksyttiin. 

 
 _______ 
 
 
 
KH 18.10.2021 § 375    
914/01.01.01.00/2021    
 
 
Valmistelija vs. Henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen, 040 645 9660 

 
Henkilöstöpalveluilla ei ole huomauttamista elämänlaatulautakunnan 
esitykseen koskien kirjastotoimenjohtajan virkaan. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 
 

Päätösehdotus Myönnetään elämänlaatulautakunnalle täyttölupa kirjastotoimenjohtajan 
virkaan.   
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
 _______ 
 
 
 



 

 

Pöytäkirja 19/2021  22 

 
Elämänlaatulautakunta § 74 30.09.2021 
Kaupunginhallitus § 376 18.10.2021 
 

 

 
Tornionlaakson museon museonjohtajan viran täyttölupa 
 
ELLA 30.09.2021 § 74  
  
 
 
Valmistelija  Sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona 
 

Tornionlaakson museon museonjohtaja jää eläkkeelle 1.10.2021. 
Tornionlaakson museon museonjohtajan viran täyttäminen on perusteltua 
museon toiminnan ja alueellisen vastuumuseon aseman vuoksi. 
Tornionlaakson museo on erikoistunut tornionlaaksolaiseen elämäntapaan ja 
rajan ilmiöihin rajan molemmin puolin. Tornionlaakson museolla on 
yhteistyösopimus Haaparannan kaupungin kanssa. Vuoden 2020 alusta 
Tornionlaakson museolle myönnetty vastuumuseotehtävä kattaa alueellisen 
museotoiminnan edistämistehtävän ja alueellisen kulttuuriympäristötehtävän 
Kemin, Keminmaan, Kolarin, Muonion, Pellon, Simon, Tervolan, Tornion ja 
Ylitornion kuntien alueella.  
 
Museonjohtajan tehtävänä on johtaa alueellisen vastuumuseon toimintaa. 
Museonjohtaja huolehtii toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä ja 
museoyhteistyöstä erityisesti Haaparannan kanssa. Museonjohtaja vastaa 
museon henkilöstö- ja taloushallinnosta, tiedottamisesta ja muista museolle 
kuuluvista tehtävistä sekä museon yhteiskuntasuhteiden hoidosta ja 
verkostoitumisesta. Museonjohtaja raportoi museon toiminnasta 
sivistystoimenjohtajalle. Tornionlaakson museolla on oma rajanylinen 
johtokunta, joka toimii elämänlaatulautakunnan alaisuudessa.  

  
 

  Valmistelijan esitys: 
 

Elämänlaatulautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää 
täyttöluvan Tornionlaakson museon museonjohtajan viran täyttämiseen. 

 
 

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Halmkrona Ilkka 
 

Päätösehdotus Elämänlaatulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää 
täyttöluvan Tornionlaakson museon museonjohtajan viran täyttämiseen. 
 

Päätös Vs. museonjohtaja Titta Kallio-Seppä jääväsi itsensä esteellisenä 
asiakohdan käsittelyn ajaksi. 
 
Hyväksyttiin. 

 
 _______ 
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Elämänlaatulautakunta § 74 30.09.2021 
Kaupunginhallitus § 376 18.10.2021 
 

 

 
 
KH 18.10.2021 § 376    
899/01.01.01.00/2021    
 
 
Valmistelija vs. Henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen, 040 645 9660 

 
Henkilöstöpalveluilla ei ole huomauttamista elämänlaatulautakunnan 
esitykseen koskien Tornionlaakson museon museonjohtajan virkaan. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 
 

Päätösehdotus Myönnetään elämänlaatulautakunnalle täyttölupa Tornionlaakson museon 
museonjohtajan viran täyttämiseen. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
 _______ 
 
 
 



 

 

Pöytäkirja 19/2021  24 

 
Elämänlaatulautakunta § 75 30.09.2021 
Kaupunginhallitus § 377 18.10.2021 
 

 

 
Tornionlaakson museon museolehtorin toimen täyttölupa 
 
ELLA 30.09.2021 § 75  
  
 
 
Valmistelija Vt. museonjohtaja Titta Kallio-Seppä, Sivistystoimenjohtaja Ilkka 

Halmkrona  
 
Tornionlaakson museon lehtori on irtisanoutunut 9.9.2021. Toimen 
täyttäminen on perusteltua museon toimintojen kannalta. Museolehtorin 
työkenttänä on erityisesti Haaparanta ja läntinen Tornionlaakso. 
Museolehtorin pääasiallisena tehtävänä on museon ja sen kokoelmien 
hyödyntäminen opetustyössä ja hän vastaa myös osaltaan museon 
tiedotuksesta. Opetuksessa korostetaan Tornionlaakson historiallisia juuria 
ja identiteettiä. Museolehtori edistää monin eri tavoin kulttuuriperintöön 
liittyvän tiedon saavutettavuutta. Erityisenä painopisteenä on lapsille ja 
nuorille suunnattu pedagoginen toiminta unohtamatta muita ryhmiä ja 
kaiken ikäisiä ihmisiä.  
 
Valmistelijan esitys: 
 
Elämänlaatulautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 
Tornionlaakson museon museolehtorin toimelle annetaan täyttölupa. 
 

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Halmkrona Ilkka 
 

Päätösehdotus Elämänlaatulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää 
täyttöluvan Tornionlaakson museon museolehtorin toimeen. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
 _______ 
 
 
 
KH 18.10.2021 § 377    
900/01.01.01.01/2021    
 
 
Valmistelija vs. Henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen, 040 645 9660 

 
Henkilöstöpalveluilla ei ole huomauttamista Elämänlaatulautakunnan 
esitykseen koskien Tornionlaakson museon museonlehtorin toimen  
täyttölupaa. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 
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Elämänlaatulautakunta § 75 30.09.2021 
Kaupunginhallitus § 377 18.10.2021 
 

 

 
Päätösehdotus Myönnetään elämänlaatulautakunnalle täyttölupa Tornionlaakson museon 

museolehtorin toimeen. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
 _______ 
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Elämänlaatulautakunta § 71 30.09.2021 
Kaupunginhallitus § 378 18.10.2021 
 

 

 
Kirjastoauton kuljettajan toimen lakkauttaminen ja kirjastovirkailija-kuljettajan toimen 
täyttölupa 
 
ELLA 30.09.2021 § 71  
  
 
 
Valmistelija vs. kirjastotoimenjohtaja Tiina Väkeväinen, 040 701 3954 

 
Tornion kaupunginkirjastossa vapautuu kirjastoauton kuljettajan toimi 
1.9.2021. Kirjastoautotyön kehittämisen kannalta on perusteltua, että 
kirjastoauton kuljettajan toimi lakkautetaan, perustetaan kirjastotoimeen 
kirjastovirkailija-kuljettajan toimi ja kirjastovirkailija-kuljettajan toimi 
täytetään mahdollisimman pian.  
 
Valmistelijan esitys:  
 
Elämänlaatulautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että:  
 

1. Kirjastotoimeen perustetaan kirjastovirkailija-kuljettajan toimi 
2. Kirjastovirkailija-kuljettajan toimelle annetaan täyttölupa 
3. Kirjastoauton kuljettajan toimi lakkautetaan  

 
 

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Halmkrona Ilkka 
 

Päätösehdotus Elämänlaatulautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle 
 1.Kirjastotoimeen perustetaan kirjastovirkailijan-kuljettajan toimi 
 2. Kirjastovirkailija-kuljettajan toimelle myönnetään täyttölupa 
 3. Kirjastoauton kuljettajan toimi lakkautetaan. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 
 _______ 
 
 
KH 18.10.2021 § 378    
831/01.01.01.00/2021    
 
 
Valmistelija vs. henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen, 040 645 9660 

 
Henkilöstöpalveluilla ei ole huomauttamista Elämänlaatulautakunnan 
esitykseen koskien kirjastovirkailija-kuljettajan toimen täyttölupaa. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 
 



 

 

Pöytäkirja 19/2021  27 

 
Elämänlaatulautakunta § 71 30.09.2021 
Kaupunginhallitus § 378 18.10.2021 
 

 

Päätösehdotus Myönnetään elämänlaatulautakunnalle lupa 
 
1) perustaa kirjastotoimeen kirjastovirkailija-kuljettajan toimi 
 
2) täyttää kirjastovirkailija-kuljettajan toimen 
 
3) lakkauttaa kirjastoauton kuljettajan toimi  
 

Päätös Hyväksyttiin kohdat 1-3. 
 
 _______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 143 28.09.2021 
Kaupunginhallitus § 379 18.10.2021 
 

 

 
Suurtalouskokin toimen täyttölupa 
 
SOSTE 28.09.2021 § 143  
  
 
 
Valmistelija Vs. vanhus- ja hoitopalvelujen päällikkö Teija Alatalo 
 
 Vanhus- ja hoitopalvelujen tulosalueella on vapautunut suurtalouskokin 

toimi. Toimen täyttäminen on välttämätöntä toiminnan toteutuksen 
turvaamiseksi.  
 
 

Esittelijä Perusturvajohtaja Karjalainen Leena 
 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se 
myöntää suurtalouskokin toimelle (vanhus- ja hoitopalvelut) täyttöluvan. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
 _______ 
 
 
 
KH 18.10.2021 § 379    
933/01.01.01.01/2021    
 
 
Valmistelija vs. Henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen, 040 645 9660 

 
Henkilöstöpalveluilla ei ole huomauttamista sosiaali- ja terveyslautakunnan 
esityksen koskien suurtalouskokin toimen  täyttölupaa. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 
 

Päätösehdotus Myönnetään sosiaali- ja terveyslautakunnalle lupa täyttää suurtalouskokin 
toimi esityksen mukaisesti. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
 _______ 
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Kaupunginhallitus § 294 23.08.2021 
Kaupunginhallitus § 340 20.09.2021 
Kaupunginhallitus § 362 04.10.2021 
Kaupunginhallitus § 380 18.10.2021 
 

 

 
Kirjanpitäjän toimen täyttö 
 
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  
  
 
 
Valmistelija Talousjohtaja Anne Vuorjoki 

 
  Tornion kaupungin keskushallintopalveluissa on ollut haettavana kirjanpitä-

jän 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 
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Kaupunginhallitus § 294 23.08.2021 
Kaupunginhallitus § 340 20.09.2021 
Kaupunginhallitus § 362 04.10.2021 
Kaupunginhallitus § 380 18.10.2021 
 

 

kirjanpitoon, käyttöomaisuuskirjanpito ja poistolaskenta. Hän toimii myös 
yhdyshenkilönä perintätoimistoon. 
 
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva alempi korkeakoulututkin-
to, 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. 

 
 _______ 
 
 
 
 
KH 04.10.2021 § 362  
  
 
 
Valmistelija Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 040 126 7815 
 

Talouspalvelujen kirjanpitäjän toimeen haki kolme henkilöä, jotka kaikki 
haastateltiin. 
 
Työhaastattelut pidettiin 22.9.2021 sekä 24.9.2021. 
 
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä ennen kokousta ja kokouksessa 
hallintopäälliköllä. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 
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Kaupunginhallitus § 294 23.08.2021 
Kaupunginhallitus § 340 20.09.2021 
Kaupunginhallitus § 362 04.10.2021 
Kaupunginhallitus § 380 18.10.2021 
 

 

 
Päätösehdotus Teen päätöksen kokouksessa. Valittavan henkilön koeaika on kuusi (6) 

kuukautta. Toimeen valitun henkilön on ennen toimen vastaanottamista 
toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan vaalin 
vahvistamista varten.  
 
Katsotaan pöytäkirja tarkastetuksi tämän asian osalta kokouksessa.   
 

Päätös Päätettiin jatkaa hakuaikaa ja huomioidaan aiemmat hakemukset 
valintaprosessissa. 
 
Katsottiin pöytäkirja tarkastetuksi tämän asian osalta kokouksessa. 

 
 _______ 
 
 
 
 
KH 18.10.2021 § 380    
781/01.01.01.01/2021    
 
 
Valmistelija Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo 

 
Kirjanpitäjän toimen hakuaikaa on jatkettu 5.10.2021 klo 9.30 - 15.10.2021 
klo 10.00. Hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekryssä, MOL:ssa, Kalevassa ja 
Lapin Kansassa.  
 
Aiemmin saapuneet hakuilmoitukset huomioidaan toimea täytettäessä.   
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 
 

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

Päätös Päätettiin haastatella kolme hakijaa ja haastattelijoiksi nimettiin Marja-Liisa 
Husa ja Outi Rämö sekä Sampo Kangastalo ja Anne Vuorjoki. Ryhmä 
päättää haastatteluajan. 

 
 _______ 
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Kaupunginhallitus § 381 18.10.2021 
 

 

 
Tuen myöntäminen Tornion kaupungin edustustilaisuuteen 
 
KH 18.10.2021 § 381    
1063/00.04.02/2021    
 
 
Valmistelija Kaupunginjohtaja Jukka Kujala, 040 132 0403 

 
Suomen Keskustanuoret ry järjestää valtakunnallisen liittokokouksen 
Torniossa 29. – 31.10.2021. Kaksipäiväiseen ohjelmaan on alustavasti 
sisällytetty 30.10.2021 Tornion kaupungin tervehdystilaisuus 140 hengelle 
Hotelli Mustaparrassa.  
 
Tornion kaupungin hankintaohjeen mukaan arvoltaan vähäinen alle 15 000 
euron hankinta voidaan toteuttaa suorahankintana. Tilaisuuden arvioidut 
järjestelykustannukset ovat yhteensä 4 690 euroa, ja näin ylittävät 
kaupunginjohtajan toimivaltuuksiin sisältyvien edustustilaisuuksien 
kustannuksista päättämisen määrärajan 2 500 euroa.  
 
Tilaisuudessa huomioidaan Covid-19 epidemian mahdolliset rajoitteet. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 
 

Päätösehdotus Päätetään: 
 
1) hyväksyä esitys edustustilaisuuden kustannuksista 
 
2) myönnetään kaupunginjohtajalle oikeus toteuttaa hankinta esitetyin 
kustannuksin  
 

Päätös Olli Rainio poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana 
asian käsittelyn ajan toimi varapuheenjohtaja Jari Sainmaa. 
 
Hyväksyttiin kohdat 1-2. 

 
 _______ 
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Konsernijaosto § 36 11.10.2021 
Kaupunginhallitus § 382 18.10.2021 
 

 

 
Tytäryhteisöjen osavuosikatsaukset 1.1. - 30.6.2021 
 
KONSJ 11.10.2021 § 36  
  
 
 
Valmistelija Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 040 126 7815 

 
Konserniohjeiden mukaan Tornion kaupunginhallitukselle esitetään 
Tornion kaupunkikonserniin kuuluvista tytäryhteisöistä kaupunki-
konsernikatsaus ajalta 1.1. - 30.6.2021. Tytäryhteisöt ovat laatineet 
katsaukset 1.1. - 30.6.2021. Konserniyhtiöiltä on pyydetty tiedot Tilinpäätös 
2020, toteutuma 30.6.2021 sekä ennuste vuodelle 2021. Yhtiöiltä on myös 
pyydetty arvio yhtiön tärkeimpien toiminnallisten tavoitteiden 
toteutumisesta vuodelle 2021. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 
 

Päätösehdotus Konsernijaosto merkitsee kaupunkikonsernin osavuosikatsauksen 1.1.-
30.6.2021 tietoonsa ja edelleen kaupunginhallituksen tietoon. 
 

Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 
 _______ 
 
 
 
KH 18.10.2021 § 382    
726/02.02.02/2021    
 
 

 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 
 

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi kaupunkikonsernin osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2021. 
 

Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 
 _______ 
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Kaupunginhallitus § 352 04.10.2021 
Kaupunginhallitus § 383 18.10.2021 
 

 

 
Talousarvio 2022 ja -suunnitelma 2023-2024 
 
KH 04.10.2021 § 352  
  
 
 
Valmistelija Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 040 126 7815 

 
Hallintokunnat ovat valmistelemassa talousarvio esityksiä vuodelle 2022 
sekä -suunnitelmavuosille 2023-2024. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 
talousarvio 2022 ja -suunnitelmavuosien 2023-2024 laadinta-ohjeen 
7.6.2021 § 199. 
 
Tämänhetkisen tilanteen mukaan tuloslaskelma osoittaa: 
 
 Raami 

7.6.2021 
Ltk esitykset 
4.10.2021 

Raami/Ltk 
esitykset % 

Toimintatuotot 19 202 729 18 350 070 -4,4 
Toimintakulut -148 935 097 -150 906 033 1,3 
Toimintakate -129 732 368 -132 555 963 2,2 
Verotulot 89 247 000 90 021 000 0,9 
Valtionosuudet 46 098 081 46 203 440 0,2 
Vuosikate 6 094 473 4 147 237 -32,0 
Tilikauden tulos 194 473 -1 752 763 -1001,3 
    

 
Tuloslaskelmaan otetut valtionosuudet ovat Kuntaliiton 20.9.2021 
laskelman mukaisia. Tarkistetut valtionosuudet julkaistaan 5.10.2020 
jälkeen ja mahdolliset muutokset tarkistetaan talousarvion valmistelun 
yhteydessä. Verotulojen arvioinnin pohjana on käytetty  Verohallinnon ja 
Kuntaliiton Tornion kaupungille laatimaa syyskuun verotuloennustetta. 

 
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa tämän hetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja 

evästää valmistelijoita talouden tasapainottamisessa sekä jatkaa talous-
arvion 2022 ja -suunnitelmavuosien 2023-2024 käsittelyä seuraavissa 
kokouksissa. 
 

Päätös Hyväksyttiin.  
 
 _______ 
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Kaupunginhallitus § 352 04.10.2021 
Kaupunginhallitus § 383 18.10.2021 
 

 

KH 18.10.2021 § 383    
937/02.02.00/2021    
 
 
Valmistelija Talousjohtaja Anne Vuorjoki 
 

Kaupunginhallituksen 4.10.2021 pitämän kokouksen jälkeen 
kaupunginjohtaja on käynyt neuvotteluja toimialoittain talouden 
tasapainottamiseksi. 
 
18.10.2021 talousarvion valmistelutilanteessa käyttötalouden 
tuloslaskelma osoittaa: 
 
 

 Raami 
7.6.2021 

Ltk esitys 
4.10.2021 

Kj esitys 
18.10.2021 

ero Kj/Ltk Ero 
Ltk/kj  
% 

Toimintatuotot 19 202 729 18 350 070 18 935 070 585 000 3,2 
Tomintamenot -148 935 097 -150 906 033 -150 239 253 666 780 -0,4 
Toimintakate -129 732 368 -132 555 963 -131 304 183 1 251 780 -0,9 
Verotulot 89 247 000 90 021 000 90 521 000 500 000 0,6 
Valtionosuudet 46 098 081 46 203 440 46 203 440 0 0 
Vuosikate 6 094 473 4 147 237 5 899 017 1 751 780 42,2 
Tilikauden 
tulos 

194 473 -1 752 763 -983 1 751 780 -99,9 

 
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa tämän hetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja 

evästää  jatkovalmistelua. 
 

Päätös  
Asian käsittelyn aikana kaupunginhallitus totesi, että ns. Tornio -lisän sopimuskausi päättyy 

31.12.2021 ja jatkosta on vietävä valtuuston kautta tieto Kelalle vuoden 
2021 lokakuun loppuun mennessä. 
 
Keskustelun aikana Antti Kaarlela esitti, että edetään pohjaesityksen 
mukaisesti ja kuntalisää ei jatketa. 
 
Pidettiin neuvottelutauko klo 20:12 - 20:30. 
 
Päivi Pukero esitti Risto Välimaan kannattamana, että kotihoidon tuen 
kuntalisän maksamista jatketaan 31.12.2022 asti 18 kk :n ikäisille 
vanhempainrahakauden jälkeen sen kuukauden loppuun kun lapsi täyttää 
18 kk, yhteensä 200 euroa/kk  rajoittamatta sisarusten oikeutta osallistua 
varhaiskasvatukseen.  
 
Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty 
kaupunginjohtajan päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta 
on äänestettävä. 
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Kaupunginhallitus § 352 04.10.2021 
Kaupunginhallitus § 383 18.10.2021 
 

 

 
Puheenjohtaja esitti, että ne kaupunginhallituksen jäsenet, jotka 
kannattavat kaupunginjohtajan tekemää päätösesitystä, äänestävät "jaa", 
ja ne kaupunginhallituksen  jäsenet, jotka kannattavat Päivi Pukeron 
tekemää Risto Välimaan kannattamaa päätösesitystä, äänestävät "ei". 
 
Äänestysesitys hyväksyttiin. 
 
Nimenhuudon mukaan suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 "jaa" ääntä 
(Jari Sainmaa, Merja Aalto, Jari Hast, Antti Kaarlela ja Outi Rämö), 5 "ei" 
ääntä (Olli Rainio, Risto Välimaa, Marja-Liisa Husa, Päivi Pukero ja Ismo 
Säily) ja 1 ”tyhjä” ääni yhden jäsenen ollessa poissa. Puheenjohtaja totesi, 
että äänestyksen tuloksena äänet olivat jakautuneet tasan. Puheenjohtajan 
antaman ”ei” äänen johdosta kaupunginhallituksen päätökseksi oli tullut 
hyväksyä Päivi Pukeron tekemä ja Risto Välimaan kannattama 
päätösesitys. 
 
Kaupunginhallitus esittää kotihoidontuen kuntalisää koskevan päätöksen 
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Talousarvion osalta käytiin toimialakohtainen evästyskeskustelu 
jatkovalmistelua varten ja päätettiin, että virka- ja toimipaketti tuodaan 
seuraavaan kokoukseen 1.11.2021. 

 
 _______ 
 
 
 
Äänestystiedot 
 Jaa kaupunginjohtajan pohjaesitys/ Ei Pukeron tekemä muutosesitys/ Tyhjä
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 366, § 367, § 368, § 369, § 370, § 371, § 372, § 
373, § 375, § 376, § 377, § 378, § 379, § 382, § 383 

 

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: § 374, § 380, § 381 
 
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. 
 

 Pöytäkirja on nähtävillä Kaupungin yleisessä tietoverkossa 21.10.2021. 
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