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Tuula Raitio, hallintosihteeri
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Antti Liikkanen
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Riitta Erola, kehitysjohtaja

Allekirjoitukset

Heikki Autto
Puheenjohtaja

Kaisa Laitinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
26.03.2018

26.03.2018

Petri Keihäskoski

Miikka Keränen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
27.3.2018 alkaen.

hallintosihteeri Marja Marjetta
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§ 18
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
•
•
•
•

todetaan läsnäolijat
valtuutettujen esteilmoitukset
kokouskutsut ja kuulutukset
hyväksytään työjärjestys

Päätös
Poissa nimenhuudossa olivat Antti Liikkanen, Jorma Kuistio ja Päivi AlanneKunnari.
Varajäsenistä läsnä olivat Saara Koikkalainen ja Merja Mäntyniemi.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Valtuusto hyväksyi työjärjestyksen siten muutettuna, että asian 22 jälkeen
käsitellään asia 27.
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§ 19
Pöytäkirjan tarkastus
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Petri Keihäskoski ja Miikka
Keränen. Seuraavina vuorossa ovat Sisko Koskiniemi ja Jorma Kuistio.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 26.3.2018.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Petri Keihäskosken ja
Miikka Keräsen.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 26.3.2018.
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Tarkastuslautakunta, § 16, 21.02.2018
Kaupunginvaltuusto, § 20, 19.03.2018
§ 20
Sidonnaisuusilmoitukset, tilanne 02/2018
ROIDno-2017-1196
Tarkastuslautakunta, 21.02.2018, § 16
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna-Maija Nikupaavo
anna-maija.nikupaavo@rovaniemi.fi
Liitteet

1 Sidonnaisuusilmoitukset Rovaniemi_tilanne 14.2.2018
Kuntalaissa (84 §) määriteltyjen ilmoitusvelvollisten luottamushenkilöiden
ja viranhaltijoiden tulee tehdä ilmoitus sidonnaisuuksistaan, joilla
voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Sidonnaisuusilmoitukset on kaupungin hallintosäännön 76 §:n mukaan
saatettava valtuuston tiedoksi kaksi kertaa vuodessa. Tarkastuslautakunta
päätti 21.8.2017 (94 §) tiedoksiannon ajankohdiksi valtuuston maaliskuussa
ja lokakuussa pidettävät kokoukset. Ensimmäisen kerran lautakunta vei
sidonnaisuusraportin valtuuston tiedoksi 23.10.2017 (122 §).
Sidonnaisuusrekisterin tilanne 14.2.2018:
Ilmoitusvelvollisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden määrässä ei ole
tapahtunut muutosta edellisen, syyskuussa 2017 annetun tilannekatsauksen
jälkeen: ilmoitusvelvollisia on edelleen 92 henkilöä (78 luottamushenkilöä
ja 14 viranhaltijaa). Yksi ilmoitusvelvollinen luottamushenkilö on vaihtunut,
kun luottamustoimestaan eronneen henkilön tilalle nimettiin uusi henkilö (Kv
18.9.2017, § 95). Uudelle ilmoitusvelvolliselle on lähetetty kutsu ilmoittamaan
sidonnaisuuksistaan Sidonnaisuusrekisteri-verkkopalvelun kautta. Aiempi
ilmoitusvelvollinen on poistanut tietonsa rekisteristä.
Sidonnaisuusilmoituksia on 14.2.2018 mennessä tehty yhteensä 73 kpl, jolloin
vastausprosentti on 79 %. Kaikki tehdyt sidonnaisuusilmoitukset on hyväksytty
ja tarkastettu, sekä julkaistu kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://
rovaniemi.sidonnaisusrekisteri.fi.
Sidonnaisuusilmoitus on edelleen tekemättä 19 henkilöllä.
Tarkastuslautakunnan valvontavastuuseen liittyen (KL 84 §) heitä on
muistutettu sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuudesta. Ilmoitusvelvollisista
viranhaltijasta sidonnaisuusilmoitus on tekemättä yhdellä henkilöllä, joka on
poissa töistä kevään 2018.
Ehdotus
Esittelijä: Rauni Jokelainen, vs. tarkastuspäällikkö
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Tarkastuslautakunta merkitsee sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsauksen
tiedoksi. Lautakunta saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle
maaliskuun kokoukseen.
Päätös
Lautakunta päätti esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 19.03.2018, § 20
Valmistelija / lisätiedot:
Anna-Maija Nikupaavo, Rauni Jokelainen
anna-maija.nikupaavo@rovaniemi.fi, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
vs. tarkastuspäällikkö
Liitteet

1 Sidonnaisuusilmoitukset Rovaniemi_tilanne 14.2.2018
Ehdotus
Tarkastuslautakunta 21.2.2018 § 16 saattaa sidonnaisuusilmoituksia koskevan
tilanteen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti merkitä asian tiedoksi.
Tiedoksi
Tarkastuslautakunta
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Tekninen lautakunta, § 33, 28.02.2017
Kaupunginhallitus, § 125, 13.03.2017
Kaupunginhallitus, § 58, 26.02.2018
Kaupunginvaltuusto, § 21, 19.03.2018
§ 21
Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 412 tontti 6 sekä katu- ja virkistysalue,
Ranuantie 17
ROIDno-2017-722
Tekninen lautakunta, 28.02.2017, § 33
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Pyhäjärvi, Timo Hätönen
Liitteet

1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, valmisteluvaihe
2 Voimassa oleva asemakaava ja muutosvaihtoehto
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
4 Asemakaavan selostus, luonnos 06102016
5 Vuorovaikutuslomake, valmisteluvaihe
6 Liite , havainnekuvat
Kaavoitus suunnittelija TH 17.2.2017
Aiemmat pätökset:
Tekninen lautakunta 26.4.2016 § 54, liitteet 1-2
Vireilletulo
Teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti on 4. kaupunginosan korttelin
412 tontin 6 sekä katu- ja puistolaueen asemakaavan muutos saatettu vireille
asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 11.-25.5.2016.
Kuulutus nähtävilläpidosta julkaistiin 10.5.2016 Lapin Kansassa sekä kirjeillä
osallisille. Mielipiteitä kuulemisen aikana ei saapunut.
Valmisteluvaiheen kuuleminen
Asemakaavan muutoksesta on laadittu voimassa olevan asemakaavan
lisäksi muutosvaihtoehto. Vaihtoehdossa nykyisin tyhjillään olevalle
päiväkotirakennuksen tontille on sijoitettu 3 asuinkerrostalon rakennuspaikkaa
2

2

(AK). Rakennusoikeus rakennuspaikolla on yhteensä 3300 k-m (1000 k-m ,
2

2

1000 k-m ja 1300 k-m ) ja kerrosluvut pohjoisosan kahdella rakennuspaikalla
IV u 1/2 ja yhdellä tontin eteläosassa olevalla rakennuspaikalla V u 1/2.
Alueelle tehtyjen havainnekuvien osalta rakennusten korkeustaso noudatta
pääpiirteiitäin alueen pohjoisosassa olevaa rakennuskantaa.
Muutoksessa Porokadun liittyminen Kajaanintielle katkaistaa ja luodaan
laajempi väistötila tiealueelle jotta risteysalueen liikennejärjestelyjä sekä
liikenneturvallisuutta voidaan alueella parantaa. Nykyinen Ranuantien katunimi
päiväkotitontin kohdalla muutetaan Kivikaduksi jolla karttanavigointijärjelmän
osoitteiden paikantamista halutaan parantaa.
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Asemakaavan muutos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti
nähtävillä 12.-25.10.2016. Kuulutus nähtävilläpidosta julkaistiin 11.10.2016
Lapin Kansassa sekä kirjeellä osallisille. Asemakaavan muutoksesta saatiin
Lapin Ely -keskuksen lausunto sekä kaksi mielipidettä. Saapuneen lausunnon
ja mielipiteiden osalta on laadittu vuorovaikutuslomake, joka on esityksen
liitteenä.
Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että jatkokaavoituksen pohjaksi
valittaisiin asemakaavan muutosvaihtoehto, jossa alueelle muodostuisi
3 uutta asuinkerrostalojen rakennuspaikkaa. Asemakaavaan laaditaan
ehdotusvaiheessa rakentamistapaohje sekä tonttijaon muutoskartta,
jotka asetetaan nähtäville. Asemakaavan muutoksen osalta on myös
liikennemeluselvitys valmisteilla, jonka toimenpiteet melun estämiseksi
huomioidaan asemakaavamääräyksessä kaavaehdotusvaiheessa.
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila
Tekninen lautakuntaa päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
4. kaupunginosan korttelin 412 tontin 6 sekä katu- ja virkistysaluetta koskevan
asemakaavan muutoksen jatkokaavoituksen pohjaksi. Asemakavaavan
muutos, rakentamistapaohje sekä tontijaon muutos asetetaan julkisesti
nähtäville ja niistä pyydetään ympäristölautakunnan lausunto. Asemakaavan
muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen
mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 13.03.2017, § 125
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Pyhäjärvi, Timo Hätönen
Liitteet

1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, valmisteluvaihe
2 Voimassa oleva asemakaava ja muutosvaihtoehto
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
4 Asemakaavan selostus, luonnos 06102016
5 Vuorovaikutuslomake, valmisteluvaihe
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6 Liite , havainnekuvat
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen
Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 26.02.2018, § 58
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
Liitteet

1 Voimassa oleva asemakaava ja muutos 230317
2 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 230317
3 kaavaselostus 14022018
4 Vuorovaikutuslomake kaavaehdotusvaihe
5 Tonttijako 4-412-7
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 15.2.2018:
Asemakaavan ja tonttijaon muutos aineistoineen on pidetty ehdotusvaiheen
kuulemista varten julkisesti nähtävillä 22.12.2017 - 22.1.2018. Kuulutus
nähtävilläpidosta julkaistiin 21.12.2017 Lapin Kansassa sekä kirjeellä kaavaalueen rajanaapureille. Asemakaavan muutosehdotukseen ja aineistoon
on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana kaupungin kaavoituksessa,
kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla sekä palvelupiste Osviitassa.
Nähtävilläpidon aikana saapui yksi muistutus sekä ympäristölautakunnan
lausunto. Saapuneen muistutuksen ja lausunnon osalta on laadittu vastineeksi
vuorovaikutuslomake, joka on esityksen liitteenä.
27.9.2016 päivätyssä ja 23.3.2017 korjatussa asemakaavan
muutosehdotuksessa alueelle muodostuu asuinkerrostalojen korttelialue
AK, jolle on sijoitettu kolme erillistä rakennusalaa. Rakennusoikeutta
2

2

rakennusaloilla on yhteensä 3300 k-m (1000+1000+1300 km ). Pääasiallinen
kerrosluku kahdella pohjoisosan rakennusalalla on 4, joka mahdollistaa
myös osittaisen ullakkorakentamisen. Tontin eteläisin, korkeustasoltaan
matalimmalla tasolla olevan rakennusalan kerrosluku on 5 joka myös
mahdollistaa osittaisen ullakkorakentamisen. Toteuttamisvaiheessa, ennen
hankkeeseen ryhdyttäessä on pidettävä aloituskokous, jossa määritellään
hankkeen laatutaso ja arkkitehtoninen laatu.
Katu- ja liikennealuiden osalta muutoksessa Porokadun liittyminen
Kajaanintielle katkaistaan kaavassa uusien liikennejärjestelysuunnitelmien
vuoksi. Suunnitelmalla on tavoite parantaa alueen liikenneturvallisuutta.
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Ranuantien katunimi entisen päiväkodin kohdalla muutetaan Kivikaduksi jolla
on tarkoitus parantaa osoitetietojärjestelmän toimivuutta.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 4.
kaupunginosan korttelin 412 tontin 6 sekä katu- ja virkistysaluetta koskevan
asemakaavan ja tonttijaon muutoksen 27.9.2016 päivätyn ja 23.3.2017 korjatun
kaavakartan mukaisesti sekä kaavaselostuksen liitteenä 4 olevan 23.3.2017
päivätyn rakentamistapaohjeen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 19.03.2018, § 21
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Pyhäjärvi, Timo Hätönen
markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi, timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Voimassa oleva asemakaava ja muutos 230317
2 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 230317
3 kaavaselostus 14022018
4 Vuorovaikutuslomake kaavaehdotusvaihe
5 Tonttijako 4-412-7
Ehdotus
Kaupunginhallitus 26.2.2018 § 58 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
hyväksyy 4. kaupunginosan korttelin 412 tontin 6 sekä katu- ja virkistysaluetta
koskevan asemakaavan ja tonttijaon muutoksen 27.9.2016 päivätyn ja
23.3.2017 korjatun kaavakartan mukaisesti sekä kaavaselostuksen liitteenä 4
olevan 23.3.2017 päivätyn rakentamistapaohjeen.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen
mukaisesti.
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Tekninen lautakunta, § 68, 25.04.2017
Tekninen lautakunta, § 156, 21.11.2017
Kaupunginhallitus, § 595, 04.12.2017
Kaupunginhallitus, § 59, 26.02.2018
Kaupunginvaltuusto, § 22, 19.03.2018
§ 22
Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontit 9-9011-6, 9-9012-6 ja -10, 9-9029-2 ja -3 sekä
katu- teollisuusraide ja virkistysalueet, Suosiola
ROIDno-2017-1322
Tekninen lautakunta, 25.04.2017, § 68
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Anttila
Liitteet

1 Liite Sijaintikartta
2 Voimassa oleva asemakaava
3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 18.4.2017
Napapiirin Energia ja Vesi Oy hakee asemakaavan muutosta Suosiolan
voimalaitoksen ja lähiympäristön alueelle. Tarkoituksena on laajentaa
nykyistä voimalaitosaluetta. Tontilla 9-9011-6 olevaa rakennusta on tarkoitus
hyödyntää varastokäytössä. Tontin 9-9012-6 alueelle rakennettaisiin uusia
energiatuotantoon liittyviä toimitiloja. Voimalaitosalueeseen liitettäisiin
myös osa viereistä Lampelankatua ja virkistysaluetta.
Kaavoituksen mukaan haettua asemakaavan muutosta voidaan ryhtyä
tutkimaan. Asemakaavamuutoksen yhteydessä laaditaan myös uusi
tonttijako.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila
Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavan ja tonttijaon
muutoksen tutkimisen 9. kaupunginosan tonteilla 9-9011-6, 9-9012-6
ja 9-9012-10 sekä viereisillä katu- ja virkistysalueilla. Asemakaavan
ja tonttijaon muutos kuulutetaan vireille ja osallistumis- ja
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arviointisuunnitelma pidetään yleisesti nähtävillä palvelupiste
Osaviitassa.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen
mukaisesti.

Tekninen lautakunta, 21.11.2017, § 156
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Anttila
Liitteet

1 Liite, Voimassa oleva asemakaava
2 Liite, Asemakaavaehdotus
3 Oheismateriaali, Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
4 Oheismateriaali, Asemakaavan selostus
Kaavoitus/kaavasuunnitelija JA 14.11.2017
Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n hakemuksesta on käynnistetty asemakaavan
muutos Suosiolan voimalaitoksen ja lähiympäristön alueelle. Kaavamuutosta
haettiin aluperin tonteille 9-9011-6, 9-9012-6 sekä viereisille virkistysalueen ja
Lampelankadun osille, jotka olisi tarkoitus liittää voimalaitosalueeseen.
Asemakaavamuutosen vireille tulo pidettiin nähtävillä 28.4. - 11.5.2017.
Mielipieteitä ei jätetty.
Vireille tulon jälkeen on päädytty laajentamaan kaava-aluetta viereisille
teollisuusraidealueelle, kevyenliikenteen ja virkistysalueen osille sekä tonteille
9-9029-2 ja -3. Ko.alueet eivät ole asemakaavan mukaisessa käytössä, joten
tässä yhteydessä alueet voitaisiin liittää Suosiolan lisäalueeksi. Laajennuksista
on neuvoteltu kaupungin ja Neven kesken.
Asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 19.10. 2.11.2017. Mielipiteitä ei jätetty.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila
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Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle 9. kaupunginosan,
Suosiolan voimalaitosalueen laajennukseen liittyvän, asemakaavamuutoksen
viemistä ehdotusvaiheeseen. Asemakaavaehdotus ja sen yhteydessä laadittava
tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville palvelupiste Osaviittaan.
.

Hakijalta peritään kaavoituskuluina 4000 euroa ja kuulutuskustannuksina
250 euroa/kuulutus. Lisäksi hakijalta peritään tonttijakokustannukset. Kaavan
voimaan tulon jälkeen päivitetään alueen vuokrasopimukset.
Asemakaavamuutoksesta pyydetään ympäristölautakunnan lausunto.
Päätös
Jäsen Kari Tuominen poistui esteellisenä kokoushuoneesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, 5 kohta, yhteisöjäävi).
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen
mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 04.12.2017, § 595
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Pyhäjärvi, Janne Anttila
Liitteet

1 Liite, Voimassa oleva asemakaava
2 Liite, Asemakaavaehdotus
3 Oheismateriaali, Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
4 Oheismateriaali, Asemakaavan selostus
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen
Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 26.02.2018, § 59
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Anttila
janne.anttila@rovaniemi.fi
Liitteet

1 Voimassa oleva asemakaava 130218
2 Asemakaavan muutos
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
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4 Asemakaavan selostus 150218
5 Tonttijako
Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 15.2.2018
Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n aloitteesta
käynnistetyssä asemakaavamuutoksessa Suosiolan voimalaitosaluetta
laajennetaan viereisille tonteille 9-9011-6, 9-9012-6 ja 9-9029-2ja3 sekä
teollisuusraide-,virkistys- ja katualueiden osille. Kaavamuutoksen yhteydessä
on laadittu uusi tonttijako.
Asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen järjestettiin 22.12.2017 22.1.2018. Muistutuksia ei jätetty.
Ympäristölautakunnalla ei ole asemakaavamuutoksesta huomautettavaa
(31.1.2018, §12).
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 9. kaupunginosan,
Suosiolan voimalaitosalueen laajennukseen liittyvän, asemakaavamuutoksen
ja tonttijaon hyväksymistä. Asemakaavamuutoksen hakijalta peritään
kaavoituskuluina 4000 euroa ja kuulutuskustannuksina 250 euroa/kuulutus.
Lisäksi hakijalta peritään tonttijakokustannukset. Kaavan voimaan tulon jälkeen
päivitetään alueen vuokrasopimukset.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 19.03.2018, § 22
Valmistelija / lisätiedot:
Janne Anttila
janne.anttila@rovaniemi.fi
Liitteet

1 Voimassa oleva asemakaava 130218
2 Asemakaavan muutos
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
4 Asemakaavan selostus 150218
5 Tonttijako
Ehdotus
Kaupunginhallitus 26.2.2018 § 59 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
hyväksyy 9. kaupunginosan, Suosiolan voimalaitosalueen laajennukseen
liittyvän, asemakaavamuutoksen ja tonttijaon. Asemakaavamuutoksen
hakijalta peritään kaavoituskuluina 4000 euroa ja kuulutuskustannuksina 250
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euroa/kuulutus. Lisäksi hakijalta peritään tonttijakokustannukset. Kaavan
voimaan tulon jälkeen päivitetään alueen vuokrasopimukset.
Päätös
Kari Tuominen ja Päivi Alaoja poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta). Varavaltuutetut Heikki Poranen
ja Nina Teräs ottivat osaa valtuuston työskentelyyn tämän asian osalta.
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Kaavoitus
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Kaupunginhallitus, § 74, 26.02.2018
Kaupunginvaltuusto, § 23, 19.03.2018
§ 23
Eroaminen koulutuslautakunnan varajäsenyydestä / Jakkila
ROIDno-2017-1816
Kaupunginhallitus, 26.02.2018, § 74
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Jonna Jakkila on sähköpostitse 12.2.2018 pyytänyt eroa
koulutuslautakunnan varajäsenyydestä.
Syynä eropyyntöön on muutto uudelle paikkakunnalle kevään 2018 aikana.
Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 70, valinnut koulutuslautakuntaan
toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen
varajäsen

Puolue

Pj Pertti Lakkala

Ville Impiö

Keskusta

Vpj Sanna Luoma

Rosa Vetri

Kokoomus

J Veli-Matti Kilpimaa

Markku Kallinen

Kokoomus

J Piia Hanni

Jonna Jakkila

Kokoomus

J Saara Koikkalainen

Elina Holm

SDP

J Antti Väänänen

Jussi Nikula

SDP

J Sakke Rantala

Heikki Lindroos

Keskusta

J Anni-Sofia Sihvo

Veera Väisänen

Keskusta

J Marjatta Koivuranta

Pirjo Kumpula

Keskusta

J Timo Tolonen

Ari Paldan

PS

J Tiina Outila

Liisa Yliniva

Vas.

Jäsenten ja varajäsenten määrä
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
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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.
Vaalikelpoisuus
Yleinen vaalikelpoisuus
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1.
2.
3.

jonka kotikunta kyseinen kunta on;
jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna,
jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen
toimitetaan; ja
jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus valtuustoon
Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1.
2.
3.
4.

valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa
koskevia valvontatehtäviä;
kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen
tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen
rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa
tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
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
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henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön
tai säätiön palveluksessa
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. Yksitoistajäsenisen
lautakunnan jäseniksi on valittava vähintään viisi (5) miestä ja naista sekä
varajäseniksi vähintään viisi (5) miestä ja naista.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
•
•

myöntää Jonna Jakkilalle eron 20.3.2018 lukien
koulutuslautakunnan varajäsenen tehtävästä,
valitsee koulutuslautakuntaan uuden henkilökohtaisen varajäsenen
Piia Hannille jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 19.03.2018, § 23
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 26.2.2018 § 74 esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
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myöntää Jonna Jakkilalle eron 20.3.2018 lukien
koulutuslautakunnan varajäsenen tehtävästä,
valitsee koulutuslautakuntaan uuden henkilökohtaisen varajäsenen
Piia Hannille jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen
mukaisesti ja valitsi koulutuslautakuntaan Pia Hannin henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Jari Simolan.
Tiedoksi
Ao. henkilöt, toimielimen sihteeri, Taitoa Oy, luottamushenkilörekisteri
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Kaupunginhallitus, § 75, 26.02.2018
Kaupunginvaltuusto, § 24, 19.03.2018
§ 24
Eroaminen liikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä / Jakkila
ROIDno-2017-2269
Kaupunginhallitus, 26.02.2018, § 75
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Jonna Jakkila on sähköpostitse 12.2.2018 pyytänyt eroa liikelaitoksen
johtokunnan varajäsenyydestä.
Syynä eropyyntöön on muutto uudelle paikkakunnalle kevään 2018 aikana.
Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 80 ja 19.2.2018 § 8 valinnut liikelaitoksen
johtokuntaan toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen
varajäsen

Puolue

Pj Maarit Simoska

Helena Lääkkö

Keskusta

Vpj Nina Teräs

Jenniina Heikkilä

Kokoomus

J Miikka Keränen

Jorma Kuistio

Vihreät

J Leena Jääskeläinen

Jonna Jakkila

Kokoomus

J Seija Hiltunen

Ameli Piippola

SDP

J Erkki Virtanen

Timo Haapa-aro

Keskusta

J Erkki Helistekangas

Jukka Vaara

Keskusta

J Jaakko Raivio

Ari Rantala

PS

J Markus Korjonen

Kalle Juntunen

Vas.

Jäsenten ja varajäsenten määrä
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 13 §:n mukaan liikelaitoksen
johtokunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Valtuusto valitsee johtokuntaan
valituista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kuntalain 31 §:n 3 momentin
mukaan toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joista on
soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään
Toimikausi
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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
Kuntalain 31 § 3 ja 4 momentin mukaan valtuusto voi päättää, että muu
toimielin kuin valtuusto valitsee johtokunnan jäsenet tai osan jäsenistä
ja että johtokunnan jäsenet tai osa sen jäsenistä valitaan valtuuston
määrittämien perusteiden mukaisesti kunnan asukkaiden, kunnan henkilöstön
tai palvelujen käyttäjien esityksestä.
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 johtokunnan 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 Jonna Jakkilalle eron 20.3.2018 lukien liikelaitoksen
johtokunnan varajäsenen tehtävästä,
valitsee liikelaitoksen johtokuntaan uuden henkilökohtaisen
varajäsenen Leena Jääskeläiselle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 19.03.2018, § 24
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
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Ehdotus
Kaupunginhallitus 26.2.2018 § 75 esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
•
•

myöntää Jonna Jakkilalle eron 20.3.2018 lukien liikelaitoksen
johtokunnan varajäsenen tehtävästä,
valitsee liikelaitoksen johtokuntaan uuden henkilökohtaisen
varajäsenen Leena Jääskeläiselle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen
mukaisesti ja valitsi liikelaitoksen johtokuntaan Leena Jääskeläisen uudeksi
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Hannele Simosen.
Tiedoksi
Ao. henkilöt, toimielimen sihteeri, Taitoa Oy, luottamushenkilörekisteri
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Kaupunginhallitus, § 95, 12.03.2018
Kaupunginvaltuusto, § 25, 19.03.2018
§ 25
Eroaminen koulutuslautakunnan varajäsenyydestä / Yliniva
ROIDno-2017-1816
Kaupunginhallitus, 12.03.2018, § 95
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Liisa Yliniva on 28.2.2018 kirjaamoon lähettämällä sähköpostilla pyytänyt eroa
koulutuslautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi.
Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 70, valinnut koulutuslautakuntaan
toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen
varajäsen

Puolue

Pj Pertti Lakkala

Ville Impiö

Keskusta

Vpj Sanna Luoma

Rosa Vetri

Kokoomus

J Veli-Matti Kilpimaa

Markku Kallinen

Kokoomus

J Piia Hanni

Jonna Jakkila

Kokoomus

J Saara Koikkalainen

Elina Holm

SDP

J Antti Väänänen

Jussi Nikula

SDP

J Sakke Rantala

Heikki Lindroos

Keskusta

J Anni-Sofia Sihvo

Veera Väisänen

Keskusta

J Marjatta Koivuranta

Pirjo Kumpula

Keskusta

J Timo Tolonen

Ari Paldan

PS

J Tiina Outila

Liisa Yliniva

Vas.

Jäsenten ja varajäsenten määrä
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
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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.
Vaalikelpoisuus
Yleinen vaalikelpoisuus
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1.
2.
3.

jonka kotikunta kyseinen kunta on;
jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna,
jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen
toimitetaan; ja
jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus valtuustoon
Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1.
2.
3.
4.

valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa
koskevia valvontatehtäviä;
kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen
tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen
rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa
tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
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.
2.

asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö
henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön
tai säätiön palveluksessa
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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.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
•
•

myöntää Liisa Ylinivalle eron 20.3.2018 lukien
koulutuslautakunnan varajäsenen tehtävästä,
valitsee koulutuslautakuntaan uuden henkilökohtaisen
varajäsenen Tiina Outilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Hannu Ovaskainen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.30.

Kaupunginvaltuusto, 19.03.2018, § 25
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 12.3.2018 § 95 esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
•

myöntää Liisa Ylinivalle eron 20.3.2018 lukien
koulutuslautakunnan varajäsenen tehtävästä,
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valitsee koulutuslautakuntaan uuden henkilökohtaisen
varajäsenen Tiina Outilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen
mukaisesti ja valitsi koulutuslautakuntaan Tiina Outilan uudeksi
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Saara Hartzellin.
Tiedoksi
Ao. henkilöt, toimielimen sihteeri, Taitoa Oy, luottamushenkilörekisteri
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Kaupunginhallitus, § 94, 12.03.2018
Kaupunginvaltuusto, § 26, 19.03.2018
§ 26
Määräraha uimahallihankkeen suunnitteluun
ROIDno-2018-703
Kaupunginhallitus, 12.03.2018, § 94
Valmistelijat / lisätiedot:
Jussi Päkkilä
jussi.pakkila@rovaniemi.fi
kaupunginkamreeri
Liitteet

1 Uimahallin hankesuunnitelma
2 Tiivistelmä hankesuunnitelmasta ja tavoitehintalaskelma
Kaupunginvaltuusto on talousarviossa vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmassa
vuosille 2019 - 2020 päättänyt, että kaupunginhallituksen hyväksymän
uimahalli-hankkeen selvitysprosessin tuloksena hankkeen valmistelutyöryhmä
arvioi toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset eri toteutusvaihtoehtojen
pohjalta. Kiinteistöyhtiö laatii uimahallin hankesuunnitelman vuoden 2018
aikana. Selvityksen ja hankesuunnitelman valmistuttua kaupunginvaltuusto
päättää erikseen hankkeen rahoittamisesta ja investoinnista talousarviossa
2019 ja taloussuunnitelmassa 2020 - 2021. Kaupunginhallitus on tehnyt
kiinteistöosakeyhtiö Lappi Areenalle 200 000 euron sijoituksen, jolla on
tehty uimahallihankkeen hankesuunnitelma. Mikäli uuden uimahallin
investointi Ounasvaaralle etenee lienee tarkoituksenmukaista, että
kiinteistöosakeyhtiö LappiAreena toimii investoinnin rakennuttajana ja tekee
tarvittavat vuokrasopimukset hallin käyttäjien kanssa siten, että yhtiön
pääomarakenne ja tulorahoitus on tasapainoinen. Tämä voi edellyttää
toimenpiteitä yhtiön omistajalta Rovaniemen kaupungilta. Tulevan uimahallin
ylläpidossa on huomioitava Lapin urheiluopistoa ylläpitävän Rovaniemen
koulutuskuntayhtymän rooli palvelujen käyttäjänä ja rahoittajana.
Kaupunginhallituksen nimeämä hankkeen ohajusryhmä on
hyväksynyt uimahalli-investoinnin hankesuunnitelman ja päättänyt
esittää kaupunginhallitukselle, että uuden uimahallin rakentamisen
suunnittelu Ounasvaaralle Lapin urheiluopiston yhteyteen käynnistetään jo
vuonna 2018. Tämä edellyttää valtuuston päätöstä suunnittelumäärärahan
varaamisesta vuoden 2018 talousarvioon. Hankesuunnitelman
mukaan uuden uimahalliin perustamiskustannus on 21,85 miljoonaa
euroa. Kokonaiskustannukset sisältävät varsinaiset rakennuksen
rakentamiskustannukset, aluerarakentamisen ml. paikotuksen ja liikenneväylät,
kunnallistekniikan sekä varaukset yms. kulut. Mikäli suunnittelu aloitetaan
tänä vuonna tarvitaan valtuustolta tämän hetkisen arvion mukaan
investointimäärärahavaraukset seuraavasti: Vuodelle 2018 suunnitteluun 0,6
miljoonaa euroa, vuodelle 2019 suunnitteluun ja rakentamiseen 9,3 miljoonaa
euroa, vuodelle 2020 rakentamiseen 11,0 miljoonaa euroa ja vuodelle 2021
rakentamiseen 1,0 miljoona euroa. Hanke on rahoitettava lainarahoituksella
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ja tuleviin huomattavan suuriin pääoma- ja ylläpitokuluihin on varauduttava
kaupungin talousarviossa rakennuksen elinkaaren ajan.
Nykyisen uimahallin käyttökulut ovat noin 1,3 miljoonaa euroa ja käyttötulot
0,6 miljoonaa euroa vuodessa. Tulevan uuden uimahallin käyttökulut
tulevat olemaan arviolta 2,5 miljoonaa euroa vuodessa. Kahden kaupungin
ylläpitämän uimahallin käyttökulujen katteeksi on arvioitu saatavan noin 1,0
miljoona euroa käyttötuloja. Vuotuisten käyttökustannusten nousu on siten
noin 2,1 miljoonaa euroa.
Ohjausryhmä on käsitellyt kaupungin nykyisen uimahallin tilannetta ja
hankesuunnitelma hallin korjaustarpeista saadaan kevään kuluessa. Vanhan
hallin toiminnassa pitäminen edellyttää joka tapauksessa vuosikorjausten
tekemistä ja joitakin peruskorjausinvestointeja. Mikäli nykyinen halli jää
käyttöön uuden valmistuvan hallin rinnalle, nousee verorahoituksen tarve
kahden kunnallisen uimahallin ylläpidosta johtuen merkittävästi, joka tulee
huomioida vuosittain kaupungin talousarviossa.
Uuden uimahallin rakentaminen Ounasvaaralle mahdollistaa
koulutuskuntayhtymän nykyisen hallin lakkautuksen.
Liite 1. Uuden Ounasvaaralle rakennettavan uimahallin hankesuunnitelma.
Liite 2. Tiivistelmä hankesuunnitelmasta ja tavoitehintalaskelma
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan hankesuunnitelman.
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
1.
2.

3.
4.

5.

uuden uimahallin suunnittelu käynnistetään ja että vuoden 2018
talousarvion investointiosaan kaupunginhallituksen kohtaan
osakkeet ja osuudet varataa 600 000 euron suunnittelumääräraha,
valtuutetaan kaupunginhallitus päättämään määrärahan käytöstä
kiinteistöosakeyhtiö Lappi Areenan kanssa ja samalla selvitetään
yhtiön mahdollisuus toimia uimahallin rakennuttajana sekä
ylläpitäjänä jatkossa,
investointimäärärahan lisäys rahoitetaan talousarviolainalla, joka
huomioidaan talousarvion rahoitusosan muutoksena,
uimahallin rakentamiseen tarvittavat määrärahat
eri suunnitelmavuosille tarkennetaan ja varataan
kaupungin taloussuunnitelmaan valtuuston päättäessä vuoden
2019 talousarviosta ja vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelmasta ja
että
uuden uimahallin käytöstä ja käyttökulujen kattamisesta sovitaan
erikseen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa.

Päätös
Sanna Karhu esitti Juhani Juuruspolven, Esko-Juhani Tennilän, Kalervo
Björkbackan, Hannu Ovaskaisen, Sara Tuiskun ja Matti Henttusen
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kannttamana, että päätöksen lisätään maininta "Kahden hallin mallin
mukaisesti Vesihiiden hallin korjaussuunnittelu etenee omana hankkeena"
ja että lisäksi tulee selvittää vastaako uuden hallin uimaratojen lukumäärä
Uimaliiton suositusta ja että muilta osin kaupunginhallitus päättää
kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 19.03.2018, § 26
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Päkkilä
jussi.pakkila@rovaniemi.fi
kaupunginkamreeri
Liitteet

1 Uimahallin hankesuunnitelma
2 Tiivistelmä hankesuunnitelmasta ja tavoitehintalaskelma
Ehdotus
Kaupunginhallitus 12.3.2018 § 94 esittää kaupunginvaltuustolle, että
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

uuden uimahallin suunnittelu käynnistetään ja että vuoden 2018
talousarvion investointiosaan kaupunginhallituksen kohtaan
osakkeet ja osuudet varataa 600 000 euron suunnittelumääräraha,
valtuutetaan kaupunginhallitus päättämään määrärahan käytöstä
kiinteistöosakeyhtiö Lappi Areenan kanssa ja samalla selvitetään
yhtiön mahdollisuus toimia uimahallin rakennuttajana sekä
ylläpitäjänä jatkossa,
investointimäärärahan lisäys rahoitetaan talousarviolainalla, joka
huomioidaan talousarvion rahoitusosan muutoksena,
uimahallin rakentamiseen tarvittavat määrärahat
eri suunnitelmavuosille tarkennetaan ja varataan
kaupungin taloussuunnitelmaan valtuuston päättäessä vuoden
2019 talousarviosta ja vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelmasta,
uuden uimahallin käytöstä ja käyttökulujen kattamisesta sovitaan
erikseen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa,
kahden hallin mallin mukaisesti Vesihiiden hallin korjaussuunnittelu
etenee omana hankkeena ja että
lisäksi tulee selvittää vastaako uuden hallin uimaratojen lukumäärä
Uimaliiton suositusta.

Päätös
Ryhmäpuheenvuoron käyttivät
•
•
•

Susanna Junttila (Kesk.)
Juhani Juuruspolvi (Kok.)
Eemeli Kajula (SDP)
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Esko-Juhani Tennilä (Vas.)
Miikka Keränen (Vihreät)
Kalervo Björkbacka (PS)
Matti Torvinen (Siniset)
Raimo Miettunen (KD)

Susanna Junttila esitti Juhani Juuruspolven, Eemeli Kajulan, Esko-Juhani
Tennilän, Miikka Keräsen, Kalervo Björkbackan, Matti Torvisen, Raimo
Miettusen, Sanna Karhun ja Aatos Nätyngin kannattamana, että kohta 6.
muutetaan muotoon:" kahden hallin mallin mukaisesti Vesihiiden hallin
korjaussuunnittelu etenee omana hankkeena kaupunginhallituksen 9.10.2017
§ 480 päätöksen mukaisesti (KH 9.10.2017 §480: Hankesuunnittelua uimahallin
sijoittamisesta Ounasvaaralle jatketaan sillä perustein, että myös keskustassa
säilyy perustasoinen halli sisältäen 25 m altaan. Päivitetään keskustan
uimahallin kuntoarvio.)" ja että muilta osin kaupunginvaltuusto päättää
kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti Junttilan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaupunginkamreeri, talousarviopäällikkö
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Kaupunginhallitus, § 70, 26.02.2018
Kaupunginvaltuusto, § 27, 19.03.2018
§ 27
Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n erääntyvät omistajalainat
ROIDno-2018-399
Kaupunginhallitus, 26.02.2018, § 70
Valmistelijat / lisätiedot:
Jussi Päkkilä
jussi.pakkila@rovaniemi.fi
kaupunginkamreeri
Rovaniemen kaupunginvaltuusto päätti 9.12.2002, 105 § yhtiöittää kunnallisena
liikelaitoksena toimineen Rovaniemen Energian. Kaupunginhallitus päätti
yhtiöittämisestä 2.6.2003, 377 §. Valtuusto merkitsi yhtiöittämispäätöksen
tiedoksi 9.6.2003, 83 §.Päätösten mukaisesti tuloutus yhtiöltä kaupungille
toteutetaan kaupungin myöntämän lainan korkona ja mahdollisesti
myöhemmin osinkoina. Kaupunki on myöntänyt silloisella Energia Oy:lle kaksi
lainaa. Lainan 1 pääoma on 46 M€, korko kiinteä 5,5 %. Lainan 2:n pääoma
on 10 M€ ja vuonna 2004 muutettujen ehtojen mukainen korko on 5,5 %.
Molemmat lainat erääntyvät maksettaviksi ellei toisin sovita 1.7.2018.
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on asettanut Napapiirin Energia ja Vesikonsernin tuloutustavoitteeksi noin 8,3 miljoonaa euroa vuodessa, joka
muodostuu pääosin kaupungin lainoille maksettavista koroista. Lisäksi
yhtiö on maksanut tuloksestaan osinkoa kaupungille. Koska vuonna 2003
energialiiketoiminnan yhtiöittämisessä syntyneet valtuuston myöntämät
lainat erääntyvät on ne uudistettava ja korkotaso tarkistettava. Kuntalain
129 § määrittelee kunnan myöntämän lainan periaatteet siten, että kunnan
myöntämä laina ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille kuuluvista
tehtävistä, kunta ei saa myöntää lainaa jos siihen liittyy merkittäviä taloudellisia
riskejä ja kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.
Kunnan on otettava huomioon EU:n valtiontukisäännökset ja myös sen vuoksi
on tärkeää mm. se, että Napapiirin Energia ja Vesi Oy:lle myönnettyjen lainojen
korkotaso on määritelty markkinaehtoisiesti.
Napapiirin Energia ja Vesi konsernin suunnitellut investoinnit ovat yhteensä
128,4 miljoonaa euroa vuosina 2017 –2020. Investointisuunnitelman ja
taloudellisten ennusteiden perusteella Konsernin tarve uudelle rahoitukselle
vuosina 2017 –2020 on yhteensä noin 51,1 miljoonaa euroa. Investointien
rahoitus on suunniteltu toteutettavaksi siten, että kaupunki vastaa
varainhankinnasta ja myöntää lainat edelleen yhtiölle kulloisenkin hetken
markkinaehtoisella korolla. Näin tulevaisuudessa yhtiön tuloutus on
mahdollista toteuttaa kokonaisuudessaan korkotuloutuksena, joka on sekä
yhtiön kannalta että kaupungin kannalta taloudellisin tapa toteuttaa tuloutus
omistajalle. Joka tapauksessa tarvittavan vieraanpääoman korkomarginaali
maksetaan lainanantajalle ja korkokulut ovat konsernille vähennyskelpoisia.
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Tilintarkastusyhtiö KPMG on laatinut NeVe konsernista taloudellisen
selvityksen, jonka perusteella on määritelty edellä mainittujen lainojen
markkinaehtoinen korkotaso. Analyysissä arvioitu korkotaso vuonna 2018
uusittaville omistajalainoille (46 miljoonaa euroa ja 10 miljoonaa euroa) on
3 - 4 %, mikä on analyysin mukaan markkinaehtoinen korko 20-vuotiselle
kiinteäkorkoiselle senior-lainalle, riippuen lainan nostohetkestä. Korko
vahvistetaan lainojen uudistamishetken tasoon.Laskelmissa on oletettu että
muut 2018-2020 otettavat uudet investointilainat ovat osaksi kaupungin
myöntämiä pääomalainoja ja että vanhat lainat ovat etusijaisia mahdollisen
maksuhäiriön sattuessa. Pääomalainat ovat vakuudettomia lainoja ja
markkinaehtoinen korkotaso kyseisille pääomalainoille on 6,50 %:a, perustuen
KPMG:n taloudelliseen selvitykseen konsernin tilasta ja markkinaehtoisesta
20-vuotisesta kiinteäkorkoisen lainan korkotasosta. Vakuusvaade täytetään
siten, että konserni hakee yrityskiinnitykset, jotka kohdistuvat konsernin koko
liiketoimintaan ja asettaa yrityskiinnitykset kaikkien luottojen vakuudeksi. Tämä
lisävakuus täyttää ja kattaa kaupungin edellyttämät vakuusvaatimukset.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginhallitus valtuutetaan uudistamaan 1.7.2018 erääntyvät
omistajalainat ja niiden ehdot sekä lisäksi myöntämään Napapiirin Energia ja
Vesi Oy:lle vuosittain kaupunginvaltuuston päättämän talousarviolainamäärän
rajoissa rahoituksen konsernin liiketaloudellisesti kannattaviin investointeihin
joko pääoma- tai normaalina velkakirjalainana. Lainan myöntämisen ehtona
on, että Napapiirin Energia ja Vesi Oy on antanut kaupungin konsernille
myöntämille lainoille kaupungin edellyttämät riittävät vakuudet.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 19.03.2018, § 27
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Päkkilä
jussi.pakkila@rovaniemi.fi
kaupunginkamreeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 26.2.2018 § 70 esittää kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginhallitus valtuutetaan uudistamaan 1.7.2018 erääntyvät
omistajalainat ja niiden ehdot sekä lisäksi myöntämään Napapiirin Energia ja
Vesi Oy:lle vuosittain kaupunginvaltuuston päättämän talousarviolainamäärän
rajoissa rahoituksen konsernin liiketaloudellisesti kannattaviin investointeihin
joko pääoma- tai normaalina velkakirjalainana. Lainan myöntämisen ehtona
on, että Napapiirin Energia ja Vesi Oy on antanut kaupungin konsernille
myöntämille lainoille kaupungin edellyttämät riittävät vakuudet.
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Päätös
Tämä asia käsiteltiin asian 22 jälkeen.
Kari Tuominen ja Päivi Alaoja poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta). Varavaltuutetut Heikki Poranen
ja Nina Teräs ottivat osaa valtuuston työskentelyyn tämän asian osalta.
Ryhmäpuheenvuoron käytti Kalervo Björkbacka (PS).
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Rahoitus- ja kehittäminen / kaupunginkamreeri
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Kaupunginhallitus, § 97, 12.03.2018
Kaupunginvaltuusto, § 28, 19.03.2018
§ 28
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös nro 18/0055/2
ROIDno-2017-531
Kaupunginhallitus, 12.03.2018, § 97
Valmistelijat / lisätiedot:
Miikka Ruokamo
miikka.ruokamo@rovaniemi.fi
vs. hallintolakimies
Liitteet

1 PSHO päätös kv 12.12.2016 138 §.pdf
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen nro 18/0055/2 Erja
Tennilän valitukseen koskien Rovaniemen kaupunginvaltuuston päätöstä
12.12.2016 § 138.
Valitus on koskenut eron myöntämistä kaupunginhallituksesta Sakari Trögille ja
Liisa Ansalan valintaa kaupunginhallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi.
Erja Tennilä vaati kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista sillä
perusteella, että asian otsikon perusteella asian käsittelyn yhteydessä ei olisi
voitu valita uutta jäsentä kaupunginhallitukseen, vaan päättää ainoastaan eron
myöntämisestä Sakari Trögille. Päätös on otsikoitu ''Eroaminen Rovaniemen
kaupunginhallituksen ja elinkeinojaoston jäsenyydestä / Sakari Trög''.
Päätöksessä on kuitenkin käsitelty myös uuden jäsenen ja puheenjohtajan
valintaa kaupunginhallitukseen, vaikka siitä ei ole mainitaa asian otsikossa.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Tennilän valituksen ja toteaa,
että käsiteltävän asian on katsottava ilmenneen asiakohdan selostuksesta ja
kaupungihallituksen esityksestä sillä tavoin, että kaupunginvaltuusto on voinut
käsitellä asian.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuden päätös nro 18/0055/2 merkitään tiedoksi.
Päätös
Liisa Ansala poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 1 kohta).
Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi varapuheenjohtaja Harri Rapo.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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Kaupunginvaltuusto, 19.03.2018, § 28
Valmistelija / lisätiedot:
Miikka Ruokamo
miikka.ruokamo@rovaniemi.fi
vs. hallintolakimies
Liitteet

1 PSHO päätös kv 12.12.2016 138 §.pdf
Ehdotus
Kaupunginhallitus 12.3.2018 § 97 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
merkitsee Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen nro 18/0055/2
tiedoksi.
Päätös
Liisa Ansala poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 1 kohta).
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen
mukaisesti.
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Kaupunginhallitus, § 101, 12.03.2018
Kaupunginvaltuusto, § 29, 19.03.2018
§ 29
Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet
ROIDno-2018-736
Kaupunginhallitus, 12.03.2018, § 101
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Liitteet

1 Valtuustoaloitteet 2018 yhteenveto kh 12.3.2018
2 Kuntalaisaloitteet 2017 kh 12.3.2018
Valtuutettu saa asioita vireille tekemällä valtuustoaloitteita. Kuntalaissa ei
säädetä valtuutetun tai muun luottamushenkilön aloiteoikeudesta. Sen on
katsottu olevan olemassa ilman nimenomaista sääntelyä. Laissa kuitenkin
edellytetään, että aloitteen käsittelystä otetaan tarpeelliset määräykset
hallintosääntöön.
Rovaniemen kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 14.
luvussa määrätään valtuutetun aloite- ja kyselyoikeudesta. Hallintosäännön
122 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen
valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita
kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Kaupunginhallituksen
on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo
valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
Samalla on ilmoitettava, mihin toiminpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla
yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa
asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut
toimenpiteet. Jos 1 momentissa tarkoitetun aloitteen tekijöinä on vähintään
kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden
kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus
tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Valtuuston
tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimintaa kuuluvissa
asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 152 - 154 §§:ssä määrätään
em. aloitteiden käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista.
Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun
loppuun mennessä esitettävä valtuustolle sen toimivaltaan kuuluvista
aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi
samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty. Muun toimielimen kuin

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
19.03.2018

2/2018

40 (58)

valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle
niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat
loppuun käsiteltyjä.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi
loppuun käsitellyt ja keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä kuntalaisaloitteet
liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 19.03.2018, § 29
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Liitteet

1 Valtuustoaloitteet 2018 yhteenveto 13.3.2018
2 Kuntalaisaloitteet 2017 kh 12.3.2018
Ehdotus
Kaupunginhallitus 12.3.2018 § 101 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
merkitsee tiedoksi loppuun käsitellyt ja keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä
kuntalaisaloitteet liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen
mukaisesti.
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§ 30
Valtuustoaloite eettinen ohjeistus syrjinnän ja rasismin vähentämiseksi
ROIDno-2018-764
Miikka Keränen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"#OlenTodistanut ja #OlenKokenut -kampanja on tuonut sosiaalisessa
mediassa esille ihmisten todistamaa ja kokemaa rasismia Suomessa. Esimerkit
ovat hyytäviä, sillä rasismia esiintyy edelleen paljon hyvin arkisissa tilanteissa.
Arjen hyvinvointi rakennetaan kunnissa. Onkin siis myös kaupungin vastuulla,
ettei rasismia tai muutakaan syrjintää esiinny meidän palveluissamme
tai tiloissamme. Rovaniemen omien arvojen perusteella on kaikenlaisen
syrjinnän vähentäminen myös ensiarvoisen tärkeää. Kaupunkia ja sen
virkahenkilöstöä velvoittaa myös useat asiaan liittyvät lait ja periaatteet,
kuten yhdenvertaisuusperiaate. Huomioon tulisi ottaa myös esimerkiksi YK:n
rotusyrjinnän vastainen sopimus.
Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki laatii eettisen
ohjeistuksen, joka tukee päätöksentekoa ja varmistaa osaltaan, että syrjintä ja
rasismi vähenevät kaupungissamme."
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
19.03.2018

2/2018

42 (58)

§ 31
Valtuustoaloite uusien riittävän isojen ja rauhallisten harjoitustilojen osoittamiseksi
painijoille
ROIDno-2018-912
Esko-Juhani Tennilä ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan
aloitteen:
"Ounasvaaran puolella toimivassa Kamppailukeskuksen pienehköissä tiloissa
harjoittelevat usein yhtä aikaa painijat, nyrkkeilijät, potkunyrkkeilijät ja
vapaaottelijat. Harjoitustiloissa saattaa olla yhtä aikaa jopa sata treenaria.
Tungos on niin suuri, ettei Lapin Lukon painiharjoituksiin ole voitu ottaa kaikkia
painista kiinnostuneita.
Lapin Lukon painijaosto pitää välttämättömänä uusien harjoittelutilojen
saamista painijoille. Pyyntöjä kaupungin liikuntatoimelle uusista riittävän
isoista, rauhallisista ja siten myös pienille lapsille sopivista harjoitustiloista
on Lukon painivalmennuksen taholta esitetty useamman kerran, mutta
mitään toimia ei kaupungin taholta ole tullut. Uhkana on painin hiipuminen
Rovaniemellä.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki ryhtyy välittömästi
toimiin riittävän isojen ja rauhallisten harjoitustilojen osoittamiseksi
painijoille."
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.
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§ 32
Valtuustoaloite päivitetty asuntopoliittinen toimenpideohjelma / omaistajaohjaus
ROIDno-2018-879
Matti Henttunen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemen kaupunki on voimaperäisesti tukenut ns. Kovanrahan
asumista. Vuokra-asumisen edellytysten turvaaminen kaupungissamme on
jäänyt vähäiseksi. Päivitetty asuntopoliittinen toimenpideohjelma puuttuu
kaupungistamme, jolla varmistettaan asukkaittemme hyvinvointi.
Kunta-asunnot (KAS) edustaa merkittävää osaa Rovaniemen alueen vuokraasumisesta. Viimeaikaiset viikot on julkisuudessa ollut negatiivista uutisointia
Kunta-asuntojen toiminnasta ja toimintakulttuurista. Esillä mediassa on
laajasti ollut syntymäsokea Matti Hokkasen tapaus, eli häätö pakkaseen.
Tämä toimintatapa on jo vahingoittanut Rovaniemen kaupunkikuvaa
asukasystävällisenä kaupunkina.
Rovaniemen kaupunki omistaa huomattavan osan n. 30% kunta-asunnoista,
joka edustaa pitkälti vuokra-asumista kaupungissamme. Kunta-asuntoja
pitää jatkossa kehittää asukaslähtöisemmäksi. Rovaniemen kaupungin pitää
tehostaa omistajaohjausta asukkaittensa hyvinvoinnin turvaamiseksi ja
lisäämiseksi.
Edellä esitetyn perusteella, pyydän että Rovaniemen kaupunki päivittää
asuntopoliittisen toimenpideohjelmansa ja tutkii kaikki ne mahdollisuudet,
jotta omistajaohjauksella turvataan vuokra-asukkaittemme hyvinvointi
kaupungissa."
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.
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§ 33
Valtuustoaloite lyhytaikais- ja tilapäishoidon perhelomitus
ROIDno-2018-880
Hilpi Ahola ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Kehitysvammaisilla henkilöillä on oikeus lyhytaikais- ja tilapäishoitoon. Hoito
järjestään yleensä kehitysvammalain mukaisena erityispalveluna. Palvelu
voidaan järjestää myös asiakkaan kotona. Lyhytaikaishoidon tarkoitus
on auttaa perhettä arjessa. Perhelomittaja tulee perheen kotiin ja hoitaa
tukea tarvitsevan perheenjäsenen lisäksi sisarukset ja kotityöt vanhempien
vapaan aikana. Perhelomitus voi olla omaishoitajan lomitusta, lapsiperheiden
kotipalvelua, yöaikaista hoitoa tai harkinnanvaraista lyhyt kestoista hoitoa.
Tilapäishoito kotihoitona on lopetettu noin 2 vuotta sitten. Tästä on seurannut
se, että nyt ei kyetä vastaamaan perheiden yksiöllisiin tarpeisiin kun tarjolla on
ainoastaan ryhmälomituksia mm. vauhtiviikonloppuisin. Silloinkin perheiden
on päivystettävä, esim. lapsi sairastuu vanhempien kyettävä hakemaan lapsi
kotiin. Rovaniemellä erityisperheiden jaksaminen on koetuksella, koska
kaupungilla ei ole tarjota osaavia erityisalaisten lomittajia. Palvelu tulisi tämän
takia ostaa ostopalveluna, toimijoilta joilla on osaamista erityislapsista esim.
kehitysvammaisista ja autismista. Hyvä vaihtoehto olisi myös ostopalveluseteli,
silloin palvelua voisi ostaa osaavilta valtakunnallisilta toimijoilta
Säädökset:
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977 2§:n 6 ja 10 kohdat.
Laki sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista (734/1992) 4§:n 2
kohta. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisu KHO:2008:82 on
löydettävissä oikeudellisen aineiston Finlex-palvelusta >www."
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.
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§ 34
Valtuustoaloite kevyenliikenteenväylä Saarenkylä - Oikarainen - Koskenkylä
ROIDno-2018-881
Hilpi Ahola ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Kevyenliikenteenväylä Saarenkylä- Oikarainen- Koskenkylä Kuusamontie
on jo nykyisellään vilkkaasti liikennöity kapea tie, suurimmalta osalta ilman
kevyelle liikenteelle varattua tila. Erityisen haasteen kevyelle liikenteelle
aiheuttaa vilkas rekkaliikenne, sora- ja tukkirekat. Esitän, että uuden
Vartioniemen asemakaavan yhteydessä tehdään toteutus suunnitelma
kevyenliikenteen väylästä joka kiertää Kemijoen molemmin puolin,SaarenkyläOikarainen-Koskenkylä. Tämä reitti on jo nyt laajasti kaupunkilaisten suosima
pyöräilyreitti. Kevyenliikenteenväylä parantaisi merkittävästi turvallisuutta
ja lisäisi mahdollisuutta pyöräillä ja retkeillä tällä luonnonkauniilla alueella.
Kevyenliikenteen väylän puute aiheuttaa vaarallisia kevyen- ja muun liikenteen
kohtaamisia. Alueelle leviävä uusi asutus ja erityisesti Vartionimen asemakaava
tulee entisestään lisäämään liikennettä alueella."
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.
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§ 35
Valtuustoaloite kaupunki selvittää "liikunta- ja urheiluneuvoston" perustamisen
ROIDno-2018-882
Jaakko Portti ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Kunnissa tehtävät liikuntapoliittiset ratkaisut ovat keskiössä, kun rakennetaan
puitteita ja toimintaedellytyksiä sektorin toimijoille. Suomen yli 300 kunnassa
työskentelee 5 000 liikunnan ammattilaista. Suomen 36 000 liikuntapaikasta
kunnat omistavat 70 prosenttia. Kunnat käyttävät liikuntatoimen menoihin
vuosittain 800 miljoonaa euroa (145 euroa/asukas). Lisäksi kuntien omistamien
liikuntapaikkojen arvo on noin 12 miljardia euroa. (Kuntaliitto 2016)
Rovaniemellä on noin 400-600 liikuntapaikkaa riippuen laskentatavasta. Suurin
osa näistä on ulkoliikuntapaikkoja .Samoin täällä on noin 200 kolmannen
sektorin toimijaa, jotka järjestävät säännöllistä liikunta- ja urheilutoimintaa
yli kuudelle tuhannelle {6000) lapselle ja nuorelle viikoittain . (Lähde: Sportisti
Roi verkostoyhteistyön kehittäminen Rovaniemellä M.Kekkonen/Haaga
Helia/2016).
Kaupungilla on liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2015- 2020- "Liikkeellä
energiaa". Lautakunta on 27.2.2018 hyväksynyt tuon ohjelman pohjalta
toimenpidesuunnitelman. Onko siten kaikki hyvin?
Rovaniemi järjestää 1-2 vuosittaista infotilaisuutta liikuntapuolen toimijoille,
joissa kaupunki viestittää lähinnä avustus- ja tilavarauksista ja muista
ajankohtaisista asioista. Kuunnellaanko toisinpäin riittävästi? Onko kuuleminen
tasapuolista?
Liikuntakenttä on muuttunut voimallisesti. Uusia lajeja on syntynyt ja vanhoja
hävinnyt pois. Vastaako kaupungin liikuntapolitiikkaja-ratkaisut tuohon
muutostrendiin hyvin, huonosti tai ei lainkaan?
Liikuntalaki vuodelta 2015 korostaa paikallisten toimijoiden ja
seurojen tarpeiden kuuntelemisen merkitystä. Myös SOTE- palvelujen
järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille kuntien ennaltaehkäisevä
toiminta saa yhä suuremman merkityksen. Sen toteuttaminen ei
onnistu ilman aitoa vuorovaikutusta ,ja kuulemista. Kunnilla on erilaisia
ratkaisuja tähän liikuntatoimijoiden kuulemiseen. On Seuraparlamenttia ,
seuraneuvottelukuntaa , liikuntaneuvostoa, säännöllisiä ja satunnaisia
tapaamisia yms. Rovaniemenkin on nyt nostettava asia keskusteluun ja
päätettäväksi.
SISÄLTÖ
Esitämme, että kaupunki selvittää
"urheilu- ja liikuntaneuvoston" perustamista vammaisneuvoston ja ikäihmisten
neuvoston tapaan,ja sen kokoonpano koostuisi liikunta- ja urheiluseurojen
toimijoista."
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§ 36
Valtuustoaloite kaikki kielet kaikkialle
ROIDno-2018-883
Sakke Rantala ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemi on yksi Suomen kansainvälisimmistä kaupungeista. Kielitaidon ja
kulttuurien tuntemus on elintärkeää alueella tapahtuvalle vuorovaikutukselle ja
elinkeinoelämälle.
Pienen ja harvaan asutun kaupungin elinehto on luoda yhdenvertaiset
oppimisen edellytykset kaikkialla. Koulutuksen edelläkävijyyttä
vahvistaaksemme esitämme, että:
•
•
•

mahdollistetaan laajan kielitarjonnan etäopetus kaikissa
peruskouluissa ja lukioissa
pilotoidaan uusia toimintamalleja esimerkiksi varaamalla viikosta
aikaa pelkästään etäopetuksella järjestettävää opetusta varten
selvitetään myös luonnontieteiden ja ohjelmoinnin etäoppimisen
lisääminen osaksi opinpolkua peruskoulussa ja lukiossa."

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.
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§ 37
Valtuustoaloite koulupsykologi- ja kuraattoriresurssien lisäämiseksi Rovaniemellä
ROIDno-2018-884
Tiina Outila ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Koulutuslautakunnassa 2.11.2017 esiteltiin vuoden 2017 kouluterveyskyselyn
tuloksia koulukuraattori Eija Kasurisen ja koulupsykologi Reetta Puurosen
valmisteleman dia-esityksen pohjalta (https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?
id=43e4b93e-a9cb-4984-8f2d-06ac9172f00c, luettu 8.3.2018)). Esityksessään
Kasurinen ja Puuronen toteavat suurimman osan lapsista ja nuorista voivan
todella hyvin. He kuitenkin lisäävät eriarvoistumiskehityksen näkyvän
tuloksissa ja ongelmat kasaantuvat lisääntyvässä määrin samoille oppilaille.
Esityksensä lopussa Kasurinen ja Puuronen nostavat kuraattori- ja
psykologipalveluiden saatavuuden yhdeksi keskeiseksi pohdinnan kohteeksi
kaupungissamme. Eivätkä suotta, sillä koulukuraattori- ja psykologipalvelujen
saatavuuden näkökulmasta kouluterveyskyselyntulokset ovat Rovaniemen
osalta surullista luettavaa.
Yläkoululaisistamme kyselyyn ovat vastanneet luokat 8. ja 9., yhteensä 966
oppilasta, vastausprosentin ollessa 73.
Heistä 27,8% koki, ettei ole saanut tukea ja apua hyvinvointiinsa lukuvuoden
aikana koulupsykologilta vaikka olisi tarvinnut = 269 oppilasta!
25,2% koki, ettei ole saanut tukea ja apua koulun kuraattorilta lukuvuoden
aikana vaikka olisi tarvinnut = 243 oppilasta!
Kyselyn tulokset osoittaa, että hurjan suuri joukko yläkoululaisistamme
kokee, ettei ole viimeksi kuluneen lukuvuoden aikana saanut kuraattori- tai
psykologipalveluja, vaikka olisi tarvinnut.
Kaupunkimme strategiat ja visiot ovat pullollaan lauseita, joilla viitataan
ennaltaehkäisevän työn tärkeyteen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin
tukemiseen. Kouluterveyskyselyn tulokset todentavat, että käytännössä
nykyiset kuraattori- ja psykologipalvelut ovat yläkouluissamme riittämättömät.
Olkoonkin, että kansalliset suositukset (oppilasta/ammattilainen) palvelun
tarjonnassa täytetään se ei käytännössä näytä riittävän palvelutarpeeseen
nähden etenkään, kun tiedossa on LSHP:n nuorisopsykiatrian ruuhkautunut
tilanne.
Aloitteen allekirjoittaneet vaadimme pikaista palvelutason uudelleen arviointia
yläkoulujemme kuraattori- ja psykologipalvelujen osalta sekä lisää resurssia ko.
palveluihin."
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.
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§ 38
Valtuustoaloite tilapäismajoituksen järjestämiseksi Rovaniemellä
ROIDno-2018-885
Tiina Outila ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Kodittomuus on osalle rovaniemeläisistä arkipäivää ja sen syyt moninaisia.
Rovaniemen kaupungilla ei ole käytössään tilapäismajoitusta kodittomille
kuntalaisillemme. Häädetyt tai muuten kodittomat joutuvat turvautumaan
kalliiseen hostel-majoitukseen. Hankalin tilanne on turistisesongin aikaan, kun
majoitusta ei ole aina lainkaan saatavilla.
Päihdekuntoutujien osalta tilanne on todella pulmallinen. Pahimmillaan
edessä voi onnistuneen laitoskuntoutusjakson jälkeen olla paluu kadulle
tilapäismajoituksen puutteen vuoksi. Tämänkaltainen tilanne voi johtaa
kysymyksiin heitteillejätön kannalta.
Kaupungin tulee ottaa jämäkämpi rooli tilapäismajoituksen organisoinnissa.
Majoituksen puute tarkoittaa asunnottomuudesta johtuvan inhimillisen
kärsimyksen lisäksi painetta aikuissosiaalityölle.
Aloitteen allekirjoittaneet vaativat pikaista selvitystä tilapäismajoituksen
tarpeesta ja sen organisoinnin mahdollisuuksista Rovaniemellä. Rovaniemen
tulee omistajatahona arvioida sekä selvittää myös Kunta-asuntojen
asuntokannan käyttämistä hätämajoitukseen sopivana."
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.
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§ 39
Valtuustoaloite henkilöstön aseman parantaminen konserniyhtiöissä
ROIDno-2018-886
Maria-Riitta Mällinen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan
aloitteen:
"Kunnan omistajaohjausta johtaa ja valvoo ylimpänä kunnanvaltuusto.
Kuntalain mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista, myös
henkilöstöpolitiikasta, ja vahvistaa kunnan konserniohjeen.
Kunnan tulee olla myös yhtiömuodossa ensiluokkainen työnantaja, joka kantaa
vastuun lakisääteisistä velvollisuuksistaan sekä kohtuullisista työehdoista.
Kuntien yhtiöiden työehtojen tulee vastata tasoltaan kyseisellä alalla yleisesti
noudatettuja. Kohtuulliset työehdot ovat osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa.
Nollatuntisopimus ei täytä kohtuullisten työehtojen kriteeriä.
Nollatuntisopimuksessa työajan on sovittu vaihtelevan nollan ja 40 viikkotunnin
välillä. Lainsäädäntö ei tunne nollatuntisopimusta, joten sen soveltamisessa
ja työntekijän turvassa vallitsee villi länsi. Nollatuntisopimus voi kestää
vuodesta toiseen. Työsuhde ei muutu täysiaikaiseksi,vaikka työntekijä
käytännössä tekisi täyttä päivää. Sairausajan palkkaa saa työsopimuksessa
olevien työtuntien tai työvuorolistan mukaisesti. Samoin useimmiten
nollatuntisopimuksella työllistynyt ei kuulu työterveyden piiriin tai saa
lounasetua. Nollatuntisopimuksilla on vaikea kerryttää toimeentuloa, se
vaikeuttaa siten tulevaisuuden ennakoitavuutta.
Joustavat työajat sopivat monen elämäntilanteeseen. Työntekijällä pitää
kuitenkin olla kohtuullisia oikeuksia. Joustoa, joka palvelee myös työntekijän
tarpeita, on osa-aikaisessa työsopimuksessa, jolla työtunnit voidaan merkitä
yhdessä sovitusti. Samoin niitä voi muuttaa yhdessä sopimalla.
Allekirjoittaneet esittävät, että omistajapoliittiseen ohjelmaan ja
konserniohjeeseen kirjataan hyvän henkilöstöpolitiikan periaatteet ja, että
Rovaniemen kaupungin 100% omistamissa konserniyhtiöissä kielletään
nollatuntisopimukset."
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.
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§ 40
Valtuustoaloite Rovaniemi pois ruotsin kielikokeilusta
ROIDno-2018-900
Mikkel Näkkäläjärvi jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemi on Helsingin Sanomien mukaan päättänyt hakea mukaan ruotsin
kielikokeiluun. Suomi on kaksikielinen maa ja ruotsinkielisillä on oikeus saada
palveluita äidinkielellään Suomessa. Rovaniemi on tähän asti ansioitunut siinä,
että on yhtenä harvoista kunnista tarjonnut mahdollisuutta opiskella A-ruotsia.
Asiaa ei ole käsitelty koulutuslautakunnassa ja koska kyse on niinkin
periaatteellisesta kysymyksestä kuin ihmisten perustuslaillisista oikeuksista,
olisi asiassa pitänyt päätös tehdä demokraattisesti valitussa toimielimessä eli
tässä tapauksessa koulutuslautakunnassa. Muista hakeneista kaupungeista
esimerkiksi Savonlinnassa ja Kaustisilla asia käsiteltiin kuntalaisten
demokraattisesti valitsemissa elimissä.
Esitänkin valtuustoaloitteessa, että Rovaniemi jättäytyy pois ruotsin
kielikokeilusta."
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
toimenpiteitä varten.
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Kunnallisvalitus
§21, §22
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. 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.
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
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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

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.
Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu
on 250 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
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.
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Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon
julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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Kunnallisvalitus
§23, §24, §25, §26, §27
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
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.
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
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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 (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä
voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. 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 250 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: Hallituskatu 7, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon
julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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Muutoksenhakukielto
§18, §19, §20, §28, §29, §30, §31, §32, §33, §34, §35, §36, §37, §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.

