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Osallistujat

Läsnä

Poissa
Ptk tark.

Nimi

Tehtävä

Aalto Merja
Aho Kirsti
Antinjuntti Ilmari
Hakomäki Jan-Mikael
Hannuniemi Jari
Harjuoja Karoliina
Hast Jari
Hurtig Erkki
Husa Marja-Liisa
Hyöppinen Aino
Isometsä Jorma
Juntura Sari
Kaarlela Antti
Keinänen Outi
Keränen Toni
Koivisto Liisa
Kokkonen Ninni Ingrid
Kulmuni Katri
Leinonen Risto
Liikamaa Arto
Lummi Raija
Ollila Kosti
Pernu Tytti
Pigg Pasi
Pirttimaa Pertti
Ponkala Markku
Pukero Päivi
Rainio Olli
Rämö Outi
Röntynen Petri
Sadinmaa Markku
Sainmaa Jari
Stoor Olavi
Säily Ismo
Tallgren Jyri
Taramaa Markku
Tervahauta Jari
Tikkanen Vilho
Törmä Markus
Urpilainen Ismo
Vanhala Taava-Tuulia
Välimaa Risto
Ylikitti Tuomo

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kv:n 3. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kv:n 2. varapuheenjohtaja
varajäsen
jäsen
jäsen
kv:n puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Juuso Kaisa
Petäjämaa Katariina

Lisätiedot

Katariina Petäjämaan varasijalla.

Kaisa Juuson varasijalla
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Rauhala Heikki
Kangastalo Sampo
Kannala Markus
Muu

Kvist Lauri
Kujala Jukka
Halmkrona Ilkka
Karjalainen Leena
Konola-Jokinen Tarja
Vuorjoki Anne
Kääriäinen Outi

nuorisoneuvoston edustaja
kaupunginjohtaja
viranhaltija
viranhaltija
viranhaltija
viranhaltija
pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset
Markku Ponkala
puheenjohtaja

Outi Kääriäinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

142 - 151

Pöytäkirjan tarkastus

Keskiviikkona 29.9.2021 kaupunginkansliassa

Karoliina Harjuoja

Jari Hast

vara Erkki Hurtig/Marja-Liisa Husa

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Kaupungin yleinen tietoverkko 30.09.2021

Ptk tark.

Pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto

§ 142

27.09.2021

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
KV 27.09.2021 § 142

Päätösehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______
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Pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto

§ 143

Asialistan hyväksyminen
KV 27.09.2021 § 143

Päätösehdotus

Hyväksytään asialista

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

27.09.2021
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Pöytäkirja
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§ 144
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27.09.2021

Pöytäkirjan tarkastus
KV 27.09.2021 § 144

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Karoliina Harjuoja ja Jari Hast sekä
varalle Erkki Hurtig ja Marja-Liisa Husa.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Karoliina Harjuoja ja Jari Hast sekä varalle
Erkki Hurtig ja Marja-Liisa Husa
_______

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 332
§ 145

9/2021

7

20.09.2021
27.09.2021

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

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

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

Tarkastuslautakunnan sihteeri Merja Sorjanen, 050 5971 341

TÄYTÄNTÖÖNPANO:

Ei muutoksenhakuoikeutta
Asia kaupunginvaltuuston jatkokäsittelyyn

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 332
§ 145

9/2021

8

20.09.2021
27.09.2021

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

Tarkastuslautakunnan sihteeri Merja Sorjanen, 050 5971 341

TÄYTÄNTÖÖNPANO:

Ei muutoksenhakua.
Otteet:
Tarkastuslautakunta
_______

KH 20.09.2021 § 332

Valmistelija

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

Liite

Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2020

Pöytäkirja
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20.09.2021
27.09.2021

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Hyväksytään kaupunginvaltuustolle esitettäväksi liitteen mukainen lausunto
tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

KV 27.09.2021 § 145
906/00.03.01/2021
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää:
hyväksyä liitteen mukaisen lausunnon vastauksena tarkastuslautakunnan
arviointikertomukseen 2020.
Päätös

Hyväksyttiin.
_______
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§ 146
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06.09.2021
27.09.2021

Luottamushenkilön eronpyyntö luottamustehtävästä
KH 06.09.2021 § 312

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.
_______

KV 27.09.2021 § 146
841/00.00.01.01/2021
Kaupunginhallitus esittää, 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

Pöytäkirja
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Päätös

§ 312
§ 146

9/2021

06.09.2021
27.09.2021

Hyväksyttiin kohta 1. Nimettiin Marika Mathlein sivistyslautakunnan
varajäseneksi ja nimettiin Poliisin neuvottelukuntaan Sari Juntura.
_______
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20.09.2021
27.09.2021

Luottamushenkilön eronpyyntö luottamustehtävästä
KH 20.09.2021 § 341

Valmistelija

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

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

Päätös

Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
_______

KV 27.09.2021 § 147
913/00.00.01.01/2021
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää:
1) merkitä Esko Särkelän eronpyynnön tiedoksi ja myöntää Esko Särkelälle
pyyntönsä mukaisesti eron Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä
Lappian valtuuston jäsenyydestä
2) nimetä Esko Särkelän tilalle edustajan Kemi-Tornionlaakson
koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuustoon

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Päätös

§ 341
§ 147

9/2021

20.09.2021
27.09.2021

Hyväksyttiin kohta 1 ja nimettiin Jouni Myllyneva Kemi-Tornionlaakson
koulutuskuntayhtymä Lappian valtuuston varsinaiseksi jäseneksi.
Tarkastettiin pöytäkirja asian osalta kokouksessa.
_______
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20.09.2021
27.09.2021

Luottamushenkilön eronpyyntö luottamustehtävästä
KH 20.09.2021 § 342

Valmistelija

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

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

Päätös

Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
_______

KV 27.09.2021 § 148
924/00.00.01.01/2021
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää:
1) merkitä Kari Junturan eronpyynnön tiedoksi ja myöntää Kari Junturalle
pyyntönsä mukaisesti eron Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä
Lappian valtuuston jäsenyydestä
2) nimetä Kari Junturan tilalle edustajan Kemi-Tornionlaakson
koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustoon

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Päätös

§ 342
§ 148

9/2021

20.09.2021
27.09.2021

Hyväksyttiin kohta 1 ja nimettiin Jyri Tallgrenin henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Jyrki Risto.
Tarkastettiin pöytäkirja asian osalta kokouksessa.
_______
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20.09.2021
27.09.2021

Luottamushenkilön eronpyyntö luottamustehtävästä
KH 20.09.2021 § 343

Valmistelija

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

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

Päätös

Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
_______

KV 27.09.2021 § 149
925/00.00.01.01/2021
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää:
1) merkitä Marko Koiviston eronpyynnön tiedoksi ja myöntää Marko
Koivistolle pyyntönsä mukaisesti eron Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian valtuuston jäsenyydestä
2) nimetä Marko Koiviston tilalle edustajan Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustoon

Pöytäkirja
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§ 343
§ 149

9/2021

20.09.2021
27.09.2021

Hyväksyttiin kohta 1 ja nimettiin Jouni Myllynevan henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Antti Kujansuu.
Tarkastettiin pöytäkirja asian osalta kokouksessa.
_______
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27.09.2021

Valtuustoaloite äänestyspaikkojen sijoittamisen suunnittelusta yhteistyössä kuntalaisia
edustavien ryhmien kanssa
KV 27.09.2021 § 150
986/00.00.00.01/2021
Valmistelija

Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen
Valtuutetun Taava-Tuulia Vanhala / Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä
jätti 27.9.2021 seuraavan sisältöinen valtuustoaloitteen:
”Kuntavaaleissa 2021 äänestysprosentti jäi valtakunnallisesti alhaisimmaksi 70 vuoteen. Vaikka Tornion äänestysprosentti ylittikin valtakunnallisen keskiarvon, ei 58% ole kehuttava tulos meilläkään. Erityisesti
nuoret osallistuvat äänestämällä kunnalliseen ja valtakunnalliseen
päätöksentekoon huomattavan vähän.
Äänestäminen ja vaalit ovat demokratian kiistattomia kulmakiviä. Tällä
valtuustokaudella järjestettävänä on säännönmukaiset vaalit jokaisena
vuonna. Onkin syytä miettiä toimenpiteitä, joilla Torniossa vältetään vaaliväsymys ja varmistetaan, että äänestysprosenttien suhteen suunta on vain
ylöspäin. Ensimmäiset aluevaalit järjestetään jo tammikuussa 2022.
Tornion kaupunki tunnustaa esimerkiksi nuoriso-, vammais- ja ikäihmisten
neuvostot ryhminä, joissa kuntalaiset voivat edistää itselleen tärkeitä
asioita. Edelleen kaupungin osallisuusmallissa painotetaan eri kohderyhmien omanlaisten tarpeiden, toiveiden ja haasteiden tunnistamista ja
ymmärtämistä sekä oikea-aikaista, konkreettista tekemistä. Konkreettinen
toimi kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi olisi erityisesti ennakkoäänestyspaikkojen sijoittamisen uudelleen tarkastelu. Esitän, että Tornion
kaupunki ja keskusvaalilautakunta pyytää lausunnot äänestyspaikkojen
sijoittamisesta nuorisoneuvostolta ja torniolaisilta opiskelijakunnilta,
vammaisneuvostolta ja ikäihmisten neuvostolta eri kuntalaisryhmien
näkökulmien huomioimiseksi myös vaalien järjestämisen yhteydessä.
Lausunnot on syytä pyytää ja niiden sisältö huomioida asianmukaisella
tavalla ennen ensimmäisiä hyvinvointialueen vaaleja 23.1.2022.”

Päätösehdotus

Päätettiin saattaa aloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Päätettiin saattaa aloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Tiedoksi

Keskushallintopalvelut, kaupunginlakimies
_______

Pöytäkirja
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27.09.2021

Valtuustoaloite koskien kaupungin ostolaskujen julkaisemista
KV 27.09.2021 § 151
987/02.02.02/2021
Valmistelija

Hallintopäällikkö Outi Kääriiäinen
Valtuutettu Erkki Hurtigin ja viiden muun valtuutetun 27.9.2021 jättämä
seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:
”Esitämme, että Tornio kaupunki alkaisi julkaisemaan kaupungin
ostoslaskut avoimena datana.
Perustelut ja tausta
Kaupungin / kunnan päätöksenteon ja toimintatapojeri-äVöimuudella
rakennetaan parempaa luottamusta ja edistetään demokratian toteutumista
niin:kaupungin / kunnan päätöksenteossa kuin käytännön toiminnassa.
Julkisen sektorin kaiken tiedon pohjana on avoimuus. Jakamalla avoimesti
tietoa tarjotaan eväitä veronmaksajien aktiivisuudelle ja lisätään heidän
tietoisuuttaan julkisten varojen käytöstä ja mittasuhteista. Avoimuus
parantaa kaupungin / kunnan mainetta, lisää luottamusta päätöksentekoon
ja virkamiesten toimintaan sekä mahdollistaa säästöjen syntymisen.
Jo yli 40 kuntaa ja muuta julkista toimijaa julkistaa vuosittain ostolaskudatansa avoimena datana joko kaupungin / kunnan nettisivuilla tai muilla
avoimen datan alustoilla.
Kuntaliiton suositus pohjaksi
Kuntaliitto on antanut kunnille ja kuntayhtymille ostolaskudatan julkistamisesta uuden ohjeen toukokuussa 2021 (Kuntien ostolaskudatan
avaamisen ohje on päivitetty I Kuntaliitto.fl). Uusi ohje korvaa vuonna 2016
julkistetun ohjeen.
Suosituksen mukainen datan julkaisu mahdollistaa vertailtavuuden muihin
kuntiin ja helpottaa tulkintaa. Ostolaskutietonsa julkaisseilta kunnilta on
loppuvuonna 2018 tehty kysely. Kuntien perustelut ostolaskudatan
julkaisulle ovat:
- Toiminnan avoimuuden lisääminen ja luottamuksen rakentuminen
- Läpinäkyvyyden lisääntyminen ja maineen parantuminen tai
säilyttäminen.
- Demokratian sekä osallistavuuden vahvistuminen.
- Kilpailullisuuden edistäminen, .mistä seuraa kustannussäästöä.
- Kunnan sisäisen valvonnan keino: julkaiseminen tukee sitä, että kunnan
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hankinnat ja rahankäyttö toteutetaan annettujen määräysten ja sovittujen
sääntöjen mukaisesti. Julkaiseminen palvelee myös kunnan luottamushenkilöitä siten, että käytettävissä olisi ajantasaiset ja monipuoliset tiedot
kunnan ostoista.
Kuntalaisille tiedot kunnan ostokäytännöistä avaavat mahdollisuuden
tarkastella yhteisten varojen käyttöä ja muodostamaa näkemyksiä aitoon ja
ajantasaiseen taloustietoon perustuen. Ostolaskutietojen julkaisemiseen
liittyvät tekniset ratkaisut ovat olemassa.
Esimerkiksi Handata-palvelun (handata.fi) tietokanta sisältää yksityiskohtaiset tiedot noin 35 miljoonasta ostolaskusta ja noin 65 000 julkisesta
hankinnasta. Lisäksi palvelussa on tiedot yli 450 000 niin julkisen kuin
yksityisen sektorin organisaatiosta, mm. tiedot julkisen sektorin noin 4 500
toimittajaorganisaatiosta. Tekniset haasteet tai kustannukset eivät aseta
ylitsepääsemättömiä esteitä tietojen julkaisemiselle.
Esimerkiksi ostolaskutietonsa jo pitkään julkistaneet Helsingin ja Jyväskylän kaupungit näkevät tietojen avaamisen ryhtiliikkeenä kaupungin
rahankäytössä. Helsingin kaupunki on arvioinut julkaisemisen tuovan 1-2
prosentin säästön kaupungin ostokuluissa. Helsingin volyymeillä tämä
tarkoittaa 30-50 miljoonan euron vuosisäästöä. Loppuvuodesta 2018
tehdyn kuntajohtajille osoitetun sähköpostikyselyn vastauksista ilmenee,
että tuolloin kyselyn vastaajista 45 prosenttia näki ostolaskudatan
julkaisemisen tuovan hyötyä kunnalle.
Kaupungin/ kunnan tulee olla kaikissa toiminnoissaan mahdollisimman
avoin ja luottamusta herättävä. Ostolaskudatan avaaminen on erinomainen
tapa lisätä päätöksenteon avoimuutta ja lisätä veronmaksajien luottamusta
päätöksentekoa ja kaupungin/ kunnan toimintaa kohtaan.
Ehdotamme, että Tornion kaupunki avaa ja julkaisee ostolaskudatansa
avoimena datana.”
Päätösehdotus

Päätettiin saattaa aloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Päätettiin saattaa aloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Tiedoksi

Talouspalvelut, talousjohtaja Anne Vuorjoki

_______
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 146, § 147, § 148, § 149
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Valitusaika

Päätökseen saa hakea muutosta:
•

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

•

kunnan jäsen.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen 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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
•
•
•

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.
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Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189 (Käyntiosoite Isokatu 4), 90101 OULU
Puhelin 029 56 42800 (vaihde)
Telekopio 029 56 42841010
Sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika klo 8.00-16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot
on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite,
johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).
Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
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Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tornion kaupungin
kirjaamosta.
TORNION KAUPUNGINVALTUUSTO
Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio
Puh: 016-43211
Sähköposti: kirjaamo@tornio.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8-15.00.
Pöytäkirja viedään 30.9.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä / sähköpostilla, joka on lähetetty xxx

