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Ari Karvo, varajäsen
Hanna Laiho, varajäsen, saapui 16:20
Antti Väänänen, varajäsen
Seija Hiltunen, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, sihteeri
Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Riitta Erola, kehitysjohtaja
Tuula Raitio, hallintosihteeri
Minna Muukkonen, vammaisneuvoston edustaja
Raili Kerola, vanhusneuvoston edustaja
Ville Vitikka, kaupunginlakimies
Evilla Lumme, nuorisovaltuuston edustaja
Poissa

Johanna Ojala-Niemelä, 2. varapuheenjohtaja
Anja Joensuu
Marjo Rundgren
Reino Rissanen

Allekirjoitukset

Heikki Autto
Puheenjohtaja

Kaisa Laitinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
27.05.2019

24.05.2019

Maarit Simoska

Vesa Puuronen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
28.5.2019 alkaen.
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§ 31
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
todetaan läsnäolijat
valtuutettujen esteilmoitukset
kokouskutsut ja kuulutukset
hyväksytään työjärjestys
Päätös
Poissa olivat Anja Joensuu, Johanna Ojala-Niemelä, Reino Rissanen ja Marjo Rundgren.
Varajäsenistä läsnä olivat Ari Karvo, Antti Väänänen ja Seija Hiltunen.
Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu CaseM sähköisessä kokoustyötilassa sekä
Rovaniemen kaupungin internetsivuilla 14.5.2019. Kokouskutsu on kuulutettu
virallisella ilmoitustaululla 14.-20.5.2019.
Kokouskutsu on kuulutettu sanomalehdissä Lapin Kansa ja Uusi Rovaniemi 15.5.2019.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutetut Sara Tuisku ja Kari Tuominen ovat eronneet
kokoomuksen valtuustoryhmästä.
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§ 32
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Vesa Puuronen ja Maarit Simoska.
Seuraavina vuorossa ovat Reino Rissanen ja Anna Suomalainen.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 27.5.2019.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Puuronen ja Maarit Simoska. Pöytäkirja on
tarkastettava viimeistään 27.5.2019.
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Tekninen lautakunta, § 82,22.05.2018
Tekninen lautakunta, § 15,30.01.2019
Kaupunginhallitus, § 33,11.02.2019
Ympäristölautakunta, § 63,24.04.2019
Kaupunginhallitus, § 140,29.04.2019
Kaupunginvaltuusto, § 33, 20.05.2019
§ 33
Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 34 tontti 15, Rovakatu 2
ROIDno-2018-594
Tekninen lautakunta, 22.05.2018, § 82
Valmistelijat / lisätiedot:
Nicholas Coull
nicholas.coull@rovaniemi.fi
Liitteet

1 Voimassa oleva asemakaava
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavoitus 8.5.2018/ kaavasuunnittelija NC:
Rovakatu 2:ssa sijaitsee vuonna 1963 valmistunut Rovaniemen maalaiskunnan
kunnantalona toiminut rakennus. Rakennus on ollut yhdistymisen jälkeen
Rovaniemen kaupungin toimistorakennuksena. Rakennuksessa on toiminut mm.
perhe- ja sosiaalipalveluiden toimistotiloja. Toimintoja on tarkoitus sijoittaa muualle
eikä rakennukselle ole enää käyttöä kaupungin omassa palvelutuotannossa.
Rakennuksen pidempiaikainen käyttö edellyttäisi rakennuksen laajamittaista
peruskorjausta. Rakennuksen kuntoluokka (68%) on alle suosituksen (75%) ja
rakennuksella on korjausvelkaa noin 400 000 €. Teknisen toimialan johtoryhmä on
kokouksessaan (12.4.2018) päättänyt ehdottaa tekniselle lautakunnalle tontin
asemakaavamuutoksen käynnistämistä. Kaavamuutosprosessissa
tutkittaisiin tontin asemakaavan muuttamista vastaamaan viereisten tonttien
käyttötarkoitusta, mittakaava sekä rakennustapaa.
Alueen asemakaava on hyväksytty 21.3.2016. Muutosalueen tontti on asemakaavassa
yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). Kerrosluku tontilla on neljä (IV) ja
rakennusoikeutta on osoitettu 4350 k-m²: (e=2.67). Tontin pinta-ala on 1631 m².
Ehdotus
Esittelijä: Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri
Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavamuutoksen tutkimisen 1.
kaupunginosan korttelin 34 tontilla 15, osoiteessa Rovakatu 2. Asemakaavan
muutoksessa tutkitaan yleisten rakennusten korttelialueen(Y) muuttamista asuin- ja
liikerakennusten korttelialueeksi(AL). Asemakaavamuutos kuulutetaan vireille sekä
valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.
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Tekninen lautakunta, 30.01.2019, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Nicholas Coull
Liitteet

1 Voimassa oleva asemakaava
2 Asemakaavan muutos
3 Asemakaavamerkinnä ja -määräykset
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
5 Selostusluonnos
6 Rakentamistapaohjeet
7 Vuorovaikutuslomake
Kaavoitus 7.1.2019/ kaavasuunnittelija NC:
Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 13.6.2018.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asiakirjat pidettiin nähtävillä 14.-27.6.2018.
Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutos pidettiin valmisteluvaiheen
kuulemista varten nähtävillä 15.-29.10.2018 palvelupiste Osviitassa. Valmisteluvaiheen
kuulemisesta ja nähtävillä pidosta ilmoitettiin lehtikuulutuksella Lapin Kansassa
12.10.2018. Asemakaavamuutokseen liittyen on saapunut kaksi mielipidettä, toinen
vireilletulon kuuluttamisen jälkeen ja toinen valmisteluvaiheen kuulemisen aikana.
Saapunut palaute ja siihen liittyvä vastine on esitetty vuorovaikutuslomakkeella.
Asemakaavamuutoksella yleisten rakennusten korttelialue (Y), rakennusoikeudella
4350 k-m² ja kerrosluvulla IV, muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialueeksi (AL-10), jonka rakennusoikeus on 3000 k-m² ja kerrosluku on viisi (V),
kellarikerroksessa saa käyttää puolet suurimman kerroksen alasta kerrosalaan
luettavaksi tilaksi.

Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 1. kaupunginosan
korttelin 34 tontin 15 asemakaavaa ryhdytään muuttamaan 20.9.2018 päivätyn
kaavaluonnoksen periaatteiden mukaisesti. Ehdotus asemakaavan muutokseksi
asetetaan julkisesti nähtäville ja asiasta pyydetään ympäristölautakunnan lausunto.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 11.02.2019, § 33
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Pyhäjärvi, Nicholas Coull
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1 Voimassa oleva asemakaava
2 Asemakaavan muutos
3 Asemakaavamerkinnä ja -määräykset
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
5 Selostusluonnos
6 Rakentamistapaohjeet
7 Vuorovaikutuslomake
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että 1.
kaupunginosan korttelin 34 tontin 15 asemakaavaa ryhdytään muuttamaan 20.9.2018
päivätyn kaavaluonnoksen periaatteiden mukaisesti. Ehdotus asemakaavan
muutokseksi asetetaan julkisesti nähtäville ja asiasta pyydetään
ympäristölautakunnan lausunto.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Ympäristölautakunta, 24.04.2019, § 63
Valmistelijat / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
Liitteet

1 Kaavaehdotus
Rovaniemen kaupungin kaavoitus on pyytänyt lausuntoa asemakaavan
muutosehotuksesta 1. kaupunginosa kortteli 34 tontti 15, Rovakatu 2.
Rovakatu 2:ssa sijaitsee vuonna 1963 valmistunut Rovaniemen maalaiskunnan
kunnantalona toiminut rakennus. Rakennus on toiminut kaupungin ja maalaiskunnan
yhdistymisen jälkeen Rovaniemen kaupungin toimistorakennuksena. Rakennuksessa
on toiminut mm. perhe- ja sosiaalipalveluiden toimistotiloja. Toimintoja on tarkoitus
sijoittaa muualle eikä rakennukselle ole enää käyttöä kaupungin omassa
palvelutuotannossa. Rakennuksen pidempiaikainen käyttö edellyttäisi rakennuksen
laajamittaista peruskorjausta.
Asemakaavan muutoksella yleisten rakennusten korttelialue (Y), rakennusoikeudella
4350 k-m² ja kerrosluvulla IV, muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialueeksi (AL-10), jonka rakennusoikeus on 3000 k-m² ja kerrosluku on viisi (V),
kellarikerroksessa saa käyttää puolet suurimman kerroksen alasta kerrosalaan
luettavaksi tilaksi.
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Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 29.04.2019, § 140
Valmistelijat / lisätiedot:
Nicholas Coull
Liitteet

1 Voimassa oleva asemakaava
2 Asemakaavan muutos
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
4 Asemakaavaselostus
5 Rakentamistapaohjeet
Kaavoitus 12.4.2019/ kaavasuunnittelija NC:
Voimassa oleva asemakaava, asemakaavan muutosehdotus sekä asiakirjat pidettiin
ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä 25.2.-26.3.2019 palvelupiste
Osviitassa ja kaupungin internetsivujen kaavatorilla. Nähtävilläpidosta ilmoitettiin
lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 22.2.2019 sekä kirjeillä naapureille. Ehdotusvaiheen
kuulemisen aikana ei ole saapunut kaavamuutokseen liittyviä muistutuksia eikä
lausuntoja.
Asemakaavan muutoksella yleisten rakennusten korttelialue (Y), rakennusoikeudella
4350 k-m² ja kerrosluvulla IV, muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialueeksi (AL-10), jonka rakennusoikeus on 3000 k-m² ja kerrosluku on viisi (V),
kellarikerroksessa saa käyttää puolet suurimman kerroksen alasta kerrosalaan
luettavaksi tilaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 1. kaupunginosan
korttelin 34 tontin 15 asemakaavamuutos hyväksytään 20.9.2018 päivätyn
kaavakartan mukaisesti.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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Kaupunginvaltuusto, 20.05.2019, § 33
Valmistelija / lisätiedot:
Nicholas Coull
Liitteet

1 Voimassa oleva asemakaava
2 Asemakaavan muutos
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
4 Asemakaavaselostus
5 Rakentamistapaohjeet
Ehdotus
Kaupunginhallitus 29.4.2019 § 140 esittää kaupunginvaltuustolle, että 1.
kaupunginosan korttelin 34 tontin 15 asemakaavamuutos hyväksytään 20.9.2018
päivätyn kaavakartan mukaisesti.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaavoitus
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Kaupunginhallitus, § 150,29.04.2019
Kaupunginvaltuusto, § 34, 20.05.2019
§ 34
Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
ROIDno-2017-1823
Kaupunginhallitus, 29.04.2019, § 150
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole
päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Hallintosäännön 6 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien
tomikausi on kaksi (2) vuotta.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Vaali voi
olla myös yksimielinen tai tapahtua enemmistövaalitapaa taikka suhteellista
vaalitapaa noudattaen.
Ellei kaikista valittavista päästä yksimielisyyteen, on puheenjohtaja valittava
enemmistövaalitapaa käyttäen kuntalain 105 §:n 1 ja 4 momentin määräämässä
järjestyksessä ja toisaalta hallintosäännön määräyksiä noudattaen. Jokainen vaaliin
oikeutettu valtuutettu voi tällöin äänestää puheenjohtajien lukumäärää vastaavaa
määrää ehdokkaita. Vaali on vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin.
Puheenjohtajaksi tulee eniten ääniä saanut, 1. varapuheenjohtajaksi seuraavaksi
eniten ääniä saanut ja 2. varapuheenjohtajaksi tämän jälkeen eniten ääniä saanut
ehdokas jne.
Jos puheenjohtajia valittaessa kuntalain 105 §:n 2 momentissa edellytetty määrä
jäsenistä vaatii suhteellista vaalitapaa, on se toimitettava suljetuin lipuin kuntalain 105
§:n 2 ja 3 momentin ja toisaalta hallintosäännön määräyksiä noudattaen. Ennen
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalia on päätettävä varapuheenjohtajien
lukumäärästä, joka päätös on pantava heti täytäntöön.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. päättää valtuuston varapuheenjohtajien määrästä ja toteaa, että tämä päätös
pannaan täytäntöön heti,
2. suorittaa toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 valtuuston puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajien vaalin.
Päätös
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 20.05.2019, § 34
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 29.4.2019 § 150 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. päättää valtuuston varapuheenjohtajien määrästä ja toteaa, että tämä päätös
pannaan täytäntöön heti,
2. suorittaa toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 valtuuston puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajien vaalin.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että kaupunginvaltuustolle valitaan kolme
varapuheenjohtajaa. Valtuusto päätti, että päätös pannaan täytäntöön heti.
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita valtuuston puheenjohtajaksi Heikki
Autton, 1. varapuheenjohtajaksi Susanna Junttilan, 2. varapuheenjohtajaksi Johanna
Ojala-Niemelän sekä 3. varapuheenjohtajaksi Aatos Nätyngin.
Tiedoksi
Ao. henkilöt
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Kaupunginhallitus, § 149,29.04.2019
Kaupunginvaltuusto, § 35, 20.05.2019
§ 35
Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
ROIDno-2017-1833
Kaupunginhallitus, 29.04.2019, § 149
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Jäsenten ja varajäsenten määrä
Rovaniemen kaupungin voimassa olevan hallintosäännön 9 §:n mukaan
kaupunginhallituksessa on yksitoista (11) jäsentä. Kaupunginhallituksen jäsenet ja
varajäsenet valitsee valtuusto valtuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee
kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjojhtajaa. Jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Hallintosäännön 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi toimia
päätoimisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä, jos kaupunginvaltuusto niin
päättää. Päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön oikeudesta saada virka- tai
työvapaata työstään päätoimisen tai osa-aikaisen luottamustoimen ajaksi säädetään
kuntalain 80 §:ssä.
Kuntalain 80 §:n mukaan valtuusto päättää päätoimiselle ja osa-aikaiselle
luottamushenkilölle maksettavasta kuukausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella ja
osa-aikaisella luottamushenkilöllä on oikeus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja
perhevapaata sekä työterveyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella
viranhaltijalla. Mitä tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään työnantajasta ja
työntekijästä, sovelletaan vastaavasti kuntaan sekä päätoimiseen ja osa-aikaiseen
luottamushenkilöön.
Hallintosäännön 170 §:n mukaan valtuusto päättää päätoimisena tai osa-aikaisena
luottamushenkilönä toimivalle kaupunginhallituksen puheenjohtajalle maksettavasta
kuukausipalkasta ja korvauksista.
Toimikausi
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 9 §:n mukaan kaupunginhallituksen
toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Kelpoisuus hallitukseen
Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 73 §:ssä seuraavasti:
Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei
kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö,
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2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten
vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta,
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen
yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen
kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön
neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan
määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.
Tasa-arvolain vaatimus
Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan:
”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”
Edellä mainitun säännöksen mukaisesti kaupunginhallituksen jäsenistä ja
varajäsenistä vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä tai naisia. Yksitoistajäsenisen
toimielimen jäseniksi on valittava vähintään viisi (5) miestä ja naista sekä varajäseniksi
vähintään viisi (5) miestä ja naista.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto
1. valitsee toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 kaupunginhallitukseen jäsenet ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää valituista jäsenistä
puheenjohtajan, I- ja II varapuheenjohtajan,
2. päättää, että kaupunginhallitus sopii puheenjohtajaksi valitun kanssa toimiiko
hän osa-aikaisena tai kokoaikaisena luottamushenkilönä,
3. päättää, että kaupunginhallitus hyväksyy osa-aikaisen tai kokoaikaisen
puheenjohtajan tehtävänkuvan ja toimii puheenjohtajan esimiehenä,
4. päättää, että kokoaikaisena toimivan puheenjohtajan palkka on puolet
kaupunginjohtajan palkasta ja vastaavasti osa-aikaisen puheenjohtajan palkka
on suhteutettu kokoaikaisen palkkaan. Kokoaikaisena tai osa-aikaisena
luottamushenkilönä toimivalle puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota.
Kokouspalkkio maksetaan hallintosäännön mukaisesti.
5. valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän kohdalta kokouksessa.
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Päätös
Liisa Ansala poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi varapuheenjohtaja Harri Rapo.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 20.05.2019, § 35
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 29.4.2019 § 149 esittää valtuustolle, että valtuusto
1. valitsee toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 kaupunginhallitukseen jäsenet ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää valituista jäsenistä
puheenjohtajan, I- ja II varapuheenjohtajan,
2. päättää, että kaupunginhallitus sopii puheenjohtajaksi valitun kanssa toimiiko
hän osa-aikaisena tai kokoaikaisena luottamushenkilönä,
3. päättää, että kaupunginhallitus hyväksyy osa-aikaisen tai kokoaikaisen
puheenjohtajan tehtävänkuvan ja toimii puheenjohtajan esimiehenä,
4. päättää, että kokoaikaisena toimivan puheenjohtajan palkka on puolet
kaupunginjohtajan palkasta ja vastaavasti osa-aikaisen puheenjohtajan palkka
on suhteutettu kokoaikaisen palkkaan. Kokoaikaisena tai osa-aikaisena
luottamushenkilönä toimivalle puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota.
Kokouspalkkio maksetaan hallintosäännön mukaisesti.
5. valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän kohdalta kokouksessa.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021
kaupunginhallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimetä
valituista jäsenistä puheenjohtajan, 1. ja 2. varapuheenjohtajan seuraavasti:
Pj
1. vpj
2. vpj
J
J
J
J
J
J
J
J

Jäsen
Liisa Ansala
Maria-Riitta Mällinen
Juhani Juuruspolvi
Hannu Ovaskainen
Sanna Karhu
Anja Joensuu
Harri Rapo
Päivi Alaoja
Matti Henttunen
Esko-Juhani Tennilä
Kalervo Björkbacka

Henkilökohtainen varajäsen
Maarit Simoska
Terhi Heikkilä
Petteri Pohja
Heikki Luiro
Kaisu Huhtalo
Hilpi Ahola
Reino Rissanen
Sanna Luoma
Mika Kansanniva
Jaakko Portti
Timo Tolonen

Puolue
Kesk.
SDP
Kok.
Kesk.
Kesk.
Kesk.
SDP
Kok.
Kok.
Vas.
PS
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Liisa Ansala poistui esteellisenä kohtien 2.-5. käsittelyn ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta).
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti
kohtien 2. - 5. osalta.
Hanna Laiho saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 16.20.
Tiedoksi
Ao. henkilöt, Sarastia Oy, CaseM-tuki, tietohallinto, luottamushenkilörekisteri
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Kaupunginhallitus, § 166,13.05.2019
Kaupunginvaltuusto, § 36, 20.05.2019
§ 36
Eroaminen koulutuslautakunnan jäsenyydestä / Sihvo
ROIDno-2017-1816
Kaupunginhallitus, 13.05.2019, § 166
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Anni-Sofia Sihvo on 26.4.2019 kirjaamoon lähettämällään sähköpostilla pyytänyt eroa
koulutuslautakunnan jäsenyydestä perusteena elämäntilanteessa tapahtuneet
muutokset.
Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 70, 19.3.2018 §:t 23, 25 ja 22.10.2018 § 96 valinnut
koulutuslautakuntaan toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Pj Pertti Lakkala
Ville Impiö
Vpj Sanna Luoma
Rosa Vetri
J Veli-Matti Kilpimaa
Markku Kallinen
J Piia Hanni
Jari Simola
J Saara Koikkalainen
Elina Holm
J Antti Väänänen
Jussi Nikula
J Sakke Rantala
Heikki Lindroos
J Anni-Sofia Sihvo
Raija Kivilahti
J Marjatta Koivuranta
Pirjo Kumpula
J Timo Tolonen
Ari Paldan
J Tiina Outila
Saara Hartzell
Jäsenten ja varajäsenten määrä

Puolue
Keskusta
Kokoomus
Kokoomus
Kokoomus
SDP
SDP
Keskusta
Keskusta
Keskusta
PS
Vas.

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan koulutuslautakunnassa on
yksitoista (11) jäsentä. Vähintään puolet lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on
valittava valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee
lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden
varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava
valtuutettu. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen voi olla muukin kuin
valtuutettu. Kuntalain 31 §:n 3 momentin mukaan toimielinten jäsenille valitaan
henkilökohtaiset varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista
jäsenistä säädetään.
Toimikausi
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Valtuuston toimikausi on
1.6.2017 - 31.5.2021.
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Vaalikelpoisuus
Yleinen vaalikelpoisuus
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona
valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Vaalikelpoisuus valtuustoon
Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai
lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa
vastuullisessa tehtävässä;
3. kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö,
joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön;
4. kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun
kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos
palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.
Vaalikelpoisuus lautakuntaan
Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja valiokuntaan
seuraavasti:
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Tasa-arvolain vaatimus
Lautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat
valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon
ottaen.
Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan: ”Valtion
komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä
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kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”
Edellä mainitun säännöksen mukaisesti lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä
vähintään 40 prosenttia.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Anni-Sofia Sihvolle eron 20.5.2019 lukien koulutuslautakunnan jäsenen
tehtävästä,
valitsee koulutuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 20.05.2019, § 36
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 13.5.2019 § 166 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Anni-Sofia Sihvolle eron 20.5.2019 lukien koulutuslautakunnan jäsenen
tehtävästä,
valitsee koulutuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja
valitsi koulutuslautakuntaan uudeksi jäseneksi Raija Kivilahden ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Diana Hiukka-Laarin 20.5.2019 lukien jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Tiedoksi
Ao. henkilöt, toimielimen sihteeri, CaseM-tuki, Sarastia Oy, tietohallinto,
luottamushenkilörekisteri
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Kaupunginhallitus, § 167,13.05.2019
Kaupunginvaltuusto, § 37, 20.05.2019
§ 37
Eroaminen ympäristölautakunnan jäsenyydestä / Koskiniemi ja varajäsenyydestä / Sihvo
ROIDno-2017-1821
Kaupunginhallitus, 13.05.2019, § 167
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Sisko Koskiniemi on 7.5.2019 kirjaamoon lähettämällään sähköpostilla pyytänyt eroa
ympäristölautakunnan jäsenyydestä päällekäisten luottamustoimien vuoksi.
Anni-Sofia Sihvo on 26.4.2019 kirjaamoon lähettämällään sähköpostilla pyytänyt eroa
ympäristölautakunnan varajäsenyydestä perusteena elämäntilanteessa tapahtuneet
muutokset.
Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 73 valinnut ympäristölautakuntaan toimikaudeksi
1.6.2017 - 31.5.2021 seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Pj Heikki Luiro
Jouko Kokki
Vpj Aatos Nätynki
Henri Ramberg
J Hannele Simonen
Leena Jääskeläinen
J Timo Lappalainen
Teijo Penders
J Sisko Koskiniemi
Paula Kettunen
J Merja Mäntyniemi
Anna-Maria Alaluusua
J Reetta Paukkunen
Anni-Sofia Sihvo
J Raimo Miettunen
Janne Korhonen
J Jouko Lampela
Jaakko Raivio
Jäsenten ja varajäsenten määrä

Puolue
Keskusta
Vas.
Kokoomus
SDP
SDP
Keskusta
Keskusta
KD
PS

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan ympäristölautakunnassa on
yhdeksän (9) jäsentä. Vähintään puolet lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on
valittava valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee
lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden
varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava
valtuutettu. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen voi olla muukin kuin
valtuutettu. Kuntalain 31 §:n 3 momentin mukaan toimielinten jäsenille valitaan
henkilökohtaiset varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista
jäsenistä säädetään
Mikäli Rovaniemen kaupunki on sopinut viranomaistehtävien hoitamisesta toisen
kunnan tai kuntayhtymän kanssa, on ao. kunnalla tai kuntayhtymällä lisäksi oikeus
nimetä jäsen (ja tälle henkilökohtainen varajäsen) siihen Rovaniemen kaupungin
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toimielimeen, joka vastaa sopimuksen kohteena olevan viranomaistehtävän
hoitamisesta. Lautakunnassa po. kunnan edustajat osallistuvat yhteistyösopimuksen
mukaisten tai kuntien yhteisten asioiden käsittelyyn.Oikeus päättyy, kun sopimus
lakkaa olemasta voimassa.
Toimikausi
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Valtuuston toimikausi on
1.6.2017 - 31.5.2021.
Vaalikelpoisuus
Yleinen vaalikelpoisuus
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut
valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Vaalikelpoisuus valtuustoon
Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan
tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa
tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö,
joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa
olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos
palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.
Vaalikelpoisuus lautakuntaan
Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja valiokuntaan
seuraavasti:
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
20.05.2019

3/2019

23 (34)

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Tasa-arvolain vaatimus
Lautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat
valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon
ottaen.
Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan: ”Valtion
komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”
Edellä mainitun säännöksen mukaisesti lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä
vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Yhdeksänjäsenisen lautakunnan
jäseniksi on valittava vähintään neljä (4) miestä ja naista sekä varajäseniksi
vähintään neljä (4) miestä ja naista.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Sisko Koskiniemelle eron 20.5.2019 lukien
ympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä,
valitsee ympäristölautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
myöntää Anni-Sofia Sihvolle eron 20.5.2019 lukien
ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä,
valitsee ympäristölautakuntaan uuden henkilökohtaisen varajäsenen Reetta
Paukkuselle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 20.05.2019, § 37
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 13.5.2019 § 167 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
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myöntää Sisko Koskiniemelle eron 20.5.2019 lukien
ympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä,
valitsee ympäristölautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
myöntää Anni-Sofia Sihvolle eron 20.5.2019 lukien
ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä,
valitsee ympäristölautakuntaan uuden henkilökohtaisen varajäsenen Reetta
Junttilalle (ent. Paukkuselle) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Sisko Koskiniemi poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 1 kohta).
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti
ja valitsi uudeksi varsinaiseksi jäseneksi ympäristölautakuntaan Seija Hiltusen sekä
Reetta Junttilan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Meiju Salmelan 20.5.2019 lukien
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi
Ao. henkilöt, toimielimen sihteeri, CaseM-tuki, Sarastia Oy, tietohallinto,
luottamushenkilörekisteri
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§ 38
Valtuustoaloite "4-tien montun ja rautatiemontun" kattaminen
ROIDno-2019-1487
Matti Henttunen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Olemme keskustelleet viime aikoina paljon Talouden- ja Toiminnan
Uudistamisohjelmasta (TTU) ja sen käytännön toimista. Yhtenä konkreettisena
toimena näkisin kaupungin passiivisen taseen voimakkaamman hyödyntämisen. Tästä
on puhuttu useasti.
Suunnitelmat esimerkiksi 4-tien montun kattamiseksi otettaisiin uudestaan
harkintaan sekä toisena voisi ajatella rautatieaseman pohjoispään "rautatiemon-
tun" kattamisen ja alueen taloudellinen hyödyntäminen
esimerkiksi asuntotuotantoon.
Edellä esitetyn perusteella pyydän, että kaupunki tutkii kaikki ne mahdollisuudet
kyseisten alueitten jatkojalostamiseksi palvelemaan kaupunkilaistemme ja
elinkeinoelämämme tarpeita."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää kokouksessa jätettävät aloitteet
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
toimenpiteitä varten.
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§ 39
Valtuustoaloite kotihoidon kuntalisä alle 18 kuukauden ikäisestä lapsesta
ROIDno-2019-1696
Sakke Rantala ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Me allekirjoittaneet esitämme, että kotihoidontuelle kuntalisää maksetaan
Rovaniemellä 250 € kuukaudessa 1.1.2020 alkaen alle 18 kuukauden ikäisistä lapsista
1

Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Alle 2-
vuotiaiden lasten osallistumisaste on kasvanut suhteellisesti eniten - vuodesta 2012 yli
40 %. Vaikka ikäluokat ovat pienempiä, varhaiskasvatuksen piirissä on enemmän
lapsia. (Liite A)
Osallistumisasteen kasvu on myönteinen ja tervetullut kehitys erityisesti isompien
lasten keskuudessa. Sen sijaan pienimpien lasten osalta varhaiskasvatuksen hyödystä
ei ole takeita. Vastaavasti alle 2-vuotiaiden lasten päivähoito on kalleinta, koska he
vaativat enemmän hoitoresurssia - käytännössä alle 1-vuotias vaatii 3,5 kertaa
enemmän hoitoresurssia verrattuna yli 3-vuotiaaseen (Liite A). Siksi kuntalisä
kohdennetaan pienimpien lasten kotihoitoon.
Aloitteen tarkoituksena on antaa perhemyönteinen signaali sekä lisätä
joustavuutta perheille. Lisäksi tavoitteena on kannustaa yhteiseen
vanhemmuuteen lisäämällä kotihoidontuen absoluuttista määrää. Tavoitteena on
myös saavuttaa kustannussäästöjä vaikuttamalla varhaiskasvatuksen
osallistumisasteen kehitykseen (Liite B). Samalla varhaiskasvatuksen
rekrytointihaasteet helpottuisivat, koska henkilöstön kiristyneet
pätevyysvaatimukset haastaa pätevän henkilökunnan rekrytoimisen koko
talousalueella.
Rovaniemen syntyvyys laskee ennakoitua nopeammin. Vuoden 2018 ikäluokka on
noin 10-15 koululuokallista pienempi kuin syksyllä 2018 peruskoulun aloittanut
ikäluokka. Tämä haastaa lyhyellä aikavälillä palvelurakennetta ja pitkällä alueella koko
alueen elinvoimaisuutta."
Liitteet:
A : Varhaiskasvatuksen osallistumisaste 2012-2018 ja kustannukset ikäluokittain
B: Kuntalisän suuruuden määrittäminen ja talousvaikutukset
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
toimenpiteitä varten.

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
20.05.2019

3/2019

27 (34)

§ 40
Valtuustoaloite suojatiet kohdevalaistaan
ROIDno-2019-1697
Hannu Ovaskainen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Syksyt ovat olleet viime vuosina lumettomia ja vesisateisia. Tästä johtuen erityisesti
keskikaupungin alueella suojatiet ovat heikosti valaistuja. Sääolosuhteista johtuen on
syntynyt vaarallisia tilanteita kävelijöiden, pyöräilijöden ja autoilijoiden välillä.
Esitän, että Rovaniemellä suojatiet KOHDEVALAISTAAN esim. keltaisilla kohdevaloila."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
toimenpiteitä varten.
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Kunnallisvalitus
§33
Kunnallisvalitusohje
MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ
KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
Valitusosoitus
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.
Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun
valittamaan oikeutetun 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.
Valitusoikeus
Valituksen saa tehdä
se, jota päätös koskee,
se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa
kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.
Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa
osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella
yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan
hyväksymistä koskevasta päätöksestä.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta,
postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
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Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran
puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta
valitusaika on luettava.
Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on
kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi
/hallintotuomioistuimet
Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
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Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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Kunnallisvalitus
§34, §35, §36, §37
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan
jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon
laillisuusvirheet.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi
/hallintotuomioistuimet
Valitusaika ja sen alkaminen
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.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta.
Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi
ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
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Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin
päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös
on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt
toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.
Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu
jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu
tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän
jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen
asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä
myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.
oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä
tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö-
tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä,
suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
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Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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Muutoksenhakukielto
§31, §32, §38, §39, §40
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.

