Rovaniemen valtuustosopimus 2017–2021
Tämän valtuustosopimuksen tavoitteena on sopia Rovaniemen kaupungin valtuustoryhmien välillä
toiminnallisista ja taloudellisista raameista valtuustokauden työskentelyn pohjaksi. Me
allekirjoittaneet valtuustoryhmät sitoudumme alla mainittuihin toimenpiteisiin Rovaniemen
kaupungin kehittämiseksi. Valtuustosopimus muodostaa yhdessä kaupunkistrategian ja
vuosittaisten talousarvioiden ja – suunnitelmien kanssa kaupungin johtamisen keskeisen
työvälineen.

1. TALOUDEN TAVOITTEET JA INVESTOINTIEN PRIORISOINTI

1.1 Yleisiä periaatteita
-

Palveluverkon investoinnit toteutetaan palveluverkkosuunnitelmien perusteella.

-

Terveyskeskuksen lopullinen sijoittaminen ratkaistaan tarve- ja hankesuunnitelman pohjalta.

-

Investoinnit rahoitetaan pääosin nostamalla lisälainaa. Kestävän velkaantumisen kriteerinä
pidetään konsernivelan määrää, jonka tulee olla alle Suomen kuntien keskiarvon. Lisävelan
ottamisessa tavoitteena on kestävä ja hallittu velkaantuminen.

-

Uusissa toimitilainvestoinneissa tehdään tarvittaessa selvitykset elinkaari- ja
vuokrasopimusmallin käyttämisestä ja niitä käytetään, jos se kiinteistöriskit huomioiden on
kaupungille edullinen toimitilojen hankintatapa.

-

Konsernitalouden asiantuntijuutta vahvistetaan tarkastuslautakunnan suositukset
huomioiden. Omistajaohjausta, konsernivalvontaa, konsernijaoston roolia ja koko konsernin
yhteistä taloushallintoa kehitetään.

-

Tavoitteena on johtamisen osaamisen ja työhyvinvoinnin lisääminen sekä työhyvinvoinnin
vastuuttaminen yksiköissä. Tavoitteena sairauspoissaolojen vähentäminen ja kustannusten
säästö myös kannustimia lisäämällä.

1.2 Investointien priorisointi ja tavoiteaikataulu
2018
Investointi- Keskusta-Ounasjoen
hanke
koulualueen
hankesuunnittelun
aloittaminen: Ylikylän koulun
ja Vaaranlammen koulu
Saaren koulualueen
hankesuunnittelun
aloittaminen
Alakemijoen koulualueen
palveluverkkoselvitys

2019

2020

Ounasrinteen päiväkodin
hankkeen toteuttaminen
(vuokramalli)

Etelärinteen päiväkoti jatkuu

Etelärinteen päiväkodin hankkeen
toteuttaminen (2019-2020 –
vuokramalli)

Ounasvaaran uimahalliinvestointi alkaa

Ylikylän koulun investoinnin
aloittaminen

Ylikylän kouluinvestointi
jatkuu

Kaupungintalon korjauksen
aloittaminen (2020-2023)
Saaren koulujen investointien
aloittaminen (2020-2021)

Kaupungintalo korjataan ja kehitetään hallinnolliseksi konsernikeskukseksi ja kaupunkilaisten
palvelutiloiksi. Korjauksen tavoitteena on päästä eroon sisäilmaongelmista, sekä tehostaa
kaupungintalon tilankäyttöä. Tavoitteena on myös ulkoisen vuokrarahoituksen lisääminen.
Tavoitellaan aktiivisesti maakuntahallinnon sijoittamista kaupungintalolle. Sisäilmakorjauksen
kustannusarviossa pyritään kohtuullisiin kustannuksiin.
Uimahallihanke toteutetaan kustannustehokkaalla toteutusmallilla ja huomioidaan kahden
uimahallin olemassaolo. Tehdään Vesihiiteen tarvittavat korjaukset vuosina 2019–2020, jotta
uimahallin käyttöä voidaan jatkaa.
Ounasvaaran uimahallihankkeen investoinnin aikataulu vahvistetaan talousarvion 2019 ja
taloussuunnitelman 2020–2022 yhteydessä.
Vaaralammen koulun investointi alkaa 2021.

2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET

2.1 Tilahallinnan vahvistaminen
-

Valtuustokauden keskeiseksi tavoitteeksi asetetaan kaupungin tilahallinnan vahvistaminen.
Toteutetaan seuraavat toimenpiteet. Tähdätään siihen että tilahankinnan selkeytys on tehty
vuoden 2018 loppuun mennessä. Toimenpiteiden aikataulutus tehdään selvityksen tuloksista
riippuen.

o Selvitetään paras tilahallintamalli.
o Vahvistetaan kaupungin osaamista investointien suunnittelussa ja rakentamisen
toteuttamisessa.
o Lautakuntien päätöksentekovaltaa vahvistetaan tilapäätöksissä. Yhteistyötä tiivistetään
tilojen toteuttajan kanssa.
o Luovutaan turhista kiinteistöstä.
o Palveluverkkoja suunniteltaessa huomioidaan alueen eri palveluiden kehittäminen
samaan kiinteistöön.
-

Parannetaan kiinteistönhoitoa ja asetetaan kriteerit riittävälle laatutasolle.

2.2 Palveluiden kehittäminen
-

Kaupunki varautuu sote- ja maakuntauudistukseen. Jos uudistus ei toteudu hallituskauden
aikana, varaudutaan Lapin muiden yhteisten sotemallien kehittämiseen.

-

Sitoudutaan koko kaupungin kehittämiseen. Kehyskylien palveluita kehitetään ja
palvelukylämallin käyttöä jatketaan. Erityistä huomiota kiinnitetään kylien
harrastusmahdollisuuksiin.

-

Aluelautakunnat jatkavat johtosäännön mukaisesti valtuustokauden loppuun. Vuoden 2020
loppuun mennessään päätetään aluelautakuntien vakinaistamisesta ja aluelautakuntien
tehtävistä. Päätökselle haetaan alueen kehittämistä ja osallisuutta tukeva pitkäkestoinen
toimintamalli. Uudistetaan Kylien kehittämissäätiön menettelyt hallituksen valinnan osalta.
Kylätoiminta-avustusten periaatteet muutetaan vastaamaan kaupunkistrategian tavoitteita.

-

Turvataan riittävä tonttivaranto myös kylille.

-

Edistetään harrastusmahdollisuuksia kulttuurissa, liikunnassa ja nuorisopalveluissa. Lasten ja
nuorten harrastustoimintaan järjestetään lisäresurssia esimerkiksi hakemalla rahoitus
Popparin toiminnan jatkolle ja kulttuuritiloille. Popparin toiminnan pysyvyys varmistetaan.
Lappi Areenan jääajan hintaa pyritään laskemaan pysyvästi. Vakinaistetaan Ohjaamon
toiminta.

-

Turvataan ikäihmisten laadukkaat palvelut ja riittävä laitoshoito. Kiinnitetään erityistä
huomiota palvelutarjonnan selkeyttämiseen ja palveluiden saatavuuden ohjeistamiseen.
Turvataan kotipalveluiden riittävyys vanhuksille, vammaisille ja lapsiperheille.

-

Kehitetään ja kasvatetaan hallitusti palvelusetelitoimintaa vammais-, vanhus-, varhaiskasvatusja hyvinvointipalveluissa. Kaikkea kunnan toimintaa ei kuitenkaan siirretä
palvelusetelitoiminnaksi, esimerkiksi päivähoidossa tulee säilymään kunnallisen oman
toiminnan merkittävä rooli ja tällä hetkellä varhaiskasvatuksen setelitoiminta on jo kattavaa.

Palvelusetelitoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota laadunvalvontaan ja siihen että
yksityisessä ja julkisessa palveluntuotannossa on yhdenvertaiset kriteerit.
Hyvinvointitoiminnassa selvitetään hyvinvointisetelin / aktiivipassin käyttöönottoa.
Selvitys käynnistetään syksyllä 2018 ja pyritään siihen että selvitys on valmis vuoden 2019
aikana ja että setelin mahdolliset kustannukset voidaan huomioida vuoden 2020
talousarviossa.
-

Kevyenliikenteen käyttöä edistetään kehittämällä ”Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa”
mainitut asukkaita palvelevat nettikäyttöliittymät, joiden kautta voi tarkistaa, mitkä väylät on
milloinkin viimeksi ajettu ja joiden kautta kunnossapidosta voi antaa myös palautetta.

-

Tarkistetaan joukkoliikenneuudistuksen toimivuus keväällä 2019.

-

Edistetään yhden yhtenäisen kansalaisopiston syntymistä. Keskeistä on säilyttää kurssitoiminta
myös kylillä.

-

Jatketaan koulutuskuntayhtymän yhtiöittämisen selvittämistä ja tehdään asiaa koskevat
päätökset vuoden 2019 aikana.

-

Vuoden 2019 aikana luodaan matkapalvelukeskukselle toimiva ja kustannustehokas malli.

2.3 Työllisyys ja elinvoimapolitiikka
-

Työllisyyden edistämiseksi kehitetään edelleen toimintamallia, jossa kaupunki työllistää
palkkatuella vuosittain työttömiä erimittaisiin työsuhteisiin kaupungin eri toimialoille,
yksiköihin ja konserniyhteisöihin. Palkkatuen kustannuksiin varataan vuosittain tarvittavat
määrärahat. Toimen tavoitteena on alentaa kaupungin maksaman Kela-sakon (nyt 5 M€)
määrää. Tuetaan työttömien yrittäjyyttä.

-

Selvitetään tuetun työllistämisen osuuskunnan perustaminen.

-

Kehitetään nopeita ja sujuvia yrityspalveluita erityisesti kaavoituksen ja
sijoittumismarkkinoinnin keinoin. Valmistaudutaan yrityspalveluiden tuottamiseen myös
maakuntauudistuksen jälkeen.

-

Elinkeinojen kehittämisen kärkihankkeeksi nostetaan Pajakylän kehittäminen. Varmistetaan
Napapiirin kaavan sujuva toteutuminen ja alueen yrittäjien kuuleminen osana Pajakylän
kehittämistä. Matkailun turvallisuus nostetaan yhdeksi tärkeäksi Napapiirin alueen
kehittämisen prioriteeteista.

-

Toiseksi kehityskohteeksi nostetaan Ounasvaaran kehittäminen Santasportin alueen osalta.
Tässä sopimuksessa sovitaan erityisesti Santasportin ja urheiluopiston alueen kehittämisestä
liikuntamatkailun ja –koulutuksen keskittymänä. Tällä tuetaan myös yhtenäiset
liikuntakiinteistöt –kokonaisuuden muodostumista ja kiinteistöjen synergiaetujen
muodostumista.

-

Käynnistetään kaupungin yleiskaavan teko, jossa päätetään kaupungin kasvusuunnat.

-

Edistetään keskustan osalta kerroskorkeuksien korottamista.

-

Yritysvaikutusten arviointi otetaan käyttöön. Kaupunkikonsernin hankinnat pyritään
toteuttamaan niin että niissä edistetään lappilaisten yritysten mahdollisuuksia.

-

Vahvistetaan Rovaniemen asemaa osaavana opiskelijakaupunkina. Tuetaan Lapin
korkeakoulujen ja korkeakoulukonsernin kehittymistä ja yhteistyötä Arktisen tutkimuksen ja
koulutuksen sekä Rovaniemen kaupungin kehittämisrahaston sääntöjen mukaisesti.

3. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA ARVIOINTI

Valtuustosopimus on voimassa valtuustokauden 2017–2021. Valtuustosopimuksen toteutumisen
arviointia tehdään säännöllisesti valtuustoryhmien puheenjohtajien tapaamisissa ja tarvittavat
päivitykset tehdään kerran vuodessa syyskuussa.
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