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Osallistujat

Läsnä

Nimi
Aalto Merja
Hast Jari
Husa Marja-Liisa
Kaarlela Antti
Pukero Päivi

Tehtävä
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Rainio Olli
Rämö Outi
Sainmaa Jari
Säily Ismo
Välimaa Risto

puheenjohtaja
jäsen
1. varapuheenjohtaja
jäsen
2. varapuheenjohtaja

Poissa

Juuso Kaisa

Muu

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

Lisätiedot

Poistui esteellisenä § 353
käsittelyn ajaksi.

kv:n puheenjohtaja
kv:n 2. varapuheenjohtaja
kv:n 3. varapuheenjohtaja
kaupunginjohtaja
viranhaltija
viranhaltija
viranhaltija
viranhaltija
viranhaltija
viranhaltija
viranhaltija
pöytäkirjanpitäjä

Poistui 21.03
Poistui 21.24
Poistui klo 19.34

Poistui klo 21.45

Allekirjoitukset
Olli Rainio
puheenjohtaja

Outi Kääriäinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

344 - 365

Pöytäkirjan tarkastus

Keskiviikkona 6.10.2021 kaupunginkansliassa

Jari Hast

Marja-Liisa Husa

vara Antti Kaarlela/ Päivi Pukero

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Kaupungin yleisessä tietoverkossa 07.10.2021
Ptk tark.

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 344

04.10.2021

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
KH 04.10.2021 § 344

Päätösehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

_______
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Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 345

18/2021

04.10.2021

Asialistan hyväksyminen
KH 04.10.2021 § 345

Päätösehdotus

Hyväksytään asialista

Päätös

Puheenjohtajan esityksestä päätettiin muuttaa käsittelyjärjestystä
siten, että käsiteltiin § 351:n jälkeen §:t 364 ja 365.

_______
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Pöytäkirjan tarkastus
KH 04.10.2021 § 346

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Hast ja Marja-Liisa Husa sekä varalle
Kaisa Juuso ja Antti Kaarlela.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Hast ja Marja-Liisa Husa sekä varalle
Antti Kaarlela ja Päivi Pukero.

_______

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 347

18/2021

04.10.2021

Tiedotettavat asiat
KH 04.10.2021 § 347
1) Kiinteistönluovutusilmoituksia (alkuperäiset lähetetty mittausosastolle toimenpiteitä varten)
2) Kemin kaupungin päätös 6.9.2021 § 122 Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaston ja neuvottelukunnan jäsenten
nimeämisistä
3) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 16.9.2021 koskien
poikkeamista rakentamista koskevassa valituksessa
Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

_______
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Pöytäkirjan tarkastus
KH 04.10.2021 § 348

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:
142 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksyttiin.
143 § Asialistan hyväksyminen. Hyväksyttiin.
144 § Pöytäkirjan tarkastus. Tarkastajat Karoliina Harjuoja ja Jari Hast,
tarkastus 29.9.2021
145 § Kaupunginhallituksen lausunto tarkastuslautakunnan
arviointikertomukseen 2020. Päätös tiedoksi tarkastuslautakunnalle (Sorjanen)
spostilla 28.9.
146 § Luottamushenkilön eronpyyntö luottamustehtävästä. Päätös Minna
Tennivaara, Marika Mathlein ja Sari Juntura, tiedoksi sivistyslautakunta, Lapin
poliisi/ poliisin neuvottelukunta , Seija Kuure spostilla 28.9.
147 § Luottamushenkilön eronpyyntö luottamustehtävästä. Päätös Esko
Särkelä, Jouni Myllyneva, tiedoksi Seija Kuure, Kemi-Tornion
koulutuskuntayhtymä Lappia spostilla 28.9.
148 § Luottamushenkilön eronpyyntö luottamustehtävästä. Päätös Kari
Juntura, Jyrki Risto, tiedoksi Seija Kuure, Kemi-Tornion koulutuskuntayhtymä
Lappia spostilla 28.9.
149 § Luottamushenkilön eronpyyntö luottamustehtävästä. Päätös Marko
Koivisto, Antti Kujansuu, tiedoksi Seija Kuure, Kemi-Tornion
koulutuskuntayhtymä Lappia spostilla 28.9.
150 § Valtuustoaloite äänestyspaikkojen sijoittamisen suunnittelusta
yhteistyössä kuntalaisia edustavien ryhmien kanssa. Päätös tiedoksi
kaupunginlakimies spostilla 28.9.
151 § Valtuustoaloite koskien kaupungin ostolaskujen julkaisemista. Päätös
tiedoksi talousjohtaja Anne Vuorjoki spostilla 28.9.

Päätös

Hyväksyttiin.

_______
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
KH 04.10.2021 § 349

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

14.9.2021

Talousjohtajan viranhaltijapäätös

§ 10

15.9.2021

Kehitysjohtajan viranhaltijapäätös

§ 19
§ 20

17.9.2021
21.9.2021

Esittelijä

kaupunginjohtaja Jukka Kujala

Päätösehdotus

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

Päätös

Hyväksyttiin.

_______

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 350

18/2021

04.10.2021

Kaupunginjohtajan katsaus
KH 04.10.2021 § 350
969/00.01.01.02/2021

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Jukka Kujala, 040 132 0403
- Kunta- ja aluekehityspäivät 21- 22.9.2021, Suomu
- Kaupunkistrategian ohjausryhmä 23.9.2021
- Mentaaliset rajaesteet -tutkimuksen julkistaminen 24.9.2021
- Meri-Lapin kehittämiskeskuksen hallitus 24.9.2021
- LPSHP:n johdon ja omistajakuntien johdon tapaaminen 27.9.2021
- Provincia Bothniensis elinkeinoryhmä 28.9.2021
- Oulu, kulttuuripääkaupunki 2026 vierailu Torniossa
- LPSHP:n hallitus 28.9.2021, Keroputaan kiinteistö
- Keskushallinnon ja sivistystoimen henkilöstöjärjestelyt

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
_______
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Keskushallintopalveluiden talousarvio vuodelle 2022
KH 04.10.2021 § 351
961/02.02.00/2021

Valmistelija

Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 040 126 7815
Tornion kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2022 ja -suunnitelmavuosien 2023-2024 laatimisohjeen 7.6.2021 § 199.
Tornion kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2022 ja -suunnitelmavuosien 2023-2024 laatimisohjeen 7.6.2021 § 199.
Keskushallinnon osalta annettu raami on seuraava:
Ulkoiset tulot 2 345 203 e (raami 2022-TA 2021 1,3 %)
Ulkoiset menot -9 399 939 e (raami 2022- TA2021 +3,1%)
Toimintakate -7 054 736 e (raami 2022-TA2021 +3,7 %)
Vuoden 2022 raamin mukainen ulkoisten tulojen lisäys on vuoden 2021
talousarvioon nähden 28 957 euroa ja menojen lisäys 283 131 euroa.
Toimintakate on raamissa 2022 kaikkiaan 254 174 euroa TA2021
heikompi.
Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti. Sisäiset tulot ja menot
perustuvat annettuihin ulkoisiin menoihin, joten niiden muutoksilla ei ole
tulosvaikutusta.
Keskushallinnon toimialan talousarvioraami sisältää Tornion kaupungin
keskitetyt työllisyyspalkat, jotka jaetaan tilinpäätös vaiheessa toteutuneen
käytön mukaisesti kaupungin toimialojen kesken.
Keskushallinnon talousarviota on valmisteltu annetun ohjeen mukaisesti
toimialan johtoryhmässä ja palveluyksiköissä erikseen toimialalle laaditun
talousarvioprosessin mukaisesti.
Keskushallinnon alustava TA 2022 esitys käyttötalouden osalta:
Ulkoiset tulot: 2 283 460 euroa ( 61 743 euroa yli raamin)
Ulkoiset menot: -9 090 925 euroa ( 309 003 euroa alle raamin)
Toimintakate: -6 807 405 euroa ( 247 320 euroa alle raamin)
Keskushallinnon talousarvioesitys (käyttötalouden tuloslaskelma,
investointiosa, toiminnalliset tavoitteet, hankesalkku, toimialan ja
toimielimen perustiedot, virka ja toimiesitykset) on ko konaisuudessaan
asiakohdan oheisaineistona.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 351

18/2021

04.10.2021

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus toteaa keskushallinnon tämänhetkisen
talousarviotilanteen ja evästää toimialaa talousarvon valmistelussa.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______
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Talousarvio 2022 ja -suunnitelma 2023-2024
KH 04.10.2021 § 352
937/02.02.00/2021

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:

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Vuosikate
Tilikauden tulos

Raami
7.6.2021
19 202 729
-148 935 097
-129 732 368
89 247 000
46 098 081
6 094 473
194 473

Ltk esitykset
4.10.2021
18 350 070
-150 906 033
-132 555 963
90 021 000
46 203 440
4 147 237
-1 752 763

Raami/Ltk
esitykset %
-4,4
1,3
2,2
0,9
0,2
-32,0
-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 talousarvion 2022 ja -suunnitelmavuosien 2023-2024 käsittelyä seuraavissa
kokouksissa.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Kaupunginhallitus

§ 111
§ 353
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29.09.2021
04.10.2021

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 3.9.2021/Oikaisuvaatimuksen uudelleen käsittely
SIVISTYS 29.09.2021 § 111
KH 04.10.2021 § 353
875/01.01.01.01/2021

Salassa pidettävä
JulkiL 6 § (viranomaisen laatima ei-julkinen)

Pöytäkirja
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Lausunto Lappi 2022-2025 sopimusluonnokseen
KH 04.10.2021 § 354
902/00.04.01/2021

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Jukka Kujala, 040 132 0403
Lapin liitto on lähettänyt Tornion kaupungille lausuntopyynnön koskien
Lappi-sopimuksen 2022-2025 luonnosta ja ympäristöselostusta. Lapissa
maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma on yhdistetty yhdeksi asiakirjaksi, joka kantaa nimeä Lappi -sopimus.
Tornion kaupungin lausunto:
Lappi -sopimuksen läpileikkaavina teemoina on esitetty arktisuus ja
kansainvälisyys, vihreä siirtymä, alueen veto- ja pitovoima, hyvinvointi ja
turvallisuus, digitalisaatio sekä osallisuus ja yhdenvertaisuus. Näiden
teemojen yhteydessä on nostettu esille mm. vahva vientiteollisuus,
kumppanuudet rajanaapureiden kanssa, ilmasto- ja ympäristöhaasteet,
väestönkehitys ja työvoiman laskevien trendien haasteet, omaehtoinen
hyvinvoinnin edistäminen, yhtäläiset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, sekä riittävä digitalisaation infrastruktuuri. Läpileikkaavat
teemat on valittu onnistuneesti.
Lappia kehitetään aluerakennevisio 2040+:n mukaisesti kahden
maakuntakeskuksen maakuntana (Kemi-Tornio, Rovaniemi). Tämä on
hyvä ja kannatettava aluerakennemalli, sillä molemmat maakuntakeskukset ovat profiililtaan erilaisia ja ilmentävät Lapin moninaisia
kehittämismahdollisuuksia. Mallilla on iso merkitys myös maakunnan
sisäisen yhteistyön näkökulmasta, sillä maakuntakeskukset käsittävät 2/3
maakunnan väestöstä. Kemi-Tornio alue kehittyy edelleen vahvasti
teollisuuden, älykkään logistiikan ja rajakaupan kansainvälisenä
keskuksena, missä myös matkailun odotetaan kasvavan. Lapin aluerakennevisiossa on esitetty kolme valtakunnallista kehittämiskäytävää;
Länsi-Lapin käytävä, Jäämeren käytävä ja Murmanskin käytävä, mitkä
kaikki sijaitsevat myös Kemi-Tornio alueella ja ne kaikki lisäävät vuorovaikutusta maakunnan keskusten välillä ja mikä lisää myös Tornion
mahdollisuuksia vuorovaikutuksen ja liikennemäärien näkökulmasta.
Kehittämisvyöhykkeet nähdään myös elinkeinojen kehittämisen tukena ja
tähän liittyen Perämerenkaaren teollisuus- ja energiavyöhyke on nostettu
Lappi -sopimuksessa esille. Tornion kaupunki pitää tärkeänä tätä
mainintaa ja huomiota Tornion kautta kulkevaan ainoaan rautatieliikenteen
maayhteyteen Ruotsiin ja edelleen Eurooppaan.
Aluerakennevision ehkäpä kunnianhimoisin tavoite liittyy maakunnan
sisäisiin ratahankkeisiin eli Lapin Pisara-radan rakentamiseen Kolarin ja
Kemijärven välille sekä Pohjois-Pohjanmaalle Kuusamoon.

Pöytäkirja
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Tornion näkökulmasta ratahankkeista tärkeintä on saattaa Laurila-TornioHaaparanta ratayhteysväli infrastruktuuriltaan ja yhteyksiltään toimivaksi
kokonaisuudeksi ja seuraavassa vaiheessa sähköistää Kolarin rata.
Lappi-sopimusluonnos käsittää seitsemän strategista painopistealuetta,
jotka ilmentävät hyvin Lapin maakunnan kehittämistarpeita jatkuvasti
muuttuvassa kansainvälisessä toimintaympäristössä.
Arktisen talouden kehittämisen osalta Lappi-sopimuksessa on hyvin
tunnistettu myös Tornion kannalta keskeiset toimialat ja niiden
kehittämistarpeet (metalliteollisuus ja muu perusteollisuus, metsätalous,
kaivannaisteollisuus ja matkailu). Myös vetytalous on nostettu sopimuksessa esille ja erityisesti Perämerenkaarella ja näin myös Torniolla on
olemassa olevan teollisen infrastruktuurin pohjalta mahdollisuuksia tässä
tulevaisuuden energiajärjestelmässä. Lappi -sopimuksessa on myös
huomioitu uusi kunta ja kuntatalous, kun hyvinvointialueet aloittavat
toimintansa vuoden 2023. Lappi -sopimuksen tulee tukea kuntia uudessa
tilanteessa niin, että talouden tasapainottaminen ja elinvoiman kehittäminen on mahdollista. Toimenpideosio jää kuitenkin luonnoksessa melko
yleiselle tasolle ja kaipaisi konkreettisempaa määrittelyä.
Väestökehityksen ja työvoiman riittävyyden suhteen Lappi-sopimus asettaa
tavoitteekseen kasvun. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta ei mahdotonta
saavuttaa. Mikäli maakunnan väkiluku laskee tulevinakin vuosikymmeninä
nykyistä vauhtia, vaarantuvat nykyiset julkiset palvelut, osaavan työvoiman
saatavuus heikkenee entisestään ja usean yrityksen taival päättyy jatkajan
puuttuessa. Väestöosiossa hyvä ja kannatettava avaus on edistää Norjan
mallin mukaisia aluekehitystoimenpiteitä pohjoisella alueella ja tämän
suhteen edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä on syytä painottaa. Hyvää on
myös osaavan työvoiman ja työllisyystoimenpiteiden vahva painottaminen
Lappi -sopimuksessa, sillä vain tuottavuuden ja työllisyysasteen kasvun
myötä Lapin kunnilla on mahdollisuus elinvoiman kehittämiseen.
Osaamisen kehittämisen osalta Tornion kaupunki haluaa korostaa, että
osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi on erittäin tärkeää, että
Lapin molemmissa maakuntakeskuksissa on jatkossakin saatavilla riittävän
kattavat koulutuspalvelut. Lisäksi tulee etsiä nykyistä tehokkaampia tapoja
elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaamiseksi niin, että uusin tieto,
teknologia ja mahdollisuudet ovat yritysten käytössä.
Hyvinvointitavoitteissa Tornion kaupunki pitää tärkeänä mm. Arjen turvaa toimintamallin kehittämistä kuten Lappi-sopimuksessakin on todettu.
Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa tulee huomioida Lapin elinkeinojen toimintaedellytykset.
Saavutettavuus osiossa on mainittu Torniolle keskeiset kehittämishankkeet, mutta niiden eteneminen edellyttää vahvaa yhteistyötä ja
edunvalvontaa.
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Lapin liitto pyytää lausunnot 8.10.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@lapinliitto.fi tai vaihtoehtoisesti lausuntopalvelun kautta
osoitteessa lausuntopalvelu.fi, hakukenttään Lappi-sopimus 2022-2025.
Lappi-sopimuksen asiakirjat ovat nähtävillä Lapin liiton nettisivuilla
osoitteessa:
https://www.lapinliitto.fi/aluekehitys/lappi-sopimus/lappi-sopimuksenpaivittaminen/

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Hyväksytään sopimusluonnos lausunnon mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

_______

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 355

18/2021

17

04.10.2021

Tilannekuva sote-siirron vaikutuksista talouden tasapainoon ja investointikykyyn
KH 04.10.2021 § 355
1000/02.02.02/2021

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Jukka Kujala, 040 132 0403
Hyvinvointialueiden valmistelutyö on käynnistynyt ja tulevaan
taloussuunnitteluun liittyen kaupungilla on tarve konkreettiseen
tilannekuvaan sote -uudistuksen vaikutuksesta kunnan talouden
tasapainoon, kertyneisiin ylijäämiin ja kykyyn investoida vuosina 20222030. Lisäksi talouden sopeutustoimien suhteen tulee pystyä arvioimaan
tarvittavien säästöjen määrä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittelyn kuultuaan päättää tilannekuvatyön
hankkimisesta sote-siirron vaikutuksista talouden tasapainoon ja
investointikykyyn.
Katsotaan pöytäkirja tarkistetuksi tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös

Hyväksyttiin.
Tarkastettiin pöytäkirja asian osalta kokouksessa.
_______

Pöytäkirja
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04.10.2021

Laajan hyvinvointikertomuksen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmiin liittyvien alaohjelmien
työryhmien työn käynnistäminen
KH 07.06.2021 § 205
Valmistelijat hallintopäällikkö Outi Kääriäinen ja hyvinvointisuunnittelija
Jaana Sahi:
Tornion kaupungin hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017-2021 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.11.2018 § 81. Suunnitelmaan on sisällytettynä kauden 2013-2016 kuvaus väestön hyvinvoinnin tilasta sekä edellisellä kaudella tehtyjen toimenpiteiden arviointia, sisältäen yhteenvedon
palveluiden vahvuuksista hyvinvoinnin edistämistyössä. Hyvinvointisuunnitelmaa tukevat eri väestöryhmille suunnatut toimintaohjelmat on laadittu
hyvinvointisuunnitelmasta erillisinä ohjelmina.
Laaja hyvinvointikertomus esitetään jatkossa integroitavaksi kaupunkistrategiaan ns. strategiaohjelmana ja sen alaohjelmina väestönosien toimintaohjelmat käytännön toimenpiteineen. Muutoksella tavoitellaan ohjelmien
tiivistä integraatiota ja toimialoilla tehtävän hyvinvointityön näkyvyyttä, kun
hyvinvointitilannetta analysoidaan määräajoin myös toimenpideohjelmien
osalta ja suunnitelmat vastaavat kunkin kauden strategisia painopistealueita.
Hyvinvointikertomukseen esitetään vuosille 2021-2025 sisällytettäväksi
seuraavat hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman alaohjelmat, ja jatkossa
aina valtuustokausittain arvioitaviksi:
1.
2.
3.
4.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014-2017
Vammaispoliittinen toimintaohjelma 2016-2020
Ikääntymispoliittinen strategia vuodelta 2014
Ehkäisevä päihdetyö - Tornion päihdestrategia 2007-2010

Hyvinvointityöryhmä on esittänyt hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden
työryhmälle, että ohjelmat yhtenäistettäisiin tulevalla valtuustokaudella
2021-2025 ja työryhmiä pyydetään täydennettäväksi sekä perustettavaksi
uudelleen, jotta strategian ja linjausten mukaiset käytännön suunnitelmat
saadaan ohjaamaan käytännön työtä. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden johtoryhmä on käsitellyt asiaa 26.5.2021 kokouksessaan ja esittää
kaupunginhallitukselle, että toimintapolitiikat valmistellaan työryhmissä,
jotka perustetaan työskentelyä varten.
Työryhmät esitetään koottavaksi siten, että ryhmissä on riittävä monialainen asiantuntemus ja vaikuttamistoimielinten- sekä yhteistyöviranomaisten
edustus sisällön mukaisesti.
Ryhmät seuraaviin alaohjelmia valmisteleviin työryhmiin esitetään koottaviksi elokuun 2021 aikana:
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Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelma 2021-2025
Vammaispoliittinen hyvinvointi -ja turvallisuusohjelma 2021-2025
Ikääntymispoliittinen hyvinvointi- ja turvallisuusohjelma 2021-2025
Ehkäisevän päihdetyön ohjelma 2021-2025

Täydennettävät työryhmät

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:
Päätetään:
1) integroida hyvinvointisuunnitelma kaupunkistrategiaan hyvinvoinnin- ja
turvallisuuden toteuttamisohjelmana
2) sisällyttää esitetyt alaohjelmat hyvinvointiohjelmaan
3) että työryhmät muodostetaan esitetyn mukaisesti
4) että, uuden valtuuston nimeämä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden johtoryhmä ohjaa työskentelyä
KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin kohdat 1-4.
LISÄTIEDOT:

Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760 ja hyvinvointisuunnittelija
Jaana Sahi, 040 652 6991

TÄYTÄNTÖÖNPANO:

Ei muutoksenhakua.
Otteet:
toimialajohtajat
kehitysjohtaja Sampo Kangastalo
hallintopäällikkö
hyvinvointisuunnittelija Jaana Sahi

_______
KH 04.10.2021 § 356
955/00.01.05/2021

Valmistelija

Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760 ja
hyvinvointisuunnittelija, työsuojelupäällikkö Jaana Sahi, 040 652 6991
Hyvinvointiryhmä on kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti
kontaktoinut toimialoja sekä vaikuttamistoimielimiä ja pyytänyt nimeämään
ehdokkaansa seuraaviin alaohjelmatyöryhmiin
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Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelma 2021-2025
Vammaispoliittinen hyvinvointi -ja turvallisuusohjelma 2021-2025
Ikääntymispoliittinen hyvinvointi- ja turvallisuusohjelma 2021-2025
Ehkäisevän päihdetyön ohjelma 2021-2025

Kuntalain 1 § mukaan asukkaiden hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen
kuuluu kunnan tehtäviin. Lasten ja nuorten hyvinvointi ja turvallisuusohjelmaa valvotaan kunnissa lastensuojelulain 12 § perusteella,
ikääntyneiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen kunnassa
nojautuu vanhuspalvelulakiin ja vammaisten henkilöiden hyvinvointi- ja
turvallisuus perustuu YK :n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden
oikeuksista sekä yleissopimuksen kansalliseen toimintaohjelmaan vuosille
2020-2023. Päihdetyön osalta kaupunkia velvoitetaan huolehtimaan
suunnitelmallisesti ehkäisevästä päihdetyöstä ja toimenpiteiden
yhteensovittamisesta eri toimijoiden kanssa ja lisäksi sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämislaki edellyttää, että kunnat asettavat
strategisessa suunnittelussa ko. tavoitteet ja määrittelevät tavoitteita
tukevat toimenpiteet.
Alaohjelmista muodostuva Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma
valtuustokaudelle 2021 - 2025 on osa kaupunkistrategian toteuttamisohjelmaa ja raportoidaan samanaikaisesti osana kaupungin vuosikelloa.
Asiantuntijoista ja eri toimijoista koostuvien alaohjelmatyöryhmien
tehtävänä on laatia alkaneen valtuustokauden toimenpidesuunnitelmat
perustuen kaupunginvaltuuston 14.6.2021 § 70 hyväksymän hyvinvointikertomuksen 2017-2021 esitettyihin painopistealueisiin ja kehittämiskohteisiin. Tarkoituksena, että hyvinvointikertomuksesta nousseet
kehittämiskohteet ohjaavat toimenpiteiden suunnittelua. Lisäksi ohjelmiin
tulee sisällyttää osallisuusmallin toimeenpanoa tukevia toimenpiteitä.
Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmatyöryhmässä on sosiaali- ja
terveyslautakunnan alaisena toimivan info-ryhmän kokoonpano lisättynä
tarpeellisilla yhteistyötahoilla tarvittaessa. Koska laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä velvoittaa kuntia asettamaan strategisessa
suunnittelussa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet sekä
määrittelemään toimenpiteet.
Työryhmien kokoamien ohjelman laadinta perustuu hyvinvointikertomuksen tietoon hyvinvoinnin tilasta ja sen muutoksista sekä muuhun
ajantasaiseen tietoon kaupunkilaisten hyvinvoinnin, terveyden ja
turvallisuuden kokemuksista.
Tornion kaupungin hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden johtoryhmä
esittää kaupunginhallitukselle todettavaksi, että työryhmät on muodostettu
ja esitykset puheenjohtajiksi toimitettu kaupunginhallitukselle
kaupunkistrategian alaohjelmatyön käynnistämistä varten.
Lisäksi esitetään, että kaupunginhallitus pyytää työryhmiä kutsumaan
tarvittavat kumppanuustahot mukaan työskentelyyn.
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Oheisaineisto

Työryhmät

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää:
1) todeta lasten ja nuorten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelmatyöryhmän
kokoonpanon ja käynnistää alaohjelmatyön osana kaupunkistrategian
valmistelua
2) todeta vammaispoliittisen hyvinvointi -ja turvallisuusohjelmatyöryhmän
kokoonpanon ja käynnistää alaohjelmatyön osana kaupunkistrategian
valmistelua
3) todeta ikääntymispoliittisen hyvinvointi- ja turvallisuusohjelmatyöryhmän
kokoonpanon ja käynnistää alaohjelmatyön osana kaupunkistrategian
valmistelua
4) todeta ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmatyöryhmän kokoonpanon
ja käynnistää alaohjelmatyön osana kaupunkistrategian valmistelua
5) että, työryhmät kutsuvat alaohjelmatyöhön tarvittavat kumppanuustahot

Päätös

Hyväksyttiin kohdat 1-5.
_______

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
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18/2021
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04.10.2021

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry :n koulutukseen osallistuminen
KH 04.10.2021 § 357
938/00.01.01.02/2021

Valmistelija

Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 0760
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry järjestää 13.11.2021 koulutuksen
Luottamushenkilö hyvinvoinnin rakentajana. Koulutus järjestetään
Rovaniemellä ja tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.
Koulutuksesta peritään osallistumismaksuna per henkilö 80 euroa, jos on
läsnäolevana ja 50 euroa etäyhteydellä osallistuvilta. Ilmoittautumiset
pyydetään tekemään 29.10.2021 mennessä.
Lisätietoja koulutuksesta antaa Sinikka Suorsa, e-mail:
sinikka.suorsa(at)lapinsote.fi.

Oheisaineisto

Koulutusohjelma

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Päätetään nimetä koulutukseen osallistujat.

Päätös

Nimettiin tilaisuuteen kaupunginhallituksen edustajat Antti Kaarlela, Jari
Hast, Merja Aalto ja Outi Rämö.
_______

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
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04.10.2021

TOPV esitys yhteistyösopimukseksi pelikaudelle 2021-2022
KH 04.10.2021 § 358
994/00.01.05/2021

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Jukka Kujala, 040 132 0403
Tornion Palloveikot (myöhemmin TOPV) on toimittanut mainos- ja PRsopimusesityksen aiemman mukaisesti ja esittää sopimuksen jatkamista
pelikaudelle 2021-2022.
Sopimuksen mukaan TOPV markkinoi kaupunki muun muassa
pelipaidassa TornioHaparanda sekä kaikissa otteluilmoituksissa.
TOPV pelaa salijalkapalloa SM liigassa kaudella 2021-2022. TOPV
valmistautuu tulevaan liigakauteen ja esittää, että sopimuksen mukaisesta
tuesta maksetaan allekirjoittamisen yhteydessä 70 % ja loppuosa
perussummasta maksetaan vuoden 2022 tammikuussa.
TOPV :n markkinointiarvon perussumma on 8 143,93 euroa.
Kokonaissummasta on maksettu tammikuussa 2021 yhteistyösopimuksen
ennakkomaksuna yhteensä 7 000 euroa, mikä 21.1.2021
kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksen mukaan vähennetään tulevasta
yhteistyösopimuksesta.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Hyväksytään liitteen mukainen yhteistyösopimus Tornion Palloveikkojen
kanssa pelikaudelle 2021-2022.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
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04.10.2021

Kemi-Tornion jalkapallokouluyhdistys Ry / F.T.K esitys yhteistyösopimukseksi pelikaudelle
2021-2022
KH 04.10.2021 § 359
995/00.01.05/2021

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Jukka Kujala, 040 132 0403
Kemi-Tornio jalkapallokouluyhdistys ry / FTK-Tornio toivoo mainos- ja
markkinointiyhteistyöesityksessään posiitivista suhtautumista yhteistyön
jatkamiseen pelikaudella 2021-2022, sillä FTK-Tornio haluaa lisätä
menestymisellään Tornion kaupungin positiivista mielikuvaa ja tunnustusta.
FTK-Tornio on Kemi – Tornio talousalueella toimiva futsaliin erikoistunut
organisaatio. FTK-Tornio sitoutuu markkinoimaan Tornion kaupunkia
seuraavasti:
- Tornion mainoslogo asetetaan pelipaidan rintamukseen ja Tornion
kaupungin vaakuna tunnuksena asetetaan pelipaidan oikeaan hihaan
- kotiotteluiden aikana kentän laidalle asetetaan Tornio banderolli koko 80 *
200 cm
- TornioHaparanda -logo internetsivulla www.ftk20.com
- FTK-Tornio edistää terveellistä elämäntapaa olemalla nuuskaton joukkue
Yhteistyösopimuksessa pelikaudelle 2021-2022 on määritelty ehdot, joihin
Tornion kaupunki ja FTK sitoutuvat. Koko kauden yhteissumma on
yhteensä 8 143,93 euroa. Aiemmin sovitun käytännön mukaisesti summa
maksetaan kahdessa erässä heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen
siten, että toinen loppuosa perussummasta maksetaan tammikuussa 2022.
21.1.2021 päivätyn kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksen mukaan
Tornion kaupunki on myöntänyt FTK-Torniolle ennakkomaksuna yhteensä
5 000 euroa, mikä päätöksen mukaan vähennetään tulevasta
yhteistyösopimuksesta.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Hyväksytään oheisaineiston mukainen yhteistyösopimus Kemi-Tornio
jalkapalloyhdistys ry / F.T.K :n kanssa pelikaudelle 2021-2022.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
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Meri-Lapin Järjestöneuvottelukunnan pyyntö nimetä kaupungin edustaja kaudelle 2021-2025
KH 04.10.2021 § 360
993/00.00.01.02/2021

Valmistelija

Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760
Meri-Lapin Järjestöneuvottelukunta on ilmoittanut 6.9.2021 saapuneella
lähetyksellä, että järjestöneuvottelukunnan kausi on päättymässä ja on
aika ehdottaa uusia edustajia marraskuussa 2021 alkavalle kaudelle.
Meri-Lapin Järjestöneuvottelukunta pyytää ilmoittamaan nimetyn edustajan
oheisesta linkistä: https://forms.office.com/r/SBuB4SddAG
Jäseninä ovat aiemmin olleet kuntien järjestöyhdyshenkilöt.
Tornion kaupunkia on edustanut työryhmässä vuodesta 2019
hyvinvointisuunnittelija ja työsuojelupäällikkö Jaana Sahi.
Kaupunginhallitus on lisäksi nimennyt Jaana Sahin järjestöyhteistyön
yhdyshenkilöksi kokouksessaan 19.10.2021 § 309.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Päätetään nimetä Meri-Lapin Järjestöneuvottelukuntaan
hyvinvointisuunnittelija ja työsuojelupäällikkö Jaana Sahi

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 361
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Ilmoitus työllisyyden kuntakokeilun asiakasvastaavan määräaikaisen viran vastaanottamisesta
ja vaalin vahvistaminen
KH 04.10.2021 § 361
787/01.01.01.01/2021

Valmistelija

vs. henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen
Kaupunginhallitus valitsi 6.9.2021 §311 kuntakokeilun asiakasvastaavan
määräaikaiseen virkaan Linda Jaakon kuuden kuukauden koeajalla. Ennen
vaalin vahvistamista valitun tuli toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan:
Linda Jaako on ilmoittanut ottavansa asiakasvastaavan määräaikaisen
viran vastaan 21.9.2021. Hän on toimittanut hyväksytyn lääkärinlausunnon
terveydentilastaan.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Merkitään Linda Jaakon ilmoitus tiedoksi ja vahvistetaan asiakasvastaavan
virkavaali.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

Pöytäkirja
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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 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.
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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.
_______

KH 04.10.2021 § 362
781/01.01.01.01/2021

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

Päätösehdotus

Teen päätöksen kokouksessa. Valittavan henkilön koeaika on kuusi (6)
kuukautta. Toimeen valitun henkilön on ennen toimen vastaanottamista
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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.
_______
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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

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
Kaupunginhallitus
Päätös

§ 35
§ 338
§ 363

18/2021

31

14.09.2021
20.09.2021
04.10.2021

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

KH 04.10.2021 § 363
821/01.01.01.01/2021

Valmistelija

Sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona ja vs.henkillöstöpäälllikkö Tarja
Konola-Jokinen
Aineen taidemuseonjohtajan virka tulee täyttää museolain §5 mukaan
kelpoisella henkilöllä. Lisäksi säätiön ja kaupungin väliseen sopimukseen
on kirjattu kohta 11, jossa velvoitetaan kaupunkia palkkaamaan
museonjohtajan tietyin pätevyysvaatimuksin.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan museonjohtajan viran täyttämiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______
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Perhetyöntekijän toimen täyttölupa
SOSTE 14.09.2021 § 131

Valmistelija

Sosiaalityön johtaja Anne Filali, 040 5472484
Sosiaalityön ja vammaispalvelujen tulosalueella vapautui perhetyöntekijän toimi elokuussa 2021. Toimen täyttäminen on välttämätöntä
tarpeenmukaisen työntekijäresurssin turvaamiseksi. Palvelujen
tuottaminen vaarantuu jos toimea ei täytetä.
Valmistelijan esitys:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupungin hallitukselle, että se
myöntää perhetyöntekijän toimeen täyttöluvan.

Esittelijä

Perusturvajohtaja

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

KH 04.10.2021 § 364
855/01.01.01.01/2021

Valmistelija

vs. henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen, 040 645 9660
Henkilöstöpalveluilla ei ole huomauttamista sosiaali- ja terveyslautakunnan
esitykseen koskien perhetyöntekijän toimen täyttölupaa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Myönnetään sosiaali- ja terveyslautakunnalle lupa perhetyöntekijän toimen
täyttämiseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

_______
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Perhetyöntekijän toimen täyttölupa
SOSTE 14.09.2021 § 132

Valmistelija

Sosiaalityön johtaja Anne Filali
Sosiaalityön ja vammaispalvelujen tulosalueella vapautui syyskuussa
2021 perhetyöntekijän toimi. Toimen täyttäminen on välttämätöntä
tarpeenmukaisen työntekijäresurssin turvaamiseksi. Palvelujen
tuottaminen vaarantuu jos toimea ei täytetä. Perhetyön kehittäminen on
määritelty keskeiseksi tehtäväksi ja sen avulla pyritään estämään
raskaampia lastensuojelullisia toimenpiteitä.
Valmistelijan esitys:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupungin hallitukselle, että se
myöntää perhetyöntekijän toimeen täyttöluvan.

Esittelijä

Perusturvajohtaja

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

KH 04.10.2021 § 365
856/01.01.01.01/2021

Valmistelija

vs. Henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen, 040 645 9660
Henkilöstöpalveluilla ei ole huomauttamista sosiaali- ja terveyslautakunnan
esitykseen koskien perhetyöntekijän toimen täyttölupaa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Myönnetään sosiaali- ja terveyslautakunnalle täyttölupa perhetyöntekijän
toimeen.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

Pöytäkirja
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 344, § 345, § 346, § 347, § 348, § 349, § 350, §
351, § 352, § 353, § 354, § 361, § 363, § 364, § 365

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 355, § 356, § 357, § 358, § 359, § 360, § 362
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen 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 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 xxx.
Pöytäkirja on nähtävillä kaupungin yleisessä tietoverkossa 07.10.2021 .

