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Saapuvilla olleet jäsenet
Juhani Juuruspolvi, 2. varapuheenjohtaja, saapui 12:33
Maria-Riitta Mällinen, puheenjohtaja
Esko-Juhani Tennilä
Hannu Ovaskainen
Kalervo Björkbacka
Maarit Simoska
Matti Henttunen
Päivi Alaoja
Sanna Karhu
Kaisu Huhtalo, varajäsen
Reino Rissanen, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, sihteeri
Heikki Autto, valtuuston puheenjohtaja, poistui 16:50
Susanna Junttila, valtuuston 1. varapuheenjohtaja, saapui 12:38, poistui 17:01
Aatos Nätynki, valtuuston 3. varapuheenjohtaja
Johanna Ojala-Niemelä, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Ville Vitikka, kaupunginlakimies
Riikka Heikkilä, viestintäpäällikkö
Marja Marjetta, hallintosihteeri
Poissa

Liisa Ansala, puheenjohtaja
Harri Rapo

Allekirjoitukset

Maria-Riitta Mällinen
Puheenjohtaja

Kaisa Laitinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
02.03.2020

27.02.2020

Päivi Alaoja
§:t 70-74, 76-88

Maarit Simoska
§:t 70-87
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28.02.2020

Reino Rissanen
§:t 75, 88

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 3.3.2020
alkaen.

hallintosihteeri Marja Marjetta
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§ 70
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja
hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 71
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maarit Simoska ja Päivi Alaoja.
Seuraavina vuorossa ovat Sanna Karhu ja Harri Rapo.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 2.3.2020.

Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 72
Ajankohtaiset asiat
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja
valmistelussa olevista asioista.
Päätös
Viestintäpäällikkö Riikka Heikkilä ja Flatlight Creativen tiimi (Miikka Niemi, Toni
Rantanen, Jussi Laaksonen, Saila Wilhelmsson) esittelevät brändityön tilannetta.
Tammikuun 2020 talouden toteutuma on liitteenä 1.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Johanna Ojala-Niemelä poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 13.50.
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Tekninen lautakunta, § 120,25.09.2018
Elinvoimalautakunta, § 13,04.02.2020
Kaupunginhallitus, § 73, 24.02.2020
§ 73
Mäntyvaara-Heposuo asemakaavan laatiminen
ROIDno-2018-2747
Tekninen lautakunta, 25.09.2018, § 120
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnos
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 14.9.2018:
Tekninen toimiala esittää Länsikankaan, Mäntyvaaran ja Heposuon välisen
asemakaavattoman alueen kaavoittamisen käynnistämistä. Kaavoituksella
olisi tavoitteena tutkia voidaanko alueelle sijoittaa pientalotontteja sekä sitä tukevaa
julkista palvelurakentamista. Isoaavantie on alueelle jo toteutettu sekä uusi asuinalue
rakenteilla. Heposuontie Länsikankaalta on tarkoitus toteuttaa Vennivaaran
asuinalueelle alustavan arvion mukaan vuonna 2019. Kokoojakatuverkon
toteuttaminen yhdistää erialueet toisiinsa, aina teollisuuskylää myöten. Tuolloin
olisi luontavaa tehdä suunnitteluratkaisuja, jotka tukevat yhdyskuntarakenteen
eheyttämistä myös Länsikankaan alueen osalta. Myös Mäntyvaaran ravirata-alueelle ja
sen lähiympäristön toiminnoille kaavoituksella voi olla myönteinen vaikutus, mikäli
Kiveliöntien jatkekin yhdistyisi lännessä aina Mäntyvaarantiehen saakka. Tuleva
kaavoitus parantaisi myös kaupungin tonttitarjontaa, palvelurakenteiden ja
liikenneverkkon kehittämistä sekä hyödyntäisi jo alueella olevaa valmista
yhdyskuntatekniikkaa.
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: Martti Anttila, toimialajohtaja
Tekninen lautakunta päättää käynnistää Länsikankaan, Mäntyvaaran ja Heposuon
välisen asemakaavattoman alueen kaavoituksen tutkimisen. Alueen kaavoitus
saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville.
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Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 04.02.2020, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.10.2019
3 Asemakaavakartta korjattu 23.1.20
4 kaavaselostus 24.1.20
5 Vuorovaikutuslomake vireille ja valmisteluvaihe
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 24.1.2020:
Mäntyvaara - Heposuo -alueen asemakaavan laatiminen on kuulutettu vireille
12.10.2018 Lapin Kansassa sekä ilmoitettu kirjeellä lähiympäristön asukkaille sekä
sähköpostitse Mäntyvaaran urheilualueen toimijoille. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma sekä teknisen lautakunnan kaavapäätös pidettiin yleisesti
nähtävillä 15.10.-29.10.2018. Kaava-aineistoon on ollut mahdollisuus tutustua
nähtävilläolon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -
sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläolon aikana saapui 4 mielipidettä sekä Lapin Ely -
keskuksen lausunto. Mielipiteisiin ja lausuntoon on laadittu vuorovaikutuslomake joka
käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen elinvoimalautakunnassa sekä
kaupunginhallituksessa.
Suunnittelualueelle on laadittu 12.12.2018 päivätty asemakaavaluonnos.
Luonnoksessa alueelle on muodostettu 66 asuinpientalotonttia (AO ja AR), yksi
liikerakennusten tontti (KL) ja yksi yleisten rakennusten tontti (Y) sekä yksi yleinen
pysäköintialue (LP). Kaava-alueen pohjoisosaan on varattu alueen tulevan
rakentamisen osalta myös tuleville ylijäämämassoille maantäyttöalue (tä).
Alueelle muodostettu yleisten rakennusten tontti (Y) on aluevaraus, mikäli
Vaaralammen koulun tilalle päätetään rakentaa uusi koulu ja sijoittaa se tulevalle
Mäntyvaara - Heposuo kaava-alueelle. Mikäli koulua alueelle ei sijoiteta, niin
aluevaraus voidaan tarvittaessa muuttaa myöhemmin johonkin muuhun
käyttötarkoitukseen soveltuvaksi tai pitää aluevaraus tulevaisuutta varten ennallaan.
Valmisteluvaiheen kuuleminen on ilmoitettu kuulutuksella 16.10.2019 Lapin Kansassa
sekä kirjeellä lähiympäristön asukkaille ja sähköpostitse Mäntyvaaran urheilualueen
toimijoille. Asemakaavaluonnos aineistoineen on pidetty valmisteluvaiheen
kuulemista varten yleisesti nähtävillä 17.10.- 30.10.2019. Asemakaavaluonnokseen on
ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa,
kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläpidon aikana
saapui 2 mielipidettä sekä pyydettynä Ely:n lausunto.
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Saapuneiden mielipiteiden, lausunnon sekä alueelle laadittujen selvitysten osalta on
alueen asemakaavaluonnokseen tehty teknisiä lisäyksiä ja täydennyksiä
kaavamääräyksiin sekä kaavaselostusta täydennetty. Tehdyt lisäykset ovat käsittäneet
mm. alueelle 2019 valmistuneessa meluselvityksessä osoitettua meluesteen
sijoittamista moottoriurheilukeskuksen puoleiselle suojaviheralueen (EV) osalle ja
luonto- ja moottorikelkkareittien sijoittamista sekä tammikuussa 2020 valmistuneen
pohjavesiselvityksen mukaisen pohjavesialuerajan osoittamisen kaava-alueen
etelänpuoleiselle virkistysalueen osalle. Kaavassa maantäyttöaluetta on myös
pienennetty yhdyskuntatekniikan esityksen mukaisesti sekä sijoitusta muutettu
Heposuo -alueen länsiosaan, lähemmäksi vanhaa käytöstä poistettua kaatopaikka-
aluetta. Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavaan tehdyt tarkennukset ja
lisäykset eivät ole luonteeltaan sellaisia, että kaavan uudelleen nähtäville asettaminen
olisi tarpeellista. Muutoin kaava-alueen rakenne aluerajoineen on säilynyt
12.12.2018 laaditun kaavaluonnoksen mukaisena. Mäntyvaara - Heposuo -alueen
asemakaavan 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
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
Mäntyvaara - Heposuo -alueelle 12.12.2018 laaditun ja 23.1.2020 korjatun 8.
kaupunginosan asemakaavan jatkokaavoituksen pohjaksi. Asemakaava asetetaan
ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin Ely -
keskuksen lausunto.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 24.02.2020, § 73
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.10.2019
3 Asemakaavakartta korjattu 23.1.20
4 kaavaselostus 24.1.20
5 Vuorovaikutuslomake vireille ja valmisteluvaihe
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Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää elinvoimalautakunnnan esityksen mukaisesti, että se
hyväksyy Mäntyvaara - Heposuo -alueelle 12.12.2018 laaditun ja 23.1.2020 korjatun 8.
kaupunginosan asemakaavan jatkokaavoituksen pohjaksi. Asemakaava asetetaan
ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin Ely -
keskuksen lausunto.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaavoitus
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Nimitysjaosto, § 3,13.02.2020
Kaupunginhallitus, § 74, 24.02.2020
§ 74
Konserniyhteisöjen hallitusten valinnassa noudatettavat periaatteet
ROIDno-2020-316
Nimitysjaosto, 13.02.2020, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Ville Vitikka
ville.vitikka@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Konsernijaosto 6.2.2018 § 12 ja kaupunginhallitus 26.2.2018 § 72 on tehnyt
päätöksen konserniyhteisöjen hallitusten valinnassa noudatettavista periaatteista.
Osakeyhtiölain (OYL) 6 luvussa säädetään osakeyhtiön johtamisesta ja edustamisesta.
Yhtiön johdosta säädetään, että yhtiöllä on oltava hallitus, joka huolehtii yhtiön
hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta) ja
vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti
järjestetty. Hallitus tai sen jäsen ei saa noudattaa yhtiökokouksen, hallintoneuvoston
tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen
vastaisena pätemätön. Osakeyhtiölain (1:8§) mukaan yhtiön johdon on huolellisesti
toimien edistettävä yhtiön etua.
OYL 6:10§:n perusteella yhtiön hallituksen jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö eikä
alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on
rajoitettu tai joka on konkurssissa. Liiketoimintakiellon vaikutuksesta kelpoisuuteen
säädetään liiketoimintakiellosta annetussa laissa (1059/1985). Vähintään yhdellä
hallituksen jäsenellä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei
rekisteriviranomainen myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä.
Kuntalain 47.2 §:ssä asetetaan kuntayhtiön hallitukselle vaatimus, että kunnan
tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan
edellyttämä riittävä taloudellinen ja liiketoiminnan asiantuntemus. Vaatimus
kohdistuu hallitukseen kokonaisuutena.
Kuntayhtiön hallituksen jäsenyys ei ole varsinainen luottamustoimi. Tästä mm. johtuu,
ettei henkilön kotikunnan muuttuminen ilman yhtiönjärjestykseen otettavaa
määräystä tarkoita kuntayhtiön hallituksen jäsenyyden päättymistä.
Hallitukseen valittavalta jäseneltä on saatava suostumus toimen vastaanottamiseen.
Kuntayhtiön hallituksen jäsentä koskee kunnan toimielimissä hallintolain (434/2003)
27 §:n esteellisyyssäännös, jonka tarkoituksena on estää se, että kunnan toimielimen
jäsen tekisi kunnan kannalta epätarkoituksenmukaisen päätöksen kunnan
toimielimessä edistämällä ensisijaisesti kuntayhtiön etua kunnan kustannuksella.
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.5.2016 § 49 päättänyt
omistajapoliittisista linjauksista ja konserniohjeesta. Niiden mukaisesti yhtiöiden
hallitusten tulee varmistaa, että konserniyhteisö toimii aina kaupunkistrategian ja

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
24.02.2020

4/2020

12 (47)

kaupungin kokonaisedun mukaisesti ja yhteisö toimii tuloksellisesti toimialan
parhaisiin yhteisöihin verrattuna. Hallituksella on vastuu yhteisön operatiivisesta
johtamisesta yhteisöä ohjaavan lainsäädännön mukaisesti sekä kaupunginvaltuuston
omistajana päättämien tehtävien ja tavoitteiden toteuttamiseksi.
Hallituksen jäsenten osalta valtuusto on päättänyt konserniohjeessa, että
konserniyhteisön hallituksen jäsenillä tulee olla yhteisön toiminnan luonteen ja
laajuuden edellyttämä asiantuntemus ja riippumattomuus. Jäseniltä edellytetään
toimialaan ja sen liiketoimintaan perehtymistä ja osaamista. Puheenjohtajilta
edellytetään hallitustyöskentelyn koulutuksen suorittamista. Puheenjohtajan tulee
hallita mm. hyvä hallinto- tapa, hallituksen ja hallitustyön organisointi, strategiatyö ja
yrityksen tai yhteisön talouden suunnittelu, seuranta ja ohjaus.
Kaupunginhallituksen 11.3.2019 hyväksymän Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen
kohdan 3.9. Hallituksen jäsenten pätevyys, lukumäärä ja
kokoonpano mukaan "Hallituksen jäsenillä tulee olla yhteisön toiminnan luonteen ja
laajuuden edellyttämä asiantuntemus, koulutus ja riippumattomuus. Hallituksen
kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisöjen toimialan edellyttämä riittävä
talouden ja liiketoiminnan tuntemus. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen
kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen.
Kokoonpanossa tulee ottaa huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja yhtiön
kehitysvaihe. Hallituksen tehtävien ja tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että
hallitus koostuu jäsenistä, joilla on riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan
täydentävä kokemus. Hallituksen tulee koostua henkilöistä, joilla on asiantuntemusta
ja kykyä operatiivisen johdon ohjaukseen ja tukemiseen. Hallituksen on perusteltua
valita vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä lukuun ottamatta
tehtäväalueeltaan suppeita pieniä yhtiöitä, joihin valitaan kolme jäsentä.
Kaupunginhallituksen antaessaan kaupungin yhtiökokousedustajalle hallituksen
jäsenten valintaan toimiohjeet, on samalla otettava yhtiöjärjestyksen puitteissa kantaa
yhtiön hallitukseen valittavien jäsenten määrään."
Tytäryhteisön hallituksen valinta on omistajaohjauksen kannalta käytännössä
merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus on keskeisin omistajan yhtiölle
asettamien tavoitteiden toteuttaja. Hallituksen kokoonpanon tulee mahdollistaa
yhtiön tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen jäsenen valinnassa lähtökohtana
tulisi olla, että hallituksen jäsenillä on kykyä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön
toimivan johdon kanssa.
Valitun hallituksen vastuu on laajinta nimenomaan yhtiötä kohtaan, koska jäsenen
tulee kaikin tavoin edistää yhtiön etua. Osakeyhtiölain mukaan kaikki tehtävät, joita
laissa tai yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty toisille toimielimille, kuuluvat hallitukselle.
Hallitus määrittää yrityksen vision, päämäärät ja strategian linjaukset, joita toimiva
johto toteuttaa. Kun strategia ja päämäärät on vahvistettu hallituksessa, hallituksen
tehtävänä on niiden toteutumisen valvonta. Hallituksen tulee pystyä johtamaan
yritystä omistajien tarkoittamalla tavalla.
Hallituksen vastuu yhtiön hallinnosta tarkoittaa ylintä johtamisvelvollisuutta yhtiössä,
sitä ei voi delegoida muulle hallintoon kuuluvalle elimelle. Kohtuullisen hyvä
kirjanpidon ja laskentatoimen hallinta on edellytys tehtävän hoitamiseen. Valittaessa
hallituksen jäseniä pyritään ja toivotaan jäsenen avaavan tai tuovan yhteyksiä
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tärkeisiin sidosryhmiin tai keskeisiin organisaatioihin. Jäsenten osaamisprofiilin on
hyvä täydentää toimitusjohtajan ja johtotiimin pätevyyttä. Riskienhallinnan
suunnittelu, ohjaus ja valvonta ovat koko hallitukselle kuuluvia tehtäviä. Hallitusta ei
tulisi miehittää sellaisilla jäsenillä, joiden taidot eivät riitä liikkeenjohdollisten
päätösten tekemiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Nimitysjaotso päättää esittää kaupunginhallitukselle, että konserniyhteisöjen
hallitusten valinnassa noudatetaan konserniohjeen periaatteita siten, että
nimettävässä hallituksessa on oltava
1. tehtävään soveltuvaa ammatillista pätevyyttä ja kykyä strategiseen
johtamistehtävään,
2. yhteisön toimialan edellyttämää talouden osaamista ja liiketoiminnan
asiantuntemusta,
3. kykyä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa sekä
4. riippumattomuutta siten, ettei synny eturistiriitoja hallituksen toimintaan
nähden.
Koska edellä mainittu osaaminen pitää olla hallituksessa kokonaisuutena ja
hallitustyön pitää olla tehokasta nimitysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle,
että konserniyhteisön hallituksen jäsenmäärä on enintään 5 jäsentä.
Päätös
Nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että jäsenmäärä
konserniyhteisöjen hallituksissa on enintään 7 jäsentä.
Muilta osin nimitysjaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 24.02.2020, § 74
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Nimitysjaosto 13.2.2020 § 3 esittää kaupunginhallitukselle, että konserniyhteisöjen
hallitusten valinnassa noudatetaan konserniohjeen periaatteita siten, että
nimettävässä hallituksessa on oltava
1. tehtävään soveltuvaa ammatillista pätevyyttä ja kykyä strategiseen
johtamistehtävään,
2. yhteisön toimialan edellyttämää talouden osaamista ja liiketoiminnan
asiantuntemusta,
3. kykyä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa sekä
4. riippumattomuutta siten, ettei synny eturistiriitoja hallituksen toimintaan
nähden.
Koska edellä mainittu osaaminen pitää olla hallituksessa kokonaisuutena ja
hallitustyön pitää olla tehokasta nimitysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle,
että konserniyhteisön hallituksen jäsenmäärä on enintään 7 jäsentä.
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ao. yhteisöt ja henkilöt
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Nimitysjaosto, § 4,13.02.2020
Kaupunginhallitus, § 75, 24.02.2020
§ 75
Kaupungin edustajien nimeäminen yhtiöihin ja yhteisöihin ja toimiohjeiden antaminen 2020
ROIDno-2020-316
Nimitysjaosto, 13.02.2020, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kaupunginvaltuuston 9.12.2019 § 110 hyväksymän hallintosäännön 4 §:n mukaisesti
kaupunginhallitus vastaa nimitysjaostonsa kautta tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten
nimitysprosessista.
Hallintosäännön 12 §.n mukaian kaupunginhallituksella on nimitysjaosto.
Hallintosäännön 30 §:n mukaan nimitysjaoston tehtävänä on:
1. valmistella kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen hallitusvalinnat
kaupunginhallitukselle;
2. tarkistaa, että tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon
yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus;
3. laatia esitys palkkiosäännöksi;
4. valmistella yhtiö-, yhtymä- ja muiden kokousedustajien valinta
kaupunginhallitukselle.
Valtuusto antaa konserniohjeessa kuntalain säännöksiä täydentävät ohjeet
tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämiskäytännöistä.
Kaupunginhallitus on nimennyt vuosittain edustajat niihin yhteisöihin, joissa
kaupungin etua on valvottava sekä antanut ohjeet edustajille toimielimiin valittavista
henkilöistä. Lisäksi käytäntönä on ollut, että kaupunginjohtaja nimeää tarvittaessa
sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat
muihin yhdistysten vuosikokouksiin ja että teknisen toimialan johtaja nimeää
tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden
yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.
Henkilövalinnoissa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain määräys siitä, että
luottamushenkilöistä koostuvassa johto- tai hallintoelimessä tulee olla tasapuolisesti
sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Naisten ja miesten
välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 §:n mukaan viranomaisten tulee edistää naisten
ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti erityisesti
muuttamalla niitä olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista. 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. Jos
virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on
hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai
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hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei
erityisistä syistä muuta johdu.
Oheismateriaali 1: Kaupunginhallituksen 25.2.2019 § 61 antamat toimiohjeet /
edustajat yhteisöissä ja yhtiöissä 2019.
Oheismateriaali 2: Materiaaliin on lisätty kaupunginhallituksen 25.2.2019 jälkeen
antamat yksittäiset toimiohjeet. Lisäksi oheismateriaaliin on tehty
konsernirakenteessa ja viranhaltijaorganisaatiossa tapahtuneet muutokset.
Oheismateriaali liitetään nimitysjaoston kokousaineistoon tiistaina 11.2.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Nimitysjaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen
yhtiö- ja vuosikokouksiin nimettävistä henkilöistä,
edustajille annettavista toimiohjeista yhtiöiden ja yhteisöjen hallitukseen /
johtokuntaan valittavista henkilöistä,
antaa muut tarvittavat toimiohjeet ja
kiinnittää edustajien huomiota siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate
tulee huomioon otetuksi.
Lisäksi nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan toimialajohtaja nimeää
tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä
kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin ja että
elinvoimajohtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja
kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.
Päätös
Nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus valitsee
henkilöt yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä antaa edustajille toimiohjeen yhtiöiden ja
yhteisöjen hallintoelimiin valittavista henkilöistä liitteen 1 mukaisesti.
Muilta osin nimitysjaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 24.02.2020, § 75
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Liitteet

1 Kaupungin edustajat yhtiöissä ja yhteisöissä kaupunginhallitus 24.2.2020 § 75
Verkkojulkisuus rajoitettu
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Nimitysjaosto 13.2.2020 § 4 esittää kaupunginhallitukselle, että
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yhtiö- ja vuosikokouksiin nimetään henkilöt liitteen 1 mukaisesti,
edustajille annetaan toimiohje yhtiöiden ja yhteisöjen hallitukseen /
johtokuntaan valittavista henkilöistä liitteen 1 mukaisesti,
kaupunginhallitus antaa muut tarvittavat toimiohjeet ja
kiinnittää edustajien huomiota siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate
tulee huomioon otetuksi.
Lisäksi nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan toimialajohtaja nimeää
tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä
kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin ja että
elinvoimajohtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja
kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.
Päätös
Päivi Alaoja poistui esteellisenä Rovaniemen Energia ja Vesi Oy:n
yhtiökokousedustajan valinnan ja hallituksen nimeämisen toimiohjeen käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta). Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi
tämän asian osalta valittiin Reino Rissanen.
Kaupunginhallitus kuuli Rovaniemen Kehitys Oy:n asiassa elinvoimajohtaja Jukka
Kujalaa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajat yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä
antoi toimiohjeen hallintoelimiin valittavista liitteen 1 mukaisesti. Muilta osin
kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Heikki Autto poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 14.16.
Tiedoksi
Ao. henkiöt, yhteisöt
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Nimitysjaosto, § 5,13.02.2020
Kaupunginhallitus, § 76, 24.02.2020
§ 76
Toimiohje tytäryhteisöjen hallintoelinten jäsenten palkkioista
ROIDno-2020-316
Nimitysjaosto, 13.02.2020, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kaupunginhallitus hyväksyi 11.3.2019 Rovaniemen kaupunkikonsernin hyvä hallinto-
ja johtamistapa -ohjeen.
Ohjeen kohdan 6.1. Hallitusten jäsenten palkkiot mukaan "Yhtiökokouksessa
kaupunginhallituksen nimeämän edustajan saadessa toimiohjeet ja ottaessa kantaa
tai päättäessä hallituksen jäsenten kokous- ja vuosipalkkioista, on otettava huomioon
kaupungin konsernijohdon hyväksymät kokous- ja vuosipalkkioiden yleiset
määräytymisperusteet. Hallituksen jäsenet eivät voi pääsääntöisesti olla osallisena
tulospalkkio- tai muissa vastaavissa järjestelmissä eikä hallituksen jäsenille voida em.
kokous- ja vuosipalkkioiden lisäksi maksaa palkkiota muulla perusteella."
Kaupunginhallitus päätti 25.2.2019 § 61 toimiohjeenaan, että kaupungin
tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajien vuosipalkkio on 1.450 euroa/ vuosi,
hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 90 euroa/kokous ja edelleen hallituksen
puheenjohtajan kokouspalkkio on 50 % korotettu.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Nimitysjaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen tytäryhteisöjen hallintoelinten
jäsenten kokous- ja vuosipalkkioiden määräytymisperusteista.
Päätös
Nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää
toimiohjeenaan yhtiökokousedustajille, että tytäryhteisöjen hallintoelinten palkkioiden
perustana käytetään Rovaniemen kaupungin hallintosääntöä ja että hallituksen
puheenjohtajan vuosipalkkio on 1600 €/vuosi ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on
100 €/kokous ja edelleen hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 50 % korotettu.

Kaupunginhallitus, 24.02.2020, § 76
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
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Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Nimitysjaosto 13.2.2020 § 5 esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
päättää toimiohjeenaan yhtiökokousedustajille, että
tytäryhteisöjen hallintoelinten palkkioiden perustana käytetään Rovaniemen
kaupungin hallintosääntöä ja että
hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 1600 €/vuosi ja
hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 100 €/kokous ja edelleen hallituksen
puheenjohtajan kokouspalkkio on 50 % korotettu.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimiohjetta noudatetaan myös niissä
yhteisöissä, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.
Tiedoksi
Yhtiökokousedustajat
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§ 77
Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle etuosto-oikeutta koskevassa
asiassa
ROIDno-2019-2644
Valmistelija / lisätiedot:
Ville Vitikka
ville.vitikka@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Liite 1 ote kaavakartasta Rovaniemen Maakuntakaava 2001.pdf
2 Liite 2 Rovaniemen vaihemaakuntakaavakartta
3 Liite 3 ote kaavakartasta Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava
4 Liite 4 Rovaniemen alueiden käytön strategia_päivitys 27.8.2012 § 86.pdf
5 Liite 5 karttaote kaupungin maanomistuksista
6 Liite 6 karttaote kohteen sijainnista ja etäisyydet kaava-alueisiin
7 Liite 7 karttaote etäisyys yleiskaava-alueeseen
8 Liite 8 Ojanperä kaava-alueen rajaus
9 Liite 9 sähköpostin 8.2.2019 liitekartta
10 Lausunto KH 24.2.2020_etuosto-oikeus KH 23.9.2019 § 305.pdf
Ilkka Länkinen on 10.12.2019 tehnyt valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle
kaupunginhallituksen päätöksestä 23.9.2019/§305, jolla Rovaniemen kaupunki on
käyttänyt etuostolain mukaista etuosto-oikeutta 22.7.2019 allekirjoitetussa kiinteistön
kaupassa, joka koskee 28,53 hehtaarin suuruista tilaa Huhtamäki R:no 698-401-2-131.
Valittaja vaatii Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa em. päätöksen kumoamista sekä
oikeudenkäyntikulujensa korvaamista seuraavilla perusteilla:
1. kaikilla etuosto-oikeuden kohteen palstoilla ei ole kuntopolkuja tai suojeluarvoja;
2. päätöstä ei ole perusteltu etuostolain tarkoituksen edellyttämällä tavalla, ja että
esitetyt perustelut ovat yleisluontoisia;
3. päätöksenteon tueksi ei ole esitetty maankäytön suunnitelmia tai näyttöä, jotka
tukevat päätöstä;
4. näyttötaakka etuosto-oikeuden kohteen tulevasta käytöstä on kaupungilla;
5. Ojanperän asemakaavan laajennus ei osoita kiinteistön tulevaa käyttöä osana
yhdyskuntarakentamista tai virkistys- ja suojelualueena;
6. kiinteistöllä ei ole suojelustatuksen täyttäviä luontoarvoja;
7. kuntopolut eivät riitä osoittamaan alueen luonnetta virkistysalueena;
8. kaikille kaupan kohteen palstoille ei ole muodostumassa rakennuspainetta;
9. kaupunki ei ole pyrkinyt käyttämään maanhankinnassa ensisijaisesti
vapaaehtoista kauppaa tai maanvaihtoa;
10. etuosto-oikeuden käyttäminen edellyttää kaupungin omia po. kiinteistön
alueeseen kohdistuvia maankäytön suunnitelmia;
11. etuosto-oikeuden käyttäminen on ollut kohtuutonta;
12. kaupunki on antanut myyjän asiamiehelle harhaanjohtavan ilmoituksen alueen
käyttötarkoituksesta;
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13. tulevasta yhdyskuntakehityksestä on esitettävä objektiivisesti todennettava
selvitys;
14. kaupungin ilmoitusta kaavoituksen tilanteesta on pidettävä etuostolain 8 §:n
mukaisena kirjallisena ilmoituksena etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä,
ja että kaupunki on näistä syistä sitovasti luopunut etuosto-oikeudesta;
15. kaupunki ei ole suunnitellut riittävällä tasolla pohjoisen palstan aluetta
etuostolain 1.3 §:ssä mainittuun tarkoitukseen;
16. etuoston tulee perustua maankäytöllisiin suunnitelmiin, jotka on hyväksytty
ennen etuostopäätöksen tekemistä;
17. Ojanperän asemakaavan laajennusalueella olevan kiinteistön aluetta ei ole
asema- tai yleiskaavoitettu;
18. Ojanperän asemakaavan laajentumisen OAS ei ole riittävä osoitus alueen
suunnitelmallisesta maankäytöstä;
19. päätöstä ei ole perusteltu hallintolain 45 §:n edellyttämällä tavalla;
20. päätös rikkoo perustuslain omaisuuden suojaa ja on perusoikeusmyönteisen
laintulkinnan vastainen;
21. päätös rikkoo perustuslaissa suojattua elinkeinovapautta;
22. päätös rikkoo perustuslain 2.3 §:ää julkisen vallankäytön osalta.
Yksityiskohtien osalta perustelut ilmenevät liitteissä 1-9.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 17.12.2019 lähetteellä pyytänyt Rovaniemen
kaupunginhallitusta antamaan lausuntonsa tehdyn valituksen johdosta 28.2.2020
mennessä (alkuperäinen määräaika 24.1.2020) ja liittämään asiakirjoihin
valituksenalaisen päätöksen perusteina olevat asiakirjat.
Oheismateriaali: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 17.12.2019 asiassa 01958
/19/4302
Tehdyn valituksen johdosta annetaan lausunto. Lausunto on liitteenä 10.
Liitteet toimitetaan kaupunginhallituksen käyttöön 21.2.2020 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa pyydettynä lausuntona Pohjois-Suomen hallinto-
oikeudelle liitteenä 10 olevan lausunnon ja lisäksi toimittaa hallinto-oikeudelle
luettelon lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista. Kaupunginhallitus pyytää hallinto-
oikeutta hylkäämään tehdyn valituksen ja siinä esitetyt vaatimukset liitteessä 10
esitetyillä perusteilla.
Päätös
Kaupunginlakimies Ville Vitikka esitteli asiaa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi
Lausunto ja läheteasiakirjat Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 28.2.2020 mennessä
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Kaupunginhallitus, § 59,10.02.2020
Kaupunginhallitus, § 78, 24.02.2020
§ 78
Varajäsenen nimeäminen lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaostoon
ROIDno-2020-313
Kaupunginhallitus, 10.02.2020, § 59
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Hallintosäännön 19 §:n mukaan sivistyslautakunnalla ja perusturvalautakunnalla on
yhteinen lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, jossa on 7 jäsentä. Jaoston jäsenet,
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee kaupunginhallitus, joka päättää myös
jaoston toimikaudesta. Jaoston puheenjohtaja on valittava perusturvalautakunnan
varsinaisten jäsenten joukosta, ja varapuheenjohtaja sivistyslautakunnan varsinaisten
jäsenten joukosta. Jokaisella jaoston jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Varajäsenet valitsee kaupunginhallitus.
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja
johtokunnan jaostoihin sovelletaan, mutä asianomaisesta toimielimestä säädetään.
Tämä koskee muun muassa vaalikelpoisuutta.
Kuntalain 31.1 §:n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen.
Valtuusto voi myös päättää, että jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi,
voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä.
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;
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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
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”
Lapsiperhe- ja nuorisojaoston tehtävistä määrätään 41 §:ssä. Nuorisovaltuuston
edustaja voi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella lapsiperhe- ja nuorisoasioiden
jaoston kokoukseen.
Hallintosäännön 41 §: Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto:
1. vastaa lapsiperheiden ja nuorten palveluiden toimialarajat ylittävästä
kehittämisestä;
2. osallistuu alueellisiin ja valtakunnallisiin lapsi- ja perhepalveluiden ohjelmatyön
toimeenpanoon;
3. valmistautuu tarvittaessa ja lainsäädännön salliessa kaupungin
palvelutuottajarooliin lapsiperhepalveluissa.
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Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää nimetä lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaostoon seitsemän
(7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kaupunginhallitus päättää, että lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston toimikausi on
10.2.2020 - 31.5.2021.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti valita lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaostoon seuraavat
jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Tri Nguyen, henkilökohtainen varajäsen Lasse Kontiola
Matti Pöykkö, henkilökohtainen varajäsen Niko Niemisalo
Tuula Mäntymäki, henkilökohtainen varajäsen Elli Tuominen
Pj. Sanna Luoma, henkilökohtainen varajäsen Leena Jääskeläinen
Petri Keihäskoski, henkilökohtainen varajäsen Miikka Alajääskö
Seija Hiltunen, henkilökohtainen varajäsen Timo Lappalainen
Vpj. Tiina Outila, henkilökohtainen varajäsen Sanna Pettersson
Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen
mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 24.02.2020, § 78
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kaupunginhallitus nimesi 10.2.2020 lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston jäsenet ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kokoomuksen hallitusryhmän puheenjohtaja ilmoitti, että Sanna Luoman
henkilökohtaiseksi varajäseneksi olisi tullut nimetä Leena Jääskeläisen sijasta Evilla
Lumme.
Leena Jääskeläinen ei ole käytettävissä tähän tehtävään, joten hänen tilalleen on
valittava toinen henkilö.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevan ilmoituksen tiedoksi. Kaupunginhallitus
päättää valita lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaostoon Sanna Luomalle uuden
henkilökohtaisen varajäsenen.
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaostoon
Sanna Luoman henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Evilla Lumme.
Tiedoksi
Tiedoksi ao. henkilöt ja lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston sihteeri ja esittelijä,
luottamushenkilörekisteri
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§ 79
Eroaminen Lapin liiton valtuuston varajäsenyydestä / Suomalainen
ROIDno-2017-1911
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Anna Suomalainen pyytää 14.1.2020 saapuneella kirjeellä eroa Lapin liiton valtuuston
varaedustajan tehtävästä, koska hän työskentelee nyt Lapin liitossa.
Lapin liiton perussopimuksen 6 §:n mukaan kuntien edustajainkokous valitsee
valtuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lapin liiton edustajainkokous
on 23.8.2017 § 7 valinnut Lapin liiton valtuustoon seuraavat Rovaniemen
kaupungin edustajat ja heidän henkilökohtaiset varaedustajat. Kaupunginhallitus on
14.5.2018 § 223 myöntänyt Esko-Juhani Tennilälle eron Lapin liiton valtuustosta
ja valitsi hänen tilalleen Lapin liiton valtuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi
varsinaiseksi jäseneksi Jaakko Portin (henkilökohtainen varajäsen Aatos Nätynki) sekä
Tiina Outilalle uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Vesa Puurosen. Lisäksi
kaupunginhallitus on 18.11.2019 § 407 myöntänyt Antti Liikkaselle eron Lapin liiton
valtuustosta ja valitsi hänen tilalleen Lapin liiton valtuustoon jäljellä olevaksi
toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi Saara Koikkalaisen (henkilökohtainen varajäsen
Mikkel Näkkäläjärvi).
Hannu Ovaskainen, henkilökohtainen varaedustaja Matti Pöykkö
Kaisu Huhtalo, henkilökohtainen varaedustaja Anitta Ylitörmänen
Hilpi Ahola, henkilökohtainen varaedustaja Susanna Junttila
Pertti Lakkala, henkilökohtainen varaedustaja Sakke Rantala
Sara Tuisku, henkilökohtainen varaedustaja Päivi Alaoja
Sanna Luoma, henkilökohtainen varaedustaja Matti Henttunen
Juhani Juuruspolvi, henkilökohtainen varaedustaja Mika Kansanniva
Maria-Riitta Mällinen, henkilökohtainen varaedustaja Eemeli Kajula
Saara Koikkalainen, henkilökohtainen varaedustaja Mikkel Näkkäläjärvi
Johanna Ojala-Niemelä, henkilökohtainen varaedustaja Marjo Rundgren
Jaakko Portti, henkilökohtainen varaedustaja Aatos Nätynki
Tiina Outila, henkilökohtainen varaedustaja Vesa Puuronen
Kalervo Björkbacka, henkilökohtainen varaedustaja Timo Tolonen
Raimo Miettunen, henkilökohtainen varaedustaja Riitta-Maija Hokkanen
Miikka Keränen, henkilökohtainen varaedustaja Anna Suomalainen
Lapin liiton perussopimuksen 14 §:n mukaan mikäli valtuuston jäsen tai varajäsen
menettää vaalikelpoisuutensa tai hänellä muusta syystä on peruste erota kesken
toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen
tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman
jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryhmää kuin jäsenen, jolle ero on
myönnetty.
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Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää
kaupungin edustajien nimeämisestä niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungilla
on puhevalta, sekä tarvittavien toimiohjeiden antamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää Anna Suomalaiselle eron Lapin liiton
valtuuston varaedustajan tehtävästä ja nimeää Miikka Keräselle uuden
henkilökohtaisen varaedustajan Lapin liiton valtuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja
valitsi Lapin liiton valtuustoon Miikka Keräsen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sari
Hännisen.
Tiedoksi
Tiedoksi Lapin liitto, ao.henkilöt
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§ 80
Eroaminen tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä / Poranen
ROIDno-2020-10
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Heikki Poranen pyytää eroa tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä tultuaan
valituksi kaupunginhallituksen jaoston jäseneksi.
Kaupunginvaltuusto on 20.1.2020 § 9 valinnut tarkastuslautakuntaan
toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen
Pj Jaakko Huttunen
Vpj Matti Pöykkö
J
Piia Hanni
J
Petri Keihäskoski
J
Anni-Sofia Sihvo
J
Eemeli Kajula
J
Anna Suomalainen

Henkilökohtainen varajäsen
Vesa Puuronen
Pekka Mäkelä
Nina Teräs
Heikki Poranen
Marjatta Koivuranta
Antti Väänänen
Sari Hänninen

Puolue
Vas.
Kesk.
Kok.
Kok.
Kesk.
SDP
Vihreät

Kuntalain 121 §:n mukaan lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee
olla valtuutettuja.
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
kunnanhallituksen jäsen
pormestari ja apulaispormestari
henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai
apulaispormestarin hallintolain esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitettu läheinen
henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen
Jäsenten ja varajäsenten määrä
Hallintosäännön 13 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä.
Tarkastuslautakunnan jäsenet valitsee valtuusto valtuutettujen ja varavaltuutettujen
keskuudesta. Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
joiden on oltava valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Varajäsen voi olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Tarkastuslautakunnan
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei voi olla muun lautakunnan tai
kaupunginhallituksen jäsen.
Tasa-arvolain vaatimus
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Tarkastuslautakunnan 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. Seitsemänjäsenisen lautakunnan
jäseniksi on valittava vähintään kolme (3) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään
kolme (3) miestä ja naista.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Heikki Poraselle eron tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä
23.3.2020 alkaen,
valitsee tarkastuslautakuntaan Petri Keihäskoskelle uuden henkilökohtaisen
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 81
Eroaminen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä / Kuistio
ROIDno-2018-196
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Jorma Kuistio pyytää 5.2.2020 kirjaamoon lähettämällään kirjeellä eroa
kaupunginvaltuuston jäsenyydestä perusteena pitkäaikainen toiminta
luottamushenkilönä sekä muuttunut työtilanne.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Jorma Kuistiolle eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä
23.3.2020 alkaen,
toteaa, että Vihreä liitto r.p:n 1. varajäsen Sari Hänninen nousee
kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 23.3.2020 alkaen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi,
toteaa, että Vihreä liitto r.p:n varajäsenet siirtyvät kukin yhden sijan ylöspäin ja
pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Vihreä liitto r.p:n valtuustoryhmälle
uuden varavaltuutetun 23.3.2020 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.55 - 15.15.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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Kaupunginhallitus, § 7,13.01.2020
Kaupunginhallitus, § 82, 24.02.2020
§ 82
Rovaniemen kasvuohjelman raportti vuodelta 2019
ROIDno-2018-711
Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 7
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
Liitteet

1 Kasvuohjelman raportti luonnos kh.pdf
2 Kasvuohjelman raportointi, PP-esitys.pdf
Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 31.10.2018
(§ 410). Kasvuohjelmaan on kirjattu, että ohjelman etenemisestä, seurannasta ja
päivittämisestä vastaa strateginen hallinto/elinvoimayksikkö. Kasvuohjelman
toteutuksesta raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle. Rovaniemen kaupungin
konsernijaosto hyväksyi 12.12.2019 ( §64) pidetyssä kokouksessaan kasvuohjelman
raportin vuodelta 2019 esitettäväksi kaupunginhallitukselle.
Rovaniemen kasvuohjelma 2019-2020 ja kasvuohjelman raportti vuodelta 2019
ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Rovaniemen kasvuohjelman raportoinnin
vuodelta 2019.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa erityisasiantuntija Sanna Mäensivua.
Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että asia palautetaan
uudelleen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti palauttaa asian
uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 24.02.2020, § 82
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö
Liitteet

1 Tiivistelmä kasvuohjelmasta.pdf
2 Kasvuohjelman tarkistettu raportti kh 2402.pdf
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3 Kasvuohjelman raportointi, PP-esitys.pdf
4 Rovaniemen kasvuohjelma 2019-2020 hyväksytty
Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli Rovaniemen kasvuohjelman vuoden 2019
raporttia kokouksessaan 13.1.2020 (§7) ja päätti lähettää asian uudelleen
valmistelteltavaksi.
Rovaniemen kasvuohjelman raporttia on päivitetty uusimpien tietojen mukaisesti sekä
laadittu raportista tiivistelmä.
Rovaniemien kasvuohjelma, kasvuohjelman päivitetty raportti, kasvuohjelman
raportista tehty diaesitys sekä kasvuohjelman tiivistelmä ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy Rovaniemen kasvuohjelman raportin vuodelta 2019.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Elinvoimajohtaja
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§ 84
Kaupunginvaltuuston 9.12.2019 päätösten täytäntöönpano
ROIDno-2017-500
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kaupunginvaltuuston 9.12.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja
tarkastettu sekä viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 17.12.2019. Kokouksen
päätöksistä §:t 106-110, 112-117 ei ole 23.1.2020 päättyneen valitusajan
aikana saapunut valituksia Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joten
päätökset voidaan panna täytäntöön.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston 9.12.2019 kokouksen
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kirjaamo
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Kaupunginhallitus, § 512,16.12.2019
Kaupunginhallitus, § 85, 24.02.2020
§ 85
Kaupunginjohtajan sijaisen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen
ROIDno-2019-3764
Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 512
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
1.1.2020 voimaan tulevan hallintosäännön 29.6 §:n mukaan kaupunginhallitus määrää
kaupunginjohtajan sijaisen.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Esitys kokouksessa.
Päätös
Kaisa Laitinen ja Ville Vitikka poisutivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi hallintosihteeri Marja Marjetta.
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupunginjohtajan varahenkilöksi 1.1. - 31.8.2020
väliseksi ajaksi henkilöstöjohtaja Antti Määtän.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 24.02.2020, § 85
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kaupunginhallitus päätti 16.12.2019 § 512 määrätä kaupunginjohtajan varahenkilöksi
1.1. - 31.8.2020 väliseksi ajaksi henkilöstöjohtaja Antti Määtän. Varahenkilö toimii
myös kaupunginhallituksen sekä kaupunginhallituksen nimitysjaoston ja hyte-jaoston
varaesittelijänä.
Varahenkilön tulee pysyä selvillä kaupunginjohtajan tehtävistä ja hallinto- ja
tukipalvelut toimintayksikön tilanteensta kokonaisuudessaan, jotta hän pystyy
hoitamaan kaupunginjohtajan tehtävät asianmukaisesti tämän ollessa poissa.
Varahenkilönä toimiminen vaikuttaa olennaisesti työn vaativuuteen, minkä johdosta
tehtäväkohtaista palkaa on KVTES II luvun 10 §:n perusteella tarkastettava.
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Kaupunginhallituksen 27.4.2015 § 173 tekemän päätöksen mukaisesti
toimialajohtajien varahenkilöille maksetaan ko. tehtävästä 300 euroa lisää
tehtäväkohtaista palkkaa kuukaudessa. Kaupunginjohtajan varahenkilönä ennen
organisaatiouudistusta toimineen kehitysjohtajan osalta varahenkilön tehtävä sisältyi
tehtävänkuvaan ja huomioitiin tehtäväkohtaisessa palkassa.
Hallintosäännön 56 §:n mukaan kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtajan viran
palkkauksen ja virkavaalin sekä päättää kaupunginjohtajan tehtävän sijaisjärjestelyistä.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtajan sijaiseksi määrätyn
henkilöstöjohtaja Antti Määtän tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 300 € / kk ajalla
1.1. - 31.8.2020.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ao. henkilö, Sarastia /ESS

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
24.02.2020

4/2020

37 (47)

§ 86
Viranhaltijoiden ja lautakunnan päätösten otto-oikeus
elinvoimalautakunta 4.2.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon 11.2.2020
nimitysjaosto 13.2.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon
18.2.2020
tilajaosto 20.2.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon
21.2.2020
Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 3 Päätös neuvottelumenettelyyn siirtymisestä, 14.02.2020
Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Pitkäkestoiseen koulutukseen osallistuminen, 30.01.2020
§ 8 Työnantajan edustajat yhteistyötoimikunnassa 6.2.2020 alkaen, 05.02.2020
§ 9 Tietosuojavastaavan toimen sijaisuus 7.1.2020 alkaen, 06.02.2020
§ 10 Taloussihteerin vakanssin siirtäminen, 11.02.2020
Kaupunginkamreeri
Talouspäätös:
§ 2 Rovaniemen kaupungin omistuksessa olevien ajoneuvojen luovuttaminen Lapin
pelastuslaitokselle, 14.01.2020
Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 2 Asuntotontin 17-5577-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 06.02.2020
§ 3 Asuntotontin 17-5578-3 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 06.02.2020
§ 4 Asuntotontin 11-11341-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 06.02.2020
§ 7 Rivitalotonttia 11-11359-2 koskevan varausajan jatkaminen Pöykkölässä,
11.02.2020
§ 8 Asuntotonttia 17-5584-2 koskevan varausajan jatkaminen Nivavaarassa, 11.02.2020
§ 9 Asuntotontin 10-10154-7 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 11.02.2020
§ 10 Asuntotontin 17-5581-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 11.02.2020
§ 11 Asuntotontin 17-5576-2 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 11.02.2020
Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 4 CaseM-järjestelmän muutokset, 14.02.2020
Viestintäpäällikkö
§ 1 Kaupungin tapahtumakalenteri, 07.02.2020
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen kaupunginjohtaja, Maria-Riitta Mällinen
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedoksi
ja päättää, että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.
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Kaupunginhallitus toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ja lautakuntien pöytäkirjat
ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta,
puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon
aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen
puheenjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 87
Ilmoitusasiat
Jääkäriprikaati

Kela

Tiedote 17.2.2020 Paikallispuolustusharjoitus Lappi 20 tehostaa viranomaisten
yhteistyötä. Jääkäriprikaati ja Lapin alueen viranomaiset jatkavat käytännön
yhteistoiminnan harjoittelua moniviranomaistilanteissa Lappi 20 -
paikallispuolustusharjoituksessa 24.–28.2.2020 Sodankylä–Kittilä–Rovaniemi
alueella.

Tiedote 14.02.2020, Yksityisen hoidon tuki muuttuu elokuussa – osa
kuntalisäsopimuksista uusitaan. Varhaiskasvatuslaki sekä lasten kotihoidon ja
yksityisen hoidon tuesta annettu laki muuttuvat 1.8.2020. Lainmuutoksen
johdosta lapsen oikeus kokoaikaiseen subjektiiviseen varhaiskasvatukseen
palautuu elokuun alusta alkaen.
Lapin lennosto
Ilmasotakoulu järjestää ilma-alusten miehistöjen ja pelastustoimen
talvipelastautumisharjoituksen Rovajärven Heinuvaaran harjoitusalueella 15.
–21.2.2020. Harjoitus toteutetaan yhteistoiminnassa Ilmavoimien joukko-
osastojen pelastustoimen yksiköiden kanssa. Harjoituksessa toteutetaan
lentoetsintää Ilmavoimien, Rajavartiolaitoksen sekä Maavoimien lentokalustolla.
Harjoituksessa ilma-alusten miehistö harjoittelee pelastautumisen toimenpiteitä
haastavissa talviolosuhteissa käytössä olevilla pelastautumisvarusteilla
simuloidun heittoistuinhypyn jälkeen. Pelastustoimen harjoituksen tavoitteena
on muun muassa kehittää pelastus- ja ohjaajahenkilöstön yhteistoimintaa
maastoetsinnöissä. Koulutettavina harjoitukseen osallistuu ilma-alusten
miehistöä eri joukko-osastoista, 104. kadettikurssin ohjaajaopintosuunta,
pelastustoimen ammattilaisia Ilmavoimien kaikista joukko-osastoista sekä
pelastuskeskusten operaattoreita ja viranomaisia. Maastolaskuja helikoptereilla
suoritetaan tiistain 18.2. ja torstain 21.2. välisenä aikana.
Ilmavoimien Hornet-ohjaajat harjoittelevat Yhdysvaltain ilmavoimien KC-135R
Stratotanker -ilmatankkauskoneen kanssa 18.–20. helmikuuta. Harjoitukseen
osallistuu yhteensä 8-12 ilmavoimien F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjää.
Yhdysvaltain ilmavoimista harjoituksessa on mukana Mildenhallin
lentotukikohtaan Isoon-Britanniaan sijoitettu 100. ilmatankkauslennosto (100th
Air Refueling Wing) yhdellä KC-135R Stratotanker -ilmatankkauskoneella.
Harjoituksessa lennetään tiistaista torstaihin 18.–20. helmikuuta virka-aikaan
Rovaniemen ja Kuusamon välisellä harjoitusalueella. Ilmavoimien Hornetit
osallistuvat harjoitukseen Rovaniemen, Rissalan ja Pirkkalan tukikohdista käsin.
Ilmatankkausharjoituksia järjestetään säännöllisesti kumppanivaltioiden
ilmavoimien kanssa, edellinen vastaava harjoitus toteutettiin elokuussa 2019.
Harjoituksien tavoitteena on kouluttaa, ylläpitää ja uusia ilmavoimien Hornet-
ohjaajien ilmatankkauskelpoisuuksia.
Lapin lennosto järjestää yölentokoulutusta viikolla 9. Lapin lennoston
Hävittäjälentolaivue 11 lentää yölentoja viikolla 9 maanantaista torstaihin 24.
–27.2. klo 24:een saakka. Lennot suuntautuvat Rovaniemen tukikohdan
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lähiharjoitusalueille sekä Ivalo–Kajaani-välisille harjoitusalueille. Arki-iltoihin
ajoittuvan yölentokoulutuksen tavoitteena on harjoitella ilmataistelua heikon
valaistuksen olosuhteissa. Lennot ovat osa ilmavoimien Hornet-ohjaajien
lentokoulutusohjelmaa. Lentotoiminnasta aiheutuva melu voi aiheuttaa häiriötä,
jota pyritään välttämään noudattamalla melua vähentäviä lentomenetelmiä aina
kun se on mahdollista. Yölentojen aikana käytetään F/A-18 Hornet -
monitoimihävittäjien omasuojajärjestelmiin kuuluvia soihtuja, jotka voivat näkyä
taivaalla kirkkaina valoilmiöinä.
Lapin liitto
Lapin liiton hallituksen 31.1.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirja liitteineen
on luettavissa Lapin liiton sivuilta osoitteessa http://lapinliitto.oncloudos.com/cgi
/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2020528
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen to 6.2.2020 päätöksistä kokouksen
tarkastettu pöytäkirja, kokouspöytäkirjaon luettavissa julkiselta osaltaan
nettisivuiltamme: https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymahallitus
/Kokoukset-2020/622020
Utin jääkärirykmentti
Tiedote 14.2.2020 Kansainvälinen talviolosuhdeharjoitus Pohjois-Suomessa. Utin
jääkärirykmentti järjestää kansainvälisen Northern Griffin 20 -talviharjoituksen
Pohjois-Suomessa 24. helmikuuta alkaen. Harjoitustoimintaa on koko Lapin
maakunnan alueella.
Valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto
kutsu tilaisuuteen Hankintojen vaikuttavuutta edistämässä – Keskustelu Suomen
ensimmäisestä yhteisestä julkisten hankintojen strategiasta ja alueellisista
erityispiirteistä 25.3.2020 klo 9.00 - 12.00 Keltakankaan auditorio,
Viirinkankaantie 1
kutsu tilaisuuteen Luottamusta rakentamassa – Keskustelu avoimen hallinnon ja
sen johtamisen merkityksestä ja mahdollisuuksista kunnissa ja valtion
virastoissa. 25.3.2020 klo 13.00-16.00 Keltakankaan auditorio, Viirinkankaantie 1
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen jäsenet ja valtuuston
puheenjohtajat osallistumaan 25.3.2020 Keltakankaalla pidettäviin VM:
n koulutustilaisuuksiin.
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Kaupunginhallitus, § 64,10.02.2020
Tilajaosto, § 14,20.02.2020
Kaupunginhallitus, § 88, 24.02.2020
§ 88
LISÄPYKÄLÄ: Kaupungintalon peruskorjaus/projektipäällikkötehtävien hoitaminen
ROIDno-2019-1077
Kaupunginhallitus, 10.02.2020, § 64
Kaupunginhallitus on 10.6.2019 § 201 päättänyt kaupungintalon hankesuunnittelun
käynnistämisestä. Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelma on
valmistunut. Suunnitelma esitellään kokouksessa. Kaupunginvaltuusto on vuoden
2020 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille 2021 - 2022 hyväksynyt
investointimäärähat kaupungintalon peruskorjaukselle, yhteensä 19,7 miljoonaa
euroa.
Kaupungintalo kuuluu Rovaniemen kulttuuri- ja hallintokeskukseen, joka on arvioitu
valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009). Tähän
kokonaisuuteen kuuluu kaupungin toimesta peruskorjattu Lappia-talo ja kirjastotalo.
Tämän vuoksi valmistelijat esittivät joulukuussa, että kaupungintalon peruskorjaus
toteutetaan kaupungin toimesta.
Kaupunginhallitus päätti 16.12.2019 § 489, että
1. hankesuunnitelma hyväksytään
2. tilapalvelukeskus kartoittaa tilojen käyttäjät, suunnittelee tilojen käytön ja tekee
käyttäjien edustajien kanssa tilaohjelman sekä laatii alustavat vuokrasopimukset
3. Kaupungintalo siirretään tasearvosta ROKA Oy:n omistukseen, joka toteuttaa
hankesuunnitelman mukaisen peruskorjauksen ja palkkaa
hankkeelle projektipäällikön.
4. Kaupungintalon tontti vuokrataan ROKA Oy:lle kaupunginhallituksen
aikaisemmin päättämien tontinluovutusehtojen mukaisesti.
5. Hankkeen ohjausryhmänä toimii tilajaosto. Ohjausryhmä raportoi hankkeen
edistymisestä neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle.
Rovaniemen kaupunkikiinteistöt Oy 3.2.2020 saapuneella kirjeellä pyytä
kaupungintalon peruskorjauksen palauttamista, että kaupungintalon peruskorjaus
toteutetaan omana toimintana.
Perusteluina:
Emme näe tarkoituksen mukaisena, että kulttuuri historiallisesta Aalto
kokonaisuudesta lohkaistaan yksi merkittävä rakennus.
Hankkeen nopeuttamiseksi on tarpeen palauttaa peruskorjaus kaupungille.
Hankeen kannalta on tärkeää aloittaa perusmuurin kuivaus ja korjaus
mahdollisimman nopeasti.
Tällä hetkellä Rovaniemen kaupunki kiinteistöllä ei ole resurssia lähteä
suorittamaan hanketta aikataulussa. Mahdollinen hankeen aloituksen
viivästyminen aiheuttaa kaupungille lisäkustannuksia.
Ehdotus
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Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että
tilapalvelukeskus kartoittaa tilojen käyttäjät, suunnittelee tilojen käytön ja tekee
käyttäjien edustajien kanssa tilaohjelman sekä laatii alustavat vuokrasopimukset,
kaupunki toteuttaa peruskorjaushankkeen ja hankkeelle palkataan
projektipäällikkö,
hankkeen ohjausryhmänä toimii tilajaosto. Ohjausryhmä raportoi hankkeen
edistymisestä neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle.
Päätös
Susanna Junttila ja Sanna Luoma poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).
Kaupunginhallitus kuuli klo 17.20 - 17.50 asiassa Hannu Kerkelää ja
tilapalvelupäällikkö Pekka Latvalaa.
Kaupunginhallitus piti tauon klo 17.50 - 18.00. Matti Henttunen poistui klo 17.50.
Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Esko-Juhani Tennilä.
Sanna Karhu esitti Juhani Juuruspolven, Harri Rapon, Kalervo Björkbackan ja Esko-
Juhani Tennilän kannatamana, että toinen kohta muutetaan muotoon: "Kaupunki
toteuttaa peruskorjaushankkeen. Tilajaosto selvittää ja valmistelee
projektipäällikön palkkaamisen tai hankkimisen ostopalveluna ja tuo asian
kaupunginhallituksen päätettäväksi" ja että muilta osin kaupunginhallitus päättää
kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Kapunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Tilajaosto, 20.02.2020, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Latvala
pekka.latvala@rovaniemi.fi
tilapalvelupäällikkö
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.2.2020 § 64, että kaupunki toteuttaa
kaupungintalon peruskorjauksen. Kaupunginhallituksen 10.2.2020 § 64 päätöksen
mukaisesti tilajaoston tehtäväksi tuli selvittää ja valmistella projektipäällikön
palkkaamista tai hankkimista ostopalveluna.
Tilapalvelukeskus on selvittänyt eri vaihtoehtoja kaupungintalon peruskorjauksen
projektipäällikön tehtävien hoitamisessa. Tilapalvelukeskusta edeltävä tilaliikelaitos
kilpailutti EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana keväällä 2019 suunnittelu-,
asiantuntija- ja tutkimuskonsulttipalvelut. Tilapalvelukeskuksella on voimassa oleva
puitesopimus rakennuttamiseen liityvien asiantuntijapalveluiden hankintaan ajalla
1.9.2019-31.8.2022. Sopimusta voidaan jatkaa tarvittaessa yhden (1) vuoden optiolla
ajalla 1.9.2022-31.8.2023.
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Tilapalvelukeskus on neuvotellut kaupungintalon peruskorjaukseen liittyvien
projektipäällikkötehtävien hoitamisesta rovaniemeläisen Prodeco Oy Lapin kanssa.
Neuvottelu pidettiin keskiviikkona 19.2.2020 ja läsnä olivat Prodeco Oy Lapin
edustajien lisäksi rakennuspäällikkö Juha Välitalo, tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala ja
tilajaoston puheenjohtaja Juhani Juuruspolvi. Tilapalvelukeskuksen näkemys
huomioiden kaupungintalon peruskorjauksen haasteellisuus sekä Prodeco Oy Lapin
laaja-alainen asiantuntemus rakennusalalla, että kaupungintalon peruskorjauksen
projektipäällikön tehtävät hoidetaan ostopalveluna Prodeco Oy Lapin toimesta.
Prodeco Oy Lapilla on hankkeen toteuttamiseen tarvittavat resurssit ja osaaminen.
Projektipäälliköksi nimetään Marko Ronkainen, kustannusasiantuntijaksi Jukka
Luukinen ja vastuulliseksi projektipäälliköksi nimetään rakennuttajapäällikkö Tuomo
Nevala Prodeco Oy Lapista, joka on sitoutunut raportoimaan hankkeen etenemisestä
kaupunginhallitukselle neljännesvuosittain.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö
Tilajaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupungintalon peruskorjauksen
projektipäällikkötehtävät hankitaan ostopalveluna Prodeco Oy Lapilta. Hankinnasta
laaditaan kirjallinen toimeksiantosopimus tilapalvelukeskuksen ja Prodeco Oy Lapin
välillä ja hankinnassa noudatetaan voimassa olevan suunnittelu-, asiantuntija- ja
tutkimuskonsulttipalveluiden puitesopimusta. Töitä tilataan tarpeen mukaan
noudattaen puitesopimuksen tuntihintoja.
Päätös
Tilajaosto hyväksyi tilapalvelupäällikön esityksen.

Kaupunginhallitus, 24.02.2020, § 88
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Latvala
pekka.latvala@rovaniemi.fi
tilapalvelupäällikkö
Liitteet

1 Puitesopimus Rakennuttajakonsultointi Prodeco Oy 11092019
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää tilajaoston esityksen mukaisesti, että kaupungintalon
peruskorjauksen projektipäällikkötehtävät hankitaan ostopalveluna Prodeco Oy
Lapilta. Hankinnasta laaditaan kirjallinen toimeksiantosopimus tilapalvelukeskuksen ja
Prodeco Oy Lapin välillä ja hankinnassa noudatetaan voimassa olevan suunnittelu-,
asiantuntija- ja tutkimuskonsulttipalveluiden puitesopimusta. Töitä tilataan tarpeen
mukaan noudattaen puitesopimuksen tuntihintoja.
Päätös
Tuomo Nevala Prodeco Oy Lappi, tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala ja
rakennuspäällikkö Juha Välitalo esittelivät asiaa.
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Maarit Simoska poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 3 kohta). Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta valittiin
Reino Rissanen.
Merkittiin puitesopimukset liitteeksi.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Lisäksi
kaupunginhallitus päätti evästyksensä, että kuluseuranta ja tuntiseuranta annetaan
kaupunginhallitukselle säännöllisesti.
Heikki Autto poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 16.50.
Kaupunginhallitus piti tauon klo 17.01 - 17.30.
Susanna Junttila poistui tauon aikana klo 17.01.
Esteellisyys
Maarit Simoska
Tiedoksi
Tilajaosto
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Muutoksenhakukielto
§73, §76, §77, §80, §81, §82, §83, §84
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.
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Oikaisuvaatimus
§74, §75, §78, §79, §85, §88
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
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 voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin
kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta
oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole
allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero,
johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla
määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
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alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät
arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa
sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
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
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.

