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Merja Mäntyniemi, varajäsen
Veli-Matti Kilpimaa, varajäsen, saapui 16:44
Jaakko Raivio, varajäsen
Aarne Jänkälä, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
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Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Minna Muukkonen, vammaisneuvoston edustaja
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Ville Vitikka, kaupunginlakimies
Evilla Lumme, nuoristovaltuuston edustaja
Marja Marjetta, hallintosihteeri
Riikka Heikkilä, viestintäpäällikkö
Katja Mäntylä, tiedottaja
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Heikki Luiro
Jouko Lampela
Liisa Ansala
Sakke Rantala

Allekirjoitukset

Heikki Autto
Puheenjohtaja

Kaisa Laitinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
27.01.2020

23.01.2020

Hilpi Ahola

Päivi Alaoja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
todetaan läsnäolijat
valtuutettujen esteilmoitukset
kokouskutsut ja kuulutukset
hyväksytään työjärjestys
Päätös
Poissa nimenhuudossa olivat Liisa Ansala, Sakke Rantala, Jouko Lampela, Anja Joensuu
ja Heikki Luiro. Varajäsenistä läsnä olivat Merja Mäntyniemi, Ari Karvo, Jaakko Raivio ja
Aarne Jänkälä.
Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu CaseM sähköisessä kokoustyötilassa sekä
Rovaniemen kaupungin internetsivuilla 14.1.2020.
Kokouskutsu on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla 14.1.2020.
Kokouskutsu ja esityslista on kuulutettu sanomalehti Lapin Kansassa ja Uusi
Rovaniemi lehdessä 15.1.2020.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Työjärjestys hyväksyttiin.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hilpi Ahola ja Päivi Alaoja.
Seuraavina vuorossa ovat Päivi Alanne-Kunnari ja Kalervo Björkbacka.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 27.1.2020.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hilpi Ahola ja Päivi Alaoja.
Todettin, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 27.1.2020.
Merkittiin pöytäkirjaan Kokoomuksen ilmoitus valtuustoryhmän kokoonpanosta, liite.
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Kaupunginhallitus, § 13,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 3, 20.01.2020
§3
Toimielinten toimikauden muuttaminen orgnisaatiouudistuksesta johtuen
ROIDno-2019-2062
Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Ville Vitikka, Kaisa Laitinen
ville.vitikka@rovaniemi.fi, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies, kaupunginsihteeri
Kaupunginvaltuusto päätti Rovaniemen kaupungin
organisaatiouudistuksesta 11.11.2019 § 100 sekä hyväksyi kaupungille uuden
hallintosäännön kokouksessaan 9.12.2019 § 110. Hallintosääntö on astunut voimaan
1.1.2020 alkaen.
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja
tarkastuslautakunta, joiden lisäksi valtuusto voi asettaa mm. kunnanhallituksen
alaisena toimivia lautakuntia ja jaostoja mm. kunnanhallitukseen ja
lautakuntiin. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston
toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston
toimikautta lyhyempi, tai ellei toisin ole kuntalaissa säädetty. Käytännössä tämä
tarkoittaa, että valtuusto voi vapaasti päättää toimielinten toimikauden pituudesta.
Kuntalain 34 §:ssä säädetään luottamushenkilöiden erottamisesta kesken
toimikauden. Yksittäistä luottamushenkilöä ei voida erottaa kuin rikoksen
perusteella. Toimielin kokonaisuudessaan (tai erikseen sen puheenjohtajisto) voidaan
erottaa vain epäluottamuksen perusteella. Erottamattomuuden vastapainona
luottamustoimi on määräaikainen. Luottamushenkilö valitaan tehtäväänsä edellä
mainitulla tavalla asianomaisen toimielimen toimikaudeksi.
Kuntalain 70 §:ssä säädetään suostumuksesta luottamustoimeen ottamisesta sekä
erosta luottamustoimesta. Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on
suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla
muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen
toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron
valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Kuntalain 79 §:ssä säädetään luottamustoimen hoitamisesta. Luottamushenkilö pysyy
toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes
toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen
on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
20.01.2020

1/2020

9 (61)

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto:
päättää, että organisaatiouudistuksen myötä lakkaavien toimielinten eli teknisen
lautakunnan, koulutuslautakunnan, vapaa-ajan lautakunnan, liikelaitoksen
johtokunnan sekä aluelautakuntien toimikaudet päättyvät 20.1.2020;
toteaa, että 1.1.2020 voimaan astuneen hallintosäännön mukaan uusia
toimielimiä ovat elinvoimalautakunta ja sivistyslautakunta, joiden
toimikaudet alkavat 20.1.2020, ja joihin valtuuston tulee erikseen valita jäsenet ja
varajäsenet. Elinvoimalautakunnan ja sivistyslautakunnan jäseniä ja varajäseniä
valittaessa on kuntalaissa säädettyjen vaatimusten lisäksi otettava huomioon
tasa-arvolain säännökset;
toteaa, että kaupunginhallituksen, keskusvaalilautakunnan,
tarkastuslautakunnan, ympäristölautakunnan ja
perusturvalautakunnan toimikaudet jatkuvat keskeytyksettä nykyisellä
kokoonpanolla.
päättää, että uuden organisaation mukaiset määrärahamuutokset tehdään
seuraavasti:
Aluelautakuntien määrärahat siirretään sivistyslautakunnalle lukuun
ottamatta alueellisten palveluiden (hallintopalvelut) ja käyttösuunnitelmien
(kehittämis- ja perustoiminta) määrärahoja, jotka siirretään
elinvoimalautakunnalle.
Teknisen lautakunnan määrärahat siirtyvät kokonaisuudessaan
elinvoimalautakunnalle.
Vapaa-ajan lautakunnan määrärahat siirtyvät kokonaisuudessaan
sivistyslautakunnalle.
Kaupunginhallituksen työllisyyden, elinkeinojen ja kansainvälisen
toiminnan sekä elinkeinojen kehittämisen määrärahat siirtyvät
elinvoimalautakunnalle.
Muutettu talousarvio 2020 käsitellään kaupunginhallituksessa viimeistään
25.5. ja kaupunginvaltuustossa viimeistään 15.6.
Päätös
Sanna Karhu esitti Juhani Juuruspolven ja Kalervo Björkbackan kannattamana, että
kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että organisaatiouudistuksen
ollessa kokonaisuudistus, valtuusto
päättää, että kaikkien nykyisten toimielinten toimikausi päättyy 20.1.2020,
valitsee kaikki toimielimet uudelleen,
päättää, että uusien toimielinten toimikausi on 20.1.2020 - 31.5.2021, sekä
päättää, että uuden organisaation mukaiset määrärahamuutokset tehdään
seuraavasti:
Aluelautakuntien määrärahat siirretään sivistyslautakunnalle lukuun
ottamatta alueellisten palveluiden (hallintopalvelut) ja käyttösuunnitelmien
(kehittämis- ja perustoiminta) määrärahoja, jotka siirretään
elinvoimalautakunnalle.
Teknisen lautakunnan määrärahat siirtyvät kokonaisuudessaan
elinvoimalautakunnalle.
Vapaa-ajan lautakunnan määrärahat siirtyvät sivistyslautakunnalle sekä
lapsi- ja nuorisoasian jaostolle toimivaltajaon mukaisesti.
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Kaupunginhallituksen työllisyyden, elinkeinojen ja kansainvälisen
toiminnan sekä elinkeinojen kehittämisen määrärahat siirtyvät
elinvoimalautakunnalle.
Muutettu talousarvio 2020 käsitellään kaupunginhallituksessa viimeistään
25.5. ja kaupunginvaltuustossa viimeistään 15.6.2020
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Sanna Karhun esityksen mukaisesti.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallituksen 13.1.2020 työjärjestystä
muutetaan niin, että kaupunginhallituksen esityslistalle lisätään valtuuston
vaalilautakunnan, keskusvaalilautakunnan, valtuuston puheenjohtajien,
kaupunginhallituksen, tarkastuslautakunnan, ympäristölautakunnan ja
perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta.

Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 3
Ehdotus
Kaupunginhallitus 13.1.2020 § 13 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto:
päättää, että kaikkien nykyisten toimielinten toimikausi päättyy 20.1.2020,
valitsee kaikki toimielimet uudelleen,
päättää, että uusien toimielinten toimikausi on 20.1.2020 - 31.5.2021, sekä
päättää, että uuden organisaation mukaiset määrärahamuutokset tehdään
seuraavasti:
Aluelautakuntien määrärahat siirretään sivistyslautakunnalle lukuun
ottamatta alueellisten palveluiden (hallintopalvelut) ja käyttösuunnitelmien
(kehittämis- ja perustoiminta) määrärahoja, jotka siirretään
elinvoimalautakunnalle.
Teknisen lautakunnan määrärahat siirtyvät kokonaisuudessaan
elinvoimalautakunnalle.
Vapaa-ajan lautakunnan määrärahat siirtyvät sivistyslautakunnalle sekä
lapsi- ja nuorisoasian jaostolle toimivaltajaon mukaisesti.
Kaupunginhallituksen työllisyyden, elinkeinojen ja kansainvälisen
toiminnan sekä elinkeinojen kehittämisen määrärahat siirtyvät
elinvoimalautakunnalle.
Muutettu talousarvio 2020 käsitellään kaupunginhallituksessa viimeistään
25.5. 2020 ja kaupunginvaltuustossa viimeistään 15.6.2020
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Toimielimet, Sarastia Oy, CaseM-tuki, tietohallinto, luottamushenkilörekisteri,
talouspäällikkö
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Kaupunginhallitus, § 26,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 4, 20.01.2020
§4
Valtuuston vaalilautakunnan valinta
ROIDno-2020-4
Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 26
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Hallintosäännön 124 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi (5)
jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista
lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii
valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.
Tasa-arvolain mukaan viisijäseniseen lautakuntaan tulee valita sekä varsinaisiksi että
varajäseniksi vähintään kaksi (2) naista ja miestä.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto valitsee keskuudestaan hallintosäännön 124 §:n tarkoittamaan
vaalilautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 viisi (5) jäsentä ja kullekin
heistä henkilökohtaisen varajäsenen,
valtuusto nimeää valituista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi, ja että
vaalilautakuntaan valitut ryhtyvät hoitamaan tointaan välittömästi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 4
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 13.1.2020 § 26 esittää kaupunginvaltuustolle, että
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valtuusto valitsee keskuudestaan hallintosäännön 124 §:n tarkoittamaan
vaalilautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 viisi (5) jäsentä ja kullekin
heistä henkilökohtaisen varajäsenen,
valtuusto nimeää valituista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi, ja että
vaalilautakuntaan valitut ryhtyvät hoitamaan tointaan välittömästi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti valita valtuuston vaalilautakuntaan toimikaudeksi
20.1.2020 - 31.5.2021 jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan seuraavasti:

Varsinainen jäsenPuolue
Henkilökohtainen varajäsenPuolue
Pj Heikki Luiro
Keskusta Pertti Lakkala
Keskusta
VpjJouko Lampela PerusS
Eemeli Kajula
SDP
j Päivi Alaoja
KokoomusSanna Luoma
Kokoomus
j Tiina Outila
Vas.
Vesa Puuronen
Vas.
j Miikka Keränen Vihreät
Anna Suomalainen
Vihreät
Valtuusto päätti, että vaalilautakuntaan valitut ryhtyvät hoitamaan tointaan
välittömästi
Tiedoksi
Toimielimeen valitut, Sarastia Oy, CaseM-tuki, tietohallinto, luottamushenkilörekisteri
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Kaupunginhallitus, § 25,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 5, 20.01.2020
§5
Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
ROIDno-2020-8
Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 25
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole
päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Hallintosäännön 6 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien
tomikausi on kaksi (2) vuotta.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Vaali voi
olla myös yksimielinen tai tapahtua enemmistövaalitapaa taikka suhteellista
vaalitapaa noudattaen.
Ellei kaikista valittavista päästä yksimielisyyteen, on puheenjohtaja valittava
enemmistövaalitapaa käyttäen kuntalain 105 §:n 1 ja 4 momentin määräämässä
järjestyksessä ja toisaalta hallintosäännön määräyksiä noudattaen. Jokainen vaaliin
oikeutettu valtuutettu voi tällöin äänestää puheenjohtajien lukumäärää vastaavaa
määrää ehdokkaita. Vaali on vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin.
Puheenjohtajaksi tulee eniten ääniä saanut, 1. varapuheenjohtajaksi seuraavaksi
eniten ääniä saanut ja 2. varapuheenjohtajaksi tämän jälkeen eniten ääniä saanut
ehdokas jne.
Jos puheenjohtajia valittaessa kuntalain 105 §:n 2 momentissa edellytetty määrä
jäsenistä vaatii suhteellista vaalitapaa, on se toimitettava suljetuin lipuin kuntalain 105
§:n 2 ja 3 momentin ja toisaalta hallintosäännön määräyksiä noudattaen. Ennen
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalia on päätettävä varapuheenjohtajien
lukumäärästä, joka päätös on pantava heti täytäntöön.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
päättää valtuuston varapuheenjohtajien määrästä ja toteaa, että tämä päätös
pannaan täytäntöön heti,
suorittaa toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 valtuuston puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajien vaalin.
Päätös
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 5
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 13.1.2020 § 25 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
päättää valtuuston varapuheenjohtajien määrästä ja toteaa, että tämä päätös
pannaan täytäntöön heti,
suorittaa toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 valtuuston puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajien vaalin.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että valtuusto valitsee puheenjohtajan ja
kolme varapuheenjohtajaa.
Valtuusto valitsi valtuuston puheenjohtajaksi Heikki Autton, valtuuston 1.
varapuheenjohtajaksi Susanna Junttilan, valtuuston 2. varapuheenjohtajaksi Johanna
Ojala-Niemelän ja valtuuston 3. varapuheenjohtajaksi Aatos Nätyngin.
Tiedoksi
Ao. henkilöt
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Kaupunginhallitus, § 12,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 6, 20.01.2020
§6
Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän ja valtuuston sihteerin määrääminen
ROIDno-2017-2365
Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Hallintosäännön 94 §:n mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja
valtuuston sihteerinä toimii valtuuston määräämä viranhaltija.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto määrää valtuuston
kokousten pöytäkirjanpitäjäksi ja valtuuston sihteeriksi kaupunginsihteerin ja hänen
1. varahenkilöksi hallintopäällikön (asiahallinta- ja tietopalvelut) ja 2. varahenkilöksi
kaupunginlakimiehen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 6
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus 13.1.2020 § 12 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto määrää
valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjäksi ja valtuuston sihteeriksi kaupunginsihteerin
ja hänen 1. varahenkilöksi hallintopäällikön (asiahallinta- ja tietopalvelut) ja 2.
varahenkilöksi kaupunginlakimiehen.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ao. henkilöt
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Kaupunginhallitus, § 23,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 7, 20.01.2020
§7
Hallintosäännön muuttaminen
ROIDno-2017-22
Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Ville Vitikka
ville.vitikka@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Hallintosääntö voimaan 1.1.2020 kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.12.2019 § 110
Kaupunginvaltuusto 9.12.2019 § 110 hyväksyi Rovaniemen kaupungin hallintosäännön
1.1.2020. Samassa yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti, että
palkkiosääntö valmistellaan uudelleen tammikuuhun 2020 mennessä,
helmikuuhun mennessä valmistellaan edustuksellinen yhteistoiminta
hallintosääntöön,
palveluverkot kohdasta tehdään esitys kaupunginvaltuustolle helmikuun 2020
aikana.
Edellisten lisäksi valtuustoryhmien puheenjohtajat esittävät, että lapsi- ja
nuorisoasioiden osalta hallintosääntöä muutetaan siten, että jaoston jäseneksi ja
jäsenen henkilökohtaiseksi varajäseneksi voitaisiin valita muukin, kuin
sivistyslautakunnan tai perusturvalautakunnan jäsen.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöön
hyväksytään seuraavat muutokset:
1. lisätään hallintosäännön kohtiin 9 § Kaupungin johtoryhmä ja 10 § toimialojen
johtoryhmät teksti: "Kaupungin johtoryhmään / toimialojen
johtoryhmiin nimetään henkilöstön edustaja."
2. hallintosäännö § 19 Lapsi- ja nuorisoasioiden jaosto, muutetaan muotoon:
"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. Lapsiperhe- ja nuorisojaoston
tehtävistä määrätään 41 §:ssä. Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua puhe- ja
läsnäolo-oikeudella lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston kokoukseen."
Päätös
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 7
Valmistelija / lisätiedot:
Ville Vitikka
ville.vitikka@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Hallintosääntö voimaan 1.1.2020 kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.12.2019 § 110
Ehdotus
Kaupunginhallitus 13.1.2020 § 23 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
hyväksyy hallintosääntöön seuraavat muutokset:
1. lisätään hallintosäännön 7 § Kaupungin johtoryhmä ja 8 § toimialojen
johtoryhmät teksti: "Kaupungin johtoryhmään / toimialojen
johtoryhmiin nimetään henkilöstön edustaja."
2. hallintosäännön § 19 Lapsi- ja nuorisoasioiden jaosto, muutetaan muotoon:
"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. Lapsiperhe- ja
nuorisoasioiden jaoston tehtävistä määrätään 41 §:ssä. Nuorisovaltuuston
edustaja voi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella lapsiperhe- ja
nuorisoasioiden jaoston kokoukseen."
Äänestykset
Palautus kohdan 1. osalta Käsittely jatkuu tässä kokouksessa Jaa Kohta 1. palautetaan
uudelleen valmisteluun Ei
Jaa
Johanna Ojala-Niemelä
Eemeli Kajula
Anna Suomalainen
Harri Rapo
Reino Rissanen
Saara Koikkalainen
Mikkel Näkkäläjärvi
Terhi Heikkilä
Jaakko Portti
Jorma Kuistio
Sisko Koskiniemi
Esko-Juhani Tennilä
Aatos Nätynki
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Maria-Riitta Mällinen
Riitta-Maija Hokkanen
Miikka Keränen
Tiina Outila
Jaakko Huttunen
Marjo Rundgren
Vesa Puuronen
Ei
Pertti Lakkala
Hilpi Ahola
Riku Tapio
Sanna Karhu
Päivi Alanne-Kunnari
Susanna Junttila
Juhani Juuruspolvi
Sanna Luoma
Kaisu Huhtalo
Kalervo Björkbacka
Päivi Alaoja
Maarit Simoska
Anitta Ylitörmänen
Raimo Miettunen
Hannu Ovaskainen
Kari Tuominen
Petri Keihäskoski
Timo Tolonen
Mari Jolanki
Matti Henttunen
Ari Karvo
Heikki Autto
Petteri Pohja
Merja Mäntyniemi
Matti Pöykkö
Sara Tuisku
Mika Kansanniva
Jaakko Raivio
Aarne Jänkälä
Tyhjä
Matti Torvinen
Päätös
Merkittiin pöytäkirjaan teknisenä korjauksena, että kohdan 1. muutosesitys koskee
hallintosäännön 7 - 8 §§.
Susanna Junttila esitti Sanna Luoman kannattamana, että esityksen kohta 2.
hyväksytään kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja että kohta 1. palautetaan
uudelleen valmisteltavaksi.
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Puheenjohtaja totesi, että kohdan 1. palauttamisesta on tehty kannatettu esitys, joten
palautuksesta on äänestettävä. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka
mukaan ne, jotka ovat kohdan 1. käsittelyn kannalla vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat
kohdan 1. palauttamisen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 20 Jaa -ääntä, 29 Ei -ääntä, yksi (1) äänesti tyhjää
ja yksi (1) oli poissa.
Puheenjohtaja totesi, että kohta 1. palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja että
kohta 2. hyväksytään yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Tiedoksi
Kaupunginlakimies
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Kaupunginhallitus, § 28,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 8, 20.01.2020
§8
Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
ROIDno-2020-9
Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 28
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on 9.12.2019 § 110 hyväksynyt uuden
hallintosäännön, joka on tullut valtuuston päätöksen mukaisesti voimaan 1.1.2020.
Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen tehtävistä määrätään hallintosäännön 29-32 §§:
ssä. Kaupunginhallituksen tehtäviin on lisätty tila- ja ruoka- ja puhtauspalvelut.
Elinkeinojen kehittäminen, työllisyys- ja kansainväliset asiat ovat siirtyneet
elinvoimalautakunnalle. Kaupunginhallituksen alaisuuteen on perustettu kolme (3)
uutta jaostoa.
Kaupunginhallituksessa on:
1. nimitysjaosto, jossa on 5 jäsentä. Jaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan
ja varsinaisten jäsenten on oltava kaupunginhallituksen jäseniä. Jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus päättää jaoston
toimikaudesta. Nimitysjaoston tehtävistä määrätään 30 §:ssä;
2. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto (HYTE-jaosto), jossa on 11 jäsentä.
Jaoston puheenjohtaja on valittava kaupunginhallituksen jäsenten joukosta.
Muilta osin jaoston jäsenet ja varapuheenjohtajan valitsee kaupunginhallitus,
joka päättää myös jaoston toimikaudesta. Jokaisella jaoston jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee kaupunginhallitus.
Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella jaoston
kokoukseen. HYTE-jaoston tehtävistä määrätään 31 §:ssä;
3. tilajaosto, jossa on 7 jäsentä. Jaoston jäsenet, puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valitsee kaupunginhallitus, joka päättää myös jaoston
toimikaudesta. Jaoston puheenjohtaja on valittava kaupunginhallituksen
jäsenten joukosta. Lisäksi jaostoon valitaan 1 elinvoimalautakunnan, 1
sivistyslautakunnan ja 1 perusturvalautakunnan varsinainen jäsen, sekä kolme
(3) muuta jäsentä kaupunginhallituksen harkinnan mukaan. Jokaisella jaoston
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee kaupunginhallitus.
Tilajaoston tehtävistä määrätään 32 §:ssä.
Jäsenten ja varajäsenten määrä
Rovaniemen kaupungin voimassa olevan hallintosäännön 11 §:n mukaan
kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä. Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
valitsee valtuusto valtuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen
puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Kaupunginhallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi.
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Hallintosäännön 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi toimia
päätoimisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä, jos kaupunginvaltuusto niin
päättää. Päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön oikeudesta saada virka- tai
työvapaata työstään päätoimisen tai osa-aikaisen luottamustoimen ajaksi säädetään
kuntalain 80 §:ssä.
Kuntalain 80 §:n mukaan valtuusto päättää päätoimiselle ja osa-aikaiselle
luottamushenkilölle maksettavasta kuukausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella ja
osa-aikaisella luottamushenkilöllä on oikeus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja
perhevapaata sekä työterveyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella
viranhaltijalla. Mitä tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään työnantajasta ja
työntekijästä, sovelletaan vastaavasti kuntaan sekä päätoimiseen ja osa-aikaiseen
luottamushenkilöön.
Hallintosäännön 179 §:n mukaan valtuusto päättää päätoimisena tai osa-aikaisena
luottamushenkilönä toimivalle kaupunginhallituksen puheenjohtajalle maksettavasta
kuukausipalkasta ja korvauksista.
Toimikausi
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunginhallituksen
toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Kelpoisuus hallitukseen
Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 73 §:ssä seuraavasti:
Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei
kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö,
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten
vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta,
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen
yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen
kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön
neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan
määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.
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Tasa-arvolain vaatimus
Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan:
”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”
Edellä mainitun säännöksen mukaisesti kaupunginhallituksen jäsenistä ja
varajäsenistä vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä tai naisia. Yksitoistajäsenisen
toimielimen jäseniksi on valittava vähintään viisi (5) miestä ja naista sekä varajäseniksi
vähintään viisi (5) miestä ja naista.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto
1. valitsee toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 kaupunginhallitukseen jäsenet ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää valituista jäsenistä
puheenjohtajan, I- ja II varapuheenjohtajan,
2. päättää, että kaupunginhallitus sopii puheenjohtajaksi valitun kanssa toimiiko
hän osa-aikaisena tai kokoaikaisena luottamushenkilönä,
3. päättää, että kaupunginhallitus hyväksyy osa-aikaisen tai kokoaikaisen
puheenjohtajan tehtävänkuvan ja toimii puheenjohtajan esimiehenä,
4. päättää, että kokoaikaisena toimivan puheenjohtajan palkka on puolet
kaupunginjohtajan palkasta ja vastaavasti osa-aikaisen puheenjohtajan palkka
on suhteutettu kokoaikaisen palkkaan. Kokoaikaisena tai osa-aikaisena
luottamushenkilönä toimivalle puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota.
Kokouspalkkio maksetaan hallintosäännön mukaisesti.
5. valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän kohdalta kokouksessa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 8
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 13.1.2020 § 28 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. valitsee toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 kaupunginhallitukseen jäsenet ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää valituista jäsenistä
puheenjohtajan, I- ja II varapuheenjohtajan,
2. päättää, että kaupunginhallitus sopii puheenjohtajaksi valitun kanssa toimiiko
hän osa-aikaisena tai kokoaikaisena luottamushenkilönä,
3.
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3. päättää, että kaupunginhallitus hyväksyy osa-aikaisen tai kokoaikaisen
puheenjohtajan tehtävänkuvan ja toimii puheenjohtajan esimiehenä,
4. päättää, että kokoaikaisena toimivan puheenjohtajan palkka on puolet
kaupunginjohtajan palkasta ja vastaavasti osa-aikaisen puheenjohtajan palkka
on suhteutettu kokoaikaisen palkkaan. Kokoaikaisena tai osa-aikaisena
luottamushenkilönä toimivalle puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota.
Kokouspalkkio maksetaan hallintosäännön mukaisesti.
5. valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän kohdalta kokouksessa.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021
kaupunginhallitukseen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimetä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat seuraavasti:
Varsinainen jäsen
Henkilökohtainen varajäsenPuolue
Pj
Liisa Ansala
Kaisu Huhtalo
Keskusta
1. vpjMaria-Riitta MällinenTerhi Heikkilä
SDP
2. vpjJuhani Juuruspolvi Petteri Pohja
Kokoomus
j
Päivi Alaoja
Sanna Luoma
Kokoomus
j
Matti Henttunen
Mika Kansanniva
Kokoomus
j
Sanna Karhu
Hilpi Ahola
Keskusta
j
Maarit Simoska
Mari Jolanki
Keskusta
j
Hannu Ovaskainen Heikki Luiro
Keskusta
j
Harri Rapo
Reino Rissanen
SDP
j
Kalervo Björkbacka Timo Tolonen
PerusS
j
Esko-Juhani Tennilä Jaakko Portti
Vas.
Susanna Junttila esitti Terhi Heikkilän ja Sanna Luoman kannattamana, että
kaupunginvaltuusto päättää, että
kaupunginhallituksen esityksen kohta 2 muutetaan muotoon:
"Kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimii kokoaikaisena luottamushenkilönä",
ja että
kohta 4 muutetaan muotoon: "Kokoaikaisena toimivan puheenjohtajan palkka
on 5013,95 euroa kuukaudessa ja vastaavasti osa-aikaisen puheenjohtajan
palkka on suhteutettu kokoaikaisen palkkaan. Kokoaikaisena tai osa-aikaisena
luottamushenkilönä toimivalle puheenjohtajalle ei makseta
vuosipalkkiota. Kokoaikaiselle puheenjohtajalle ei makseta kokouspalkkiota,
mikäli hän nostaa kuukausipalkkaa ja muutoin kokouspalkkio maksetaan
hallintosäännön mukaisesti, ja että
Muilta osin kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen esityksen
mukaisesti.
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti Junttilan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Toimielimeen nimetyt, Sarastia Oy, CaseM-tuki, tietohallinto, luottamushenkilörekisteri
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Kaupunginhallitus, § 29,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 9, 20.01.2020
§9
Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
ROIDno-2020-10
Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 29
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
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
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.
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Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee
tarkastuslautakuntaan valtuuston toimikauden 20.1.2020 –31.5.2021 hallinnon ja
talouden tarkastusta varten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä viisi muuta
jäsentä sekä kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 9
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 13.1.2020 § 29 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee
tarkastuslautakuntaan valtuuston toimikauden 20.1.2020 –31.5.2021 hallinnon ja
talouden tarkastusta varten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä viisi muuta
jäsentä sekä kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi
20.1.2020 - 31.5.2021 jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimetä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:
Pj
Vpj
j
j
j
j
j

Varsinainen jäsen
Jaakko Huttunen
Matti Pöykkö
Piia Hanni
Petri Keihäskoski
Anni-Sofia Sihvo
Eemeli Kajula
Anna Suomalainen

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

Puolue
Vas.
Keskusta
Kokoomus
Kokoomus
Keskusta
SDP
Vihreät

Tiedoksi
Toimielimeen valitut, tarkastuspäällikkö, toimielimen sihteeri, Sarastia Oy, CaseM-tuki,
tietohallinto, luottamushenkilörekisteri
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Kaupunginhallitus, § 27,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 10, 20.01.2020
§ 10
Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
ROIDno-2020-11
Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 27
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Vaalilain (714/1998) 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan
toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen
määrä varajäseniä, joita on oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita
asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle
toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen
ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä
vaaleissa.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa noudattaen
kuntalain 20 §:ssä säädettyä menettelyä. Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet
mahdollisuuksien mukaan edustaisivat edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä
äänestäjäryhmiä, on kustakin äänestäjäryhmästä valittava yksi edustaja, kunnes viisi
huomioon otettavaa äänestäjäryhmää on saanut edustuksensa. Vaikka säännös ei sitä
edellytä, käytännössä on usein valittu viisi eniten ääniä valtuustoon edellisissä
kunnallisvaaleissa saanutta äänestäjäryhmää. Niin kauan, kuin yksikin huomioon
otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, ei keskusvaalilautakunta saa valita
muusta ryhmästä kahta edustajaa. Tämä on lainkohdassa tarkoitetun sanonnan
“mahdollisuuksien mukaan” merkitys.
Vuoden 2017 kunnallisvaaleissa seuraavat äänestäjäryhmät ovat asettaneet
ehdokkaita;
1. Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p.
2. Kansallinen Kokoomus r.p.
3. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.
4. Perussuomalaiset r.p.
5. Suomen Kommunistinen Puolue r.p.
6. Vihreä liitto r.p.
7. Vasemmistoliitto r.p.
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8. Suomen Keskusta r.p.
9. Piraattipuolue r.p.
Kunnan keskusvaalilautakunnan on ilmoitettava yhteystietonsa
Väestörekisterikeskukselle sen määräämällä tavalla.
Tasa-arvolain mukainen vaatimus täyttyy, kun keskusvaalilautakunnan varsinaisista ja
varajäsenistä naisia ja miehiä on vähintään kaksi (2).
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. vahvistaa toimikaudelle 20.1.2020–31.5.2021 keskusvaalilautakunnan
varajäsenten lukumääräksi viisi (5),
2. valitsee keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 viisi (5)
varsinaista jäsentä ja viisi (5) varajäsentä asetettuna siihen järjestykseen, jossa
he tulevat jäsenten sijaan,
3. nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, ja
4. päättää, että keskusvaalilautakunta ryhtyy hoitamaan tointaan välittömästi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 10
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 13.1.2020 § 27 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. vahvistaa toimikaudelle 20.1.2020–31.5.2021 keskusvaalilautakunnan
varajäsenten lukumääräksi viisi (5),
2. valitsee keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 viisi (5)
varsinaista jäsentä ja viisi (5) varajäsentä asetettuna siihen järjestykseen, jossa
he tulevat jäsenten sijaan,
3. nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, ja
4. päättää, että keskusvaalilautakunta ryhtyy hoitamaan tointaan välittömästi
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja
valitsi keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 jäsenet ja
varajäsenet sekä nimesi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:
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Varsinainen jäsenPuolue
Varajäsen
Puolue
Pj Kauko Vartiainen Kokoomus1. Thomas Suni Vihreät
VpjJorma Hovi
SDP
2. Eila Kela
KD
j Heikki Salmi
Keskusta 3. Mirja Stålnacke Keskusta
j Marianna Mölläri PerusS
4. Meeri ToivanenKokoomus
j Saara Hartzell
Vas.
5. Juhani Latva
SDP
Tiedoksi
Toimielimeen valitut, toimielimen sihteeri, Sarastia Oy, CaseM-tuki, tietohallinto,
luottamushenkilörekisteri
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Kaupunginhallitus, § 14,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 11, 20.01.2020
§ 11
Elinvoimalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
ROIDno-2020-13
Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on 9.12.2019 § 110 hyväksynyt uuden
hallintosäännön, joka on tullut valtuuston päätöksen mukaisesti voimaan 1.1.2020.
Elinvoimalautakunnan ja elinvoimalautakunnan jaostojen tehtävistä määrätään
hallintosäännön 34 - 36 §§:ssä. Elinvoimalautakunta vastaa:
1. maankäytön suunnittelu- ja kaupunkisuunnittelupalveluista;
2. yhdyskunta- ja kunnallisteknisistä palveluista;
3. paikkatieto- ja tonttipalveluista;
4. elinkeino- ja yrityspalveluista;
5. kansainvälisistä palveluista;
6. maaseudun ja kylien kehittämispalveluista;
7. työllisyyspalveluista;
8. toimialaansa liittyvistä hankkeista.
Elinvoimalautakunnalle ja sen jaostoille siirtyvät 2017 hyväksytyn hallintosäännön
mukaisen teknisen lautakunnan tehtävät sekä osin aluelautakunnille kuuluneet
tehtävät.
Jäsenten ja varajäsenten määrä
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 16 §:n mukaan elinvoimalautakunnassa on
yksitoista (11) jäsentä ja 11 varajäsentä. Vähintään puolet lautakunnan jäsenistä ja
varajäsenistä on valittava valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto
valitsee lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden
varapuheenjohtajan, joiden on oltava valtuutettuja. Puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen voi olla muukin kuin valtuutettu.
Kuntalain 31 §:n 3 momentin mukaan toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset
varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään
Elinvoimalautakunnassa on:
1. jätehuoltojaosto, jossa on 5 jäsentä. Jaoston jäsenet, puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valitsee elinvoimalautakunta, joka päättää myös jaoston
toimikaudesta. Jaoston puheenjohtajan on oltava elinvoimalautakunnan
varsinainen jäsen. Muilta osin jaostoon voidaan valita muitakin kuin
elinovoimalautakunnan jäseniä tai varajäseniä. Jokaisella jaoston jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee elinvoimalautakunta;
2.
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2. kylien kehittämisjaosto, johon tulee valita kolmetoista (13) jäsentä siten, että
elinvoimalautakunta valitsee keskuudestaan kehittämisjaoston puheenjohtajan.
Elinvoimalautakunta valitsee loput kaksitoista (12) kylien edustajajäsentä siten,
että jokaiselta kaupungin viideltä eri päätiesuuntien kyläalueilta valitaan
korkeintaan kolme (3) edustajaa ja kullekin jäsenelle henkilökohtaiset
varajäsenet. Tiesuuntakohtaisessa jäsenmäärässä huomioidaan päätiesuunnan
asukasmäärä. Kylien edustajajäsenillä tulee olla vakituinen asuinpaikka
Rovaniemen kyläalueilla. Esitykset elinvoimalautakunnalle kylien
edustajajäseniksi tekevät Rovaniemen kylien alueiden tiesuuntakohtaiset
kokoukset ja varapuheenjohtajan nimeävät jaoston kylien edustajat
keskuudestaan. Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua puhe- ja läsnäolo-
oikeudella kylien kehittämisjaoston kokoukseen. Rovaniemen kylien alueista
liitetään kuvat kartasta, josta selviää, mitkä kylät kuuluvat mihinkin alueeseen.
Toimikausi
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Vaalikelpoisuus
Yleinen vaalikelpoisuus
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut
valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Vaalikelpoisuus valtuustoon
Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan
tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa
tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö,
joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa
olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos
palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.
Vaalikelpoisuus lautakuntaan

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
20.01.2020

1/2020

31 (61)

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.”
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 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. valitsee elinvoimalautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 yksitoista
(11) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen,
2. nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 11
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
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Ehdotus
Kaupunginhallitus 13.1.2020 § 14 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. valitsee elinvoimalautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 yksitoista
(11) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen,
2. nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti valita elinvoimalautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 -
31.5.2021 jäsenet ja varajäsenet sekä nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
seuraavasti
Varsinainen jäsen
Henkilökohtainen varajäsenPuolue
Pj Petteri Pohja
Veli-Matti Kilpimaa
Kokoomus
VpjKaisu Huhtalo
Jaana Kupulisoja
Keskusta
j Heikki Poranen
Kari Tuominen
Kokoomus
j Katja Lindholm
Anna Paavola
Kokoomus
j Anna-Maria AlaluusuaPäivi Alanne-Kunnari
Keskusta
j Aarne Jänkälä
Jukka Sirviö
Keskusta
j Lauri Ylipaavalniemi Ari Karvo
Keskusta
j Mikko Lempiäinen
Hannu Puhalainen
SDP
j Minna Muukkonen
Milla Asikainen
SDP
j Marianna Mölläri
Anu Yrjänheikki
PerusS
j Jaakko Portti
Jaakko Soppela
Vas.
Tiedoksi
Toimielimeen valitut, toimialajohtaja, Sarastia Oy, CaseM-tuki, tietohallinto,
luottamushenkilörekisteri
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Kaupunginhallitus, § 31,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 12, 20.01.2020
§ 12
Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
ROIDno-2020-15
Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 38 §:n mukaan perusturvalautakunta vastaa
sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Lautakunnan
alaisuudessa toimii sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimiala. Lautakunta johtaa ja
kehittää perusturvapalveluiden tuottamista kaupunkistrategiassa ja
toteuttamisohjelmissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta seuraa ja arvioi
palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua
palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Yleisistä tehtävistä ja toimivallasta on
voimassa, mitä 33 §:ssä määrätään. Perusturvalautakunnan omistajaohjaustehtävistä
on säädetty 4 §:ssä.
Perusturvalautakunta vastaa:
1.
2.
3.
4.
5.

lapsiperheiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista;
aikuisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista;
ikäihmisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista;
erikoissairaanhoidon palveluista;
muista terveydenhuollonpalveluista, jotka on erikseen päätetty tai laissa
säädetty kunnan järjestämisvastuulle.
Perusturvalautakunnalla on yksilöasioiden jaosto, jossa on 5 jäsentä.
Sivistyslautakunnalla ja perusturvalautakunnalla on yhteinen lapsiperhe- ja
nuorisoasioiden jaosto, jossa on 7 jäsentä.
Jäsenten ja varajäsenten määrä
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan perusturvalautakunnassa on
11 jäsentä ja 11 varajäsentä. Vähintään puolet lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä
on valittava valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee
lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan, joiden
on oltava valtuutettuja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan henkilökohtainen
varajäsen voi olla muukin kuin valtuutettu.
Toimikausi
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Vaalikelpoisuus
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Yleinen vaalikelpoisuus
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut
valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Vaalikelpoisuus valtuustoon
Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan
tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa
tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö,
joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa
olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos
palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.
Vaalikelpoisuus lautakuntaan
Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja valiokuntaan
seuraavasti:
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Tasa-arvolain vaatimus
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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 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. valitsee perusturvalautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 yksitoista
(11) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen,
2. nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Susanna Junttila saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 16.45.

Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 12
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 13.1.2020 § 31 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. valitsee perusturvalautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 yksitoista
(11) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen,
2. nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti valita toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021
perusturvalautakuntaan jäsenet ja varajäsenet sekä nimetä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan seuraavasti:
Varsinainen jäsen
Pj Marjo Rundgren
j
Arto Köngäs
j
Sanna Luoma

Henkilökohtainen varajäsenPuolue
Seija Hiltunen
SDP
Eemeli Kajula
SDP
Jukka Uimaniemi
Kokoomus
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j
Asko Peuraniemi
Kaisa Pusa
Vpj.Hilpi Ahola
Raija Mommo
j
Päivi Alanne-Kunnari Sirpa Somby
j
Mikko Lindroos
Erkki Helistekangas
j
Erkki Virtanen
Pertti Lakkala
j
Pirita Nenonen
Marianna Mölläri
j
Riitta-Maija HokkanenRiitta Toivonen
j
Henri Ramberg
Tapio Flinck
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Kokoomus
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
PerusS
KD
Vas.

Tiedoksi
Toimielimeen valitut, toimialajohtaja, Sarastia Oy, CaseM-tuki, tietohallinto,
luottamushenkilörekisteri
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Kaupunginhallitus, § 15,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 13, 20.01.2020
§ 13
Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
ROIDno-2020-14
Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on 9.12.2019 § 110 hyväksynyt uuden
hallintosäännön, joka on tullut valtuuston päätöksen mukaisesti voimaan 1.1.2020.
Sivistyslautakunnan tehtävistä määrätään hallintosäännön 40 §:ssä.
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. Jaoston jäsenet on valittava perusturvalautakunnan ja
sivistyslautakunnan jäsenten joukosta. Jokaisella jaoston jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee kaupunginhallitus. Lapsiperhe- ja
nuorisojaoston tehtävistä määrätään 41 §:ssä. Nuorisovaltuuston edustaja voi
osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston
kokoukseen.
Sivistyslautakunta vastaa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

varhaiskasvatuspalveluista;
esiopetuspalveluista;
perusopetuspalveluista;
lukiopalveluista;
taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön palveluista;
oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluista;
sivistyspalveluihin kuuluvista nuorten palveluista;
liikuntapalveluista;
kulttuuripalveluista;
kirjastopalveluista;
museopalveluista;
muista sivistys- ja vapaa-ajan palveluista, jotka on erikseen päätetty tai laissa
säädetty kunnan järjestämisvastuulle.
Vuonna 2017 hyväksytyn hallintosäännön mukaisen koulutuslautakunnan sekä vapaa-
ajan lautakunnan tehtävät siirtyvät sivistyslautakunnalle.
Jäsenten ja varajäsenten määrä
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Sivistyslautakunnassa on 11 jäsentä ja 11 varajäsentä. Vähintään puolet lautakunnan
jäsenistä ja varajäsenistä on valittava valtuutettujen ja varavaltuutettujen
keskuudesta. Valtuusto valitsee lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja
yhden varapuheenjohtajan, joiden on oltava valtuutettuja. Puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen voi olla muukin kuin valtuutettu.
Toimikausi
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Vaalikelpoisuus
Yleinen vaalikelpoisuus
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut
valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Vaalikelpoisuus valtuustoon
Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan
tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa
tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö,
joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa
olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos
palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.
Vaalikelpoisuus lautakuntaan
Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja valiokuntaan
seuraavasti:
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö
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2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Tasa-arvolain vaatimus
Lautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat
valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon
ottaen.
Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan: ”Valtion
komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”
Edellä mainitun säännöksen mukaisesti lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä
vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. 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 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. valitsee sivistyslautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 yksitoista (11)
jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen,
2. nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 13
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 13.1.2020 § 15 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. valitsee sivistyslautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 yksitoista (11)
jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen,
2. nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
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Kaupunginvaltuusto päätti valita sivistyslautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 -
31.5.2021 jäsenet ja varajäsenet sekä nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
seuraavasti:
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsenPuolue
Pj Pertti Lakkala
Ari Karvo
Keskusta
VpjMika Kansanniva Markku Kallinen
Kokoomus
j Nafisa Yeasmin
Hilla Haajanen
Kokoomus
j Reetta Mustonen Evilla Lumme
Kokoomus
j Sakke Rantala
Heikki Lindroos
Keskusta
j Mari Jolanki
Diana Hiukka-Laari
Keskusta
j Marjatta KoivurantaPirjo Kumpula
Keskusta
j Maija Pirttijärvi
Elina Holm
SDP
j Antti Väänänen
Jussi Nikula
SDP
j Timo Tolonen
Ari Paldan
PerusS
j Tiina Outila
Sanna Pettersson
Vas.
Tiedoksi
Toimielimeen valitut, toimialajohtaja, Sarastia Oy, CaseM-tuki, tietohallinto,
luottamushenkilörekisteri
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Kaupunginhallitus, § 30,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 14, 20.01.2020
§ 14
Ympäristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
ROIDno-2020-12
Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 37 §:n mukaan ympäristölautakunnan
tehtävänä on rakennusvalvonta-, ympäristöterveydenhuolto- ja
ympäristönsuojelupalvelujen järjestäminen. Ympäristölautakunta antaa lausunnot
vaikutuksiltaan merkittävien yleis- ja asemakaavojen sekä yleis- ja
asemakaavamuutosten hyväksymisen sosiaalisista ja terveydellisistä vaikutuksista
ympäristöterveydenhuoltoa koskevilta osilta.
Jäsenten ja varajäsenten määrä
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 15 §:n mukaan ympäristölautakunnassa on 9
jäsentä ja 9 varajäsentä. Vähintään puolet lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on
valittava valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee
lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan, joiden
on oltava valtuutettuja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan henkilökohtainen
varajäsen voi olla muukin kuin valtuutettu.
Mikäli Rovaniemen kaupunki on sopinut viranomaistehtävien hoitamisesta toisen
kunnan tai kuntayhtymän kanssa, on ao. kunnalla tai kuntayhtymällä lisäksi oikeus
nimetä jäsen (ja tälle henkilökohtainen varajäsen) siihen Rovaniemen kaupungin
toimielimeen, joka vastaa sopimuksen kohteena olevan viranomaistehtävän
hoitamisesta. Lautakunnassa po. kunnan edustajat osallistuvat yhteistyösopimuksen
mukaisten tai kuntien yhteisten asioiden käsittelyyn. Sopimuskuntien edustajien
oikeus päättyy, kun sopimus lakkaa olemasta voimassa.
Toimikausi
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Vaalikelpoisuus
Yleinen vaalikelpoisuus
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut
valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
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3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Vaalikelpoisuus valtuustoon
Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan
tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa
tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö,
joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa
olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos
palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.
Vaalikelpoisuus lautakuntaan
Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja valiokuntaan
seuraavasti:
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Tasa-arvolain vaatimus
Lautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat
valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon
ottaen.
Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan: ”Valtion
komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”
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Edellä mainitun säännöksen mukaisesti lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä
vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Yhdeksänjäsenisen lautakunnan
jäseniksi on valittava vähintään neljä (4) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään
neljä (4) miestä ja naista.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. valitsee ympäristölautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 yhdeksän
(9) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen,
2. nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 14
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 13.1.2020 § 30 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. valitsee ympäristölautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 yhdeksän
(9) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen,
2. nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Susanna Junttila esitti Sanna Luoman kannattamana, että ympäristölautakuntaan
valitaan jäsenet ja varajäsenet sekä nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
seuraavasti:
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsenPuolue
Pj Heikki Luiro
Jouko Kokki
Keskusta
VpjAatos Nätynki
Seppo Väinönheimo
Vas.
j Hannele Simonen Leena Jääskeläinen
Kokoomus
j Merja MäntyniemiAnna-Maria Alaluusua
Keskusta
j Reetta Junttila
Meiju Salmela
Keskusta
j Seija Hiltunen
Paula Kettunen
SDP
j Timo Lappalainen Teijo Penders
SDP
j Jouko Lampela
Jaakko Raivio
PerusS
j Raimo Miettunen Janne Korhonen
KD
Miikka Keränen esitti Jorma Kuistion kannattamana, että ympäristölautakuntaan
valitaan Raimo Miettusen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen Janne Korhosen

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
20.01.2020

1/2020

44 (61)

sijasta varsinaiseksi jäseneksi Sari Hänninen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi
Anna Suomalainen.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto valitsee yksimielisesti
ympäristölautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 seuraavat jäsenet ja
varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:
Pj Heikki Luiro
Jouko Kokki
Keskusta
VpjAatos Nätynki
Seppo Väinönheimo Vas.
j Hannele Simonen Leena Jääskeläinen Kokoomus
j Merja MäntyniemiAnna-Maria AlaluusuaKeskusta
j Reetta Junttila
Meiju Salmela
Keskusta
j Seija Hiltunen
Paula Kettunen
SDP
j Timo Lappalainen Teijo Penders
SDP
j Jouko Lampela
Jaakko Raivio
PerusS
Puheenjohtaja totesi, että kahden ehdokasparin osalta suoritetaan enemmistövaali.
Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan suljetuin lipuin
suoritettavassa vaalissa ehdokkaat ovat Raimo Miettunen (henkilökohtainen
varajäsen Janne Korhonen) sekä Sari Hänninen (henkilökohtainen varajäsen Anna
Suomalainen).
Todettiin, että ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajiksi valitut Päivi Alaoja ja
Hilpi Ahola. Ääntenlaskijat jakoivat vaaliliput valtuuston jäsenille. Valtuusto suoritti
vaalin.
Suoritetussa vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:
Raimo Miettunen (henkilökohtainen varajäsen Janne Korhonen) 31 ääntä
Sari Hänninen (henkilökohtainen varajäsen Anna Suomalainen ) 19 ääntä
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on valinnut ympäristölautakuntaan
Raimo Miettusen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Janne Korhosen.
Tiedoksi
Toimielimeen valitut, toimialajohtaja, Sarastia Oy, CaseM-tuki, tietohallinto,
luottamushenkilörekisteri
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Kaupunginhallitus, § 24,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 15, 20.01.2020
§ 15
Lapin liiton valtuuston toimikauden jatkuminen
ROIDno-2017-1911
Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Lapin liiton hallitus on lähettänyt kunnille seuraavan kirjeen 12.11.2019:
"Lapin kuntien edustajainkokous, joka oli kutsuttu koolle ma 25.11.2019 klo 13.00
perutaan ja 23.8.2017 valitun maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu kuluvan
kuntavaalikauden loppuun asti.
Maakuntavaltuuston jäsenet valitaan kuntalain (410/2015) 15 §:ssä määritellylle
toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021. Kuntien edustajainkokous on valinnut
kokouksessaan 23.8.2017 §:ssä 7 nykyisen maakuntavaltuuston. Päätös on kuitenkin
niin muotoiltu, että sillä objektiivisesti arvioiden on rajattu maakuntavaltuuston
toimikausi vuosiin 2017-2019. Tilanne on aiheutunut olettamuksesta, jonka mukaan
kuntayhtymän valtuuston toimikausi olisi tuolloin luonnosvaiheessa olleiden
maakuntalakimuutosten voimaantulon myötä päättynyt vuoden 2019 lopussa.
Maakuntavaltuuston jäsenet valitaan Kuntalain (410/2015) 15 §:ssä määritellylle
toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021. Kuntalain 79 §: n säännökset huomioon ottaen
maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu, kunnes uusi valtuusto on valittu, mikä
perussopimuksen mukaisesti tapahtuisi seuraavalla kuntavaalikaudella. Siten
toimikausi muuttuisi siitä mitä edustajainkokouksessa on päätökseksi kirjattu. Tästä
syystä edustajainkokouksen päätös on maakuntavaltuuston toimikauden määrittelyn
osalta perussopimuksen vastainen.
Maakuntahallitus käsittelee asian kokouksessaan 9.12.2019 ja kuntaliiton lausunnon
mukaisesti esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoja merkitsemään tiedoksi, että
kuntien edustajainkokouksessa 23.8.2017 §:ssä 7 tehty päätös on perussopimuksen
vastainen maakuntavaltuustolle määritellyn toimikauden osalta. Lisäksi
maakuntahallitus esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille, että nämä hyväksyvät
maakuntavaltuuston toimikauden jatkumisen perussopimuksen mukaisesti
kuntavaalikauden loppuun. Lapin liiton perussopimuksen 3. luvun 14 §:n mukaan
valtuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta
vastaavaksi ajaksi. 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
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edustaa samaa ryhmää kuin jäsenen, jolle ero on myönnetty. Pyydän, että kuittaatte
sähköpostin saaduksi vastaamalla tähän viestiin. Lapin liiton hallituksen
puheenjohtaja Markus Lohen puolesta. Raimo Holster, Hallintojohtaja"
Maakuntahallitus on 9.12.2019 § 108 päättänyt yllä olevan esityksen mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee asian
tiedoksi ja hyväksyy maakuntavaltuuston toimikauden jatkumisen perussopimuksen
mukaisesti kuntavaalikauden loppuun.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 15
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 13.1.2020 § 24 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
merkitsee asian tiedoksi ja hyväksyy maakuntavaltuuston toimikauden jatkumisen
perussopimuksen mukaisesti kuntavaalikauden loppuun.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
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§ 16
Valtuustoaloite palveluverkkostrategia 2030
ROIDno-2020-92
Valuutettu Kalervo Björkbacka ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan
aloitteen:
"Rovaniemen Perussuomalaiset valtuustoryhmä esittää, että toimialat valmiste levat
yhteisen palveluverkko strategian 2030. Kun meillä on esimerkiksi terveyspalvelut
pirstoutuneet kaupungissa useaan paikkaan, olisi hyvä valmistella terveyspalveluiden
järjestäminen ja tuottaminen tulevaisuudessa keskeisellä paikalla kaupungissamme,
hyvinvointikeskus. Samalla haluamme palauttaa kaupunkistrategiassakin mainitun
"kylien kaupungin" takaisin sille kuuluneeseen arvostettuun asemaan. Nyt kun
olemme päättäneet uudesta organisaatiosta, kuten kahdesta toimialasta sekä sivistys -
ja hyvinvointi toimialan alaisuuteen kaksi lautakuntaa, sivistys ja perusturvan, on
varmaankin helpompaa tehdä rakentavia ja järkeviä palveluverkkoratkaisuja, jotka
palvelevat kaikkia kaupunkilaisiamme tasaveroisesti, niin suurkaupungin, kehyskylien
kuin kylienkin alueilla. Säästöjä tulee palveluverkon järkevästä suunnittelusta ja
rakentamisesta, kun palvelut koko kaupungin alueella ovat pirstoutuneet ja
maksamme tilojen heikon käyttöasteen vuoksi turhia vuokria.
Yhtenä esimerkkinä Saarenkylän palveluverkko ratkaisu, siis yksittäinen, ei muita
palveluverkko tarpeita huomioon ottava. Kun palveluverkkoja suunnitellaan, olisi hyvä
kuunnella myös alueen asukkaita ja huomioida myös heidän tarpeensa, sekä ottaa ne
vakavasti, eikä itsekeskeisesti omaa toimialaa vain ajatellen. Säästösyihin vedoten
tehdään erittäin huonoja palveluverkko ratkaisuja, johon kuluu aivan turhaa sekä
veroeuroja että kallista aikaa. Kunnollisella palveluverkko strategialla säästetään
huomattavia summia. Kylien palvelut, kuten esimerkiksi kenttien hoito, nuorisotilat,
kyläkoulut, kansalaisopisto-, kulttuuri ja terveyspalvelut pitää säilyttää ja kuunnella
kylien asukkaita, mitkä ovat heidän toiveensa, tarpeensa ja suunnitella palvelujen
järjestäminen ja tuottaminen tältä pohjalta.
Kun palveluverkko strategiaa valmistellaan, olisi syytä pyytää lausunnot hyvinvoinnin
ja terveyden edistämis, - kylien kehittämis- ja tilajaostoilta, sekä asukas -ja
kyläyhdistyksiltä, jolloin lautakunnilla olisi selkeä näkemys palveluiden tarpeesta ja
mahdollisesta järjestämisestä laajassa kaupungissamme, kaikki asukkaat huomioiden.
Palautetaan kylien kaupunki takaisin."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 17
Valtuustoaloite työhyvinvoinnin lisääminen työpäivien huokoistamisella
ROIDno-2020-183
Valuutettu Miikka Keränen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan
aloitteen:
"Työpäivän huokoistamisen tarkoituksena on lievittää työstä syntyvää kuormaa ja
edistää palautumista. Ideana on sekä pidentää työuria, kun työuupumus
ennaltaehkäistään rasitusta vähentämällä että säilyttää työkyky ja työhalu ja jopa
parantaa niitä.
Työpäivän huokoistaminen on käytännössä esimerkiksi mahdollisuus pitää
epäsäännöllisiä taukoja, rytmittää vaikeita ja helppoja työtehtäviä ja pitää ylityöt
vapaina. Huokoistaminen on kustannustehokas tapa lisätä henkilöstön
työhyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloista johtuvia kustannuksia.
Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki selvittää mahdollisuuksia
lisätä työhyvinvointia työpäivän huokoistamisen avulla. Keinoja tähän voisi olla
mahdollistaa esimerkiksi paikasta riippumatonta työtä, liukuvaa työaikaa ja pitää
taukoja useammin ja luovemmin. Asiaa voidaan edistää esimerkiksi kartoittamalla
henkilöstön tarvetta ja halukkuutta huokoistamiseen työhyvinvointi-kyselyiden
yhteydessä ja kouluttamalla esihenkilöstöä aiheesta. Hankinnoissa voidaan investoida
esimerkiksi mahdollisuuksiin harrastaa kulttuuria ja kevyttä liikuntaa työpaikalla."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 18
Valtuustoaloite yhtäläiset oikeudet koulukuljetuksiin uusioperheissä
ROIDno-2020-185
Valuutettu Reino Rissanen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan
aloitteen:
"Uusioperheet ja lasten yhteishuoltajuus ovat nykypäivää myös Rovaniemellä.
Avioeron jälkeen vanhemmilla saattaa olla lapsiinsa yhteishuoltajuus, jolloin lapset
asuvat vuorotellen molempien vanhempiensa luona. Moni lapsi siten asuu kahdessa
kodissa. Esimerkiksi Torniossa on vuodesta 2014 alkaen kustannettu koulukuljetuksen
piiriin kuuluville peruskoululaisille maksuttoman kuljetuksen molempien vanhempien
osoitteesta.
Rovaniemellä ei kuitenkaan ole mahdollista saada peruskoululaisen koulukuljetusta
kuin yhdestä kodista, siitä osoitteesta, joka on merkitty väestörekisterijärjestelmään
vakituiseksi asunnoksi. Tämä ei vastaa monien lasten ja vanhempien tarpeeseen, vaan
koulukuljetukset joudutaan kustantamaan omakustanteisesti lapsen toisesta kodista.
Vaikka Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti (KHO 14.3.2006) se, että
lapsella vanhempien valitseman asumisjärjestelyn seurauksena ei ole mahdollisuutta
maksuttomaan koulukuljetukseen tai sitä vastaavaan avustukseen toisen vakituisen
oleskelupaikkansa osalta, on tilanne sujuvan arjen kannalta järjetön eikä nykyinen
järjestelmä tunnista nykyaikaisia monimuotoisia perheitä.
Ensi sijassa tästä kärsii lapsi, mutta tilannetta arvioitaessa vanhempien välinen
epätasa-arvo on huomattava, sillä vääjäämättä toiselle vanhemmalle syntyy
epäoikeudenmukaisesti lapsen koulukyydeistä vastaaminen käytännössä sekä
taloudellisesti. Yhteishuoltajuuden tavoite on taata molemmille vanhemmille
yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet lapsestaan huolehtimiseen. Tilanne, jossa
koulukyydit kohdennetaan ensisijaiseen osoitteeseen, rapauttaa yhteishuoltajuuden
peruslähtökohtaa.
Yksikään eroperheen lapsi ei kuitenkaan tee yhtään enempää koulumatkoja kuin tekisi
vanhempien yhdessä ollessa. Tällöin lapsen edun mukaan ei tosiasiallisesti kahdessa
osoitteessa asumista saisi estää koulukyytiratkaisulla eikä liioin antaa kunnalle
mahdollisuutta näennäisiin säästöihin. Tätä ei voi pitää yhtenevänä linjauksena
samanaikaiselle yhteishuoltajuuteen kannustamiselle.
Rovaniemi on profiloitunut lapsiystävälliseksi kaupungiksi. Lapsen etu tulee
huomioida ensisijaisesti kyseisessä asiassa. Lapsille tulee taata yhtäläiset oikeudet
koulukuljetuksiin riippumatta siitä, kummasta kodistansa lapsi aamulla lähtee.
Esitämmekin, että Rovaniemellä järjestään koulukuljetuksen piiriin kuuluville
peruskoululaisille maksuton koulukuljetus molempien vanhempien osoitteesta, jos
heillä on yhteishuoltajuus."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
20.01.2020

1/2020

50 (61)

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 19
Valtuustoaloite mielenterveys- ja päihdepalveluita koskeva selvitys
ROIDno-2020-186
Valuutettu Tiina Outila ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemen kaupunki on siirtänyt mielenterveys- ja päihdepalvelut Lapin
sairaanhoitopiirin järjestettäväksi 1.2.2017 alkaen.
Perusturvalautakunta on suunnitellusta poiketen päättänyt 11.12.2019 (193§), ettei
alle 25- vuotiaiden päihdehoidon- ja kuntoutuksen palveluja siirretä Lapin
sairaanhoitopiirille erikoissairaanhoidon kustannusten nousun riskin vuoksi.
Valtuustolle tulee saattaa tiedoksi, onko mielenterveys- ja päihdepalvelujen
siirtämisellä sairaanhoitopiirin järjestettäväksi saavutettu tavoitteita. Selvityksessä
tulee arvioida järjestelyn hyötyjä ja haittoja sekä kustannusvaikutusta. Selvityksessä
tulee pohtia myös vaihtoehtoisia järjestämistapoja esim. opiaattikorvaushoidon
lääkkeenjaon osalta sekä sosiaalihuoltolain edellyttämien mielenterveys- ja
päihdepalvelujen toteutumista erikoissairaanhoidon organisaatiossa."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 20
Valtuustoaloite omistajaohjauksen toteutuminen
ROIDno-2020-187
Valuutettu Matti Henttunen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemen kaupungin uusi organisaatio on saatettu voimaan. Kysyisin tärkeän
asian: mitenkä Rovaniemen kaupungin uudessa organisaatiossa käytännössä
varmistetaan omistajaohjaus siten, että vuosia kestänyt ongelma omistajaohjauksen
osalta nyt käytännössä ratkeaisi? Tämä tiedostettu ongelma olisi huomioitava nyt
uuden organisaation astuessa voimaan."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 21
Valtuustoaloite kaupunki selvittää ulkomaisten bussien vaihtoehtoisia pysäköinti- ja
varikkoratkaisuja
ROIDno-2020-188
Valuutettu Jaakko Portti ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki selvittää vaihtoehtoisia toimia
ulkomaisten turistibussien aiheuttamaan häiriöön ja ongelmiin hiihtolatujen,
keikkareittien ja muiden vapaa-ajan lähtöpaikkojen pysäköintiongelmaan.
Vaihtoehtoisia malleja voivat olla pysäköinnin rajoittaminen ko. alueilla
liikennemerkein esim. aikarajoitus tai yön yli- pysäköintikielto. Tai pysäköintipaikan
merkitseminen vain tietynlaista pysäköintiä varten. Kaupunki voisi myös osoittaa
tietyn alueen tai alueita parkkeeraus- ja varikkokäyttöön. Käytöstä perittäisiin käypä
korvaus.
PERUSTELUT:
Ulkomaisten turistibussien parkkeeraaminen ja pitkäaikainen säilyttäminen
hiihtolatujen ynnä muilla pysäköintipaikoilla on puhuttanut ja häirinnyt kuntalaisia.
Aina vapaata parkkipaikkaa ei ole edes löytynyt. Kaupungin ylläpitämät parkkialueet
eivät ole tarkoitettu tällaiseen pysäköintikäyttöön. Paikallisilla liikenneyrittäjillä on
omat varikkoalueensa, jonka he kustannuksella an ylläpitävät."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 22
Valtuustoaloite kaupungin päättäjille järjestettävä ilmastoseminaareja, kaupungin ilmasto-
ohjelma päivitettävää ja ilmastopäätöksenteko otettava jatkuvaksi osaksi
kaupunginvaltuuston työskentelyä
ROIDno-2020-192
Valuutettu Mikkel Näkkäläjärvi ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan
aloitteen:
"Rovaniemen kaupunki tarjoaa päättäjille runsaasti mahdollisuuksia saada tietoa
erilaisista asioista niin valtuustokauden alussa järjestetyn koulutuksen muodossa kuin
pitkin vaalikautta pidettyjen valtuustoseminaarin muodossa. Etenkin talouteen ja
erilaisiin investointeihin liittyen on järjestetty runsaasti valtuustoseminaareja, mikä
onkin välttämätöntä jouhevan ja informoidun päätöksenteon turvaamiseksi.
Ilmastonmuutoksen torjuminen on teema, jossa kunnilla ja kaupungeilla on
merkittävä rooli. Muun muassa rakentamiseen, kaavoitukseen, liikenteeseen ja
energiaan liittyvissä kysymyksissä kunta voi olla edistämässä vähäpäästöisempää
elämää. Rovaniemen on oltava mukana tekemässä vastuullisempaa ilmastopolitiikkaa.
llmastonmuutoksen torjuminen on ylipäätään monimutkainen asia, mutta se on sitä
myös kuntapäättäjän näkökulmasta. Monimutkaisiin asioihin on harvoin yksinkertaisia
ratkaisuja, joten siitä syystä olisi tärkeää, että talousasioiden, investointien ja muiden
tärkeiden asioiden lisäksi kaupungin päättäjille alettaisiin järjestämään vähintään
vuosittain ilmastoaiheisia valtuustoseminaareja, joissa käytäisiin läpi kaupungin toimia
ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Lisäksi on tärkeää päivittää kaupungin vuosien 2012-2020 ilmasto-ohjelma, kartoittaa
tämänhetkiset Rovaniemen kasvihuonepäästöt, arvioida sopeutumistoimenpiteet,
asettaa päästövähennystavoitteet, tehdä päästövähennyssuunnitelma ja ottaa yllä
mainittujen asioiden seuranta jatkuvaksi osaksi kaupunginvaltuuston työskentelyä.
Ilmastopäästöjen vähentäminen on ihmiskunnan kannalta kohtalon kysymys. Lisäksi
se on asia, jolla voidaan parantaa ilmanlaatua, työllistää ihmisiä ja edistää uuden
teknologian käyttämistä sekä energiaomavaraisuutta. Rovaniemen on oltava mukana
huolehtimassa siitä, että tulevillekin sukupolville riittää lumisia talvia."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 23
Valtuustoaloite koulujen merkitys koko alueelle
ROIDno-2020-189
Valuutettu Jaakko Huttunen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan
aloitteen:
"Koulujen merkitys kyläalueiden kehittämiselle on hyvin keskeinen koko alueelle
Koulun lakkautuspäätöksessä jää erittäin vähäiselle huomiolle mitä lakkautus
merkitsee koulun toiminta-alueen muille toiminnoille ja koko alueen tulevalle
kehitykselle. Koulutuslautakunnan päättäessä kouluverkosta jää kaupungin alueiden
kokonaisvaltainen kehityksen huomioiminen vähäiseksi vaikka sen huomioimisen
velvoite on valtuuston hyväksymissä asiakirjoissa tavoitteena. Esitänkin kouluverkosta
päättämisen siirtämistä valtuuston vastuulle. Lisäksi esitän koulutukseen käytettyjen
tilojen vuokranmaksu perusteiden tarkistuksen kaikilla koulukiinteistöillä.
Perusteluna esitykselleni on seuraavat:
esimerkiksi Vikajärven koulun perusopetukseen tuli vuokran korotus vuoden
2017 tasosta vuodelle 2018 61,7%. Käytettyjen tilojen tarve ei tuolloin miltään
osin lisääntynyt.
tiedustelin perusteita Tilaliikelaitoksen talouspäälliköltä ja sain vastauksen,
ettei Tilaliikelaitos ole esittänyt korotusta vaan sen on ilmoittanut kaupungin
koulutoimi.
kysyin koulun johtavalta opettajalta tietääkö hän tästä korotuksesta ja
sen perusteista? Hän ei tiennyt perusteita.
kysyin häneltä myös, että koska on tarkastettu perusopetukseen ja yhteisiin
alueisiin käytettyjen tilojen tarve? Hän sanoi, ettei tilaliikelaitoksen ja
koulutoimen henkilöt ole näitä mitoittaneet koskaan hänen aikana, vaikka hän
on ollut vuosia Vikajärvellä opettajana. Tämä tilatarve tulee tämän kevään aikana
selvittää.
Samoin tulee selvittää miten kaikkien yhdeksän (9) kylän palvelukylän koulun
lakkautus vaikuttaa kylillä asuvien muiden palveluiden ja toimintojen
kehittämiseen? Paljonko säästöjä tavoitellaan ja mistä ne muodostuisivat?
Vikajärvellä järjestettiin tilaisuus jonka tarkoituksena oli päättäjien kuulla kylien
asukkaiden mielipiteitä koulun lakkautukseen. Valitettavasti
koulutuslautakunnasta osallistui vain 2 lautakunnan jäsentä ja 1 varajäsen.
Tilaisuuteen osallistui runsaasti kylien asukkaita ja kysyivät paljonko
säästöjä tällä lakkautuksella on tavoitteena saada? Koulutoimen viranhaltijat
eivät osanneet esittää säästömääriä. Talousjohtaja esitti heittona ”ettei sillä
säästy ainakaan yhtä paljon kuin aluelautakuntien lakkauttamisella, joka on noin
15 M€.” Tämä heitto oli täysin asiantuntemattoman virheellinen tai valheellinen
tieto. Kaupungin edun vastaista on viranhaltijan tiedottaa lehtiin koulun
lakkautusuhkista virheellisiin kustannustietoihin perustuvia tietoja, jotka eivät
ole olleet lautakunnan käsittelyssä aikaisemmin. Tämä em. toiminta ei ole hyvän
hallinnon toteutusta?"
Ehdotus
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Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 24
Valtuustoaloite Rovaniemen kaupunki tutkii mahdollisuutta liittyä
metsänomistajajäseneksi Rovaniemen Metsänhoitoyhdistykseen
ROIDno-2020-190
Valuutettu Matti Pöykkö, Aatos Nätynki ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle
seuraavan aloitteen:
"Esitämme, että Rovaniemen kaupunki tutkii mahdollisuutta liittyä Metsänomistaja
jäseneksi Rovaniemen Metsänhoitoyhdistykseen. Yhdistyksessä on yli 2000 tuhatta
metsänomistaja jäsentä he omistavat 200,000 ha metsämaata.
Hyöty: Molemmille olisi imagokysymys ja toisi näyttävyyttä molemmille osapuolille.
Puunmyynti valtakirjalla hoituisi kitkattomasti hakkuun valvontajälki, samoin
metsänhoidolliset toimet. Työllisyys näkökohdat huomioonotettaisiin tarkoin esille.
Epäkohta suurten metsäjättien ja yksittäisten metsänomistajien välisessä
kanssakäynnissä on vaikuttamismahdollisuus heikko ja se kuinka metsänhoito -
yhdistys valvoo metsän omistajien etuja puu kaupoissa ja katkonnassa.
Sekä PEFS sertifikaatti joka turvaa tärkeät luonto arvot ja kestävän kehityksen."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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Kunnallisvalitus
§3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan
jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon
laillisuusvirheet.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi
/hallintotuomioistuimet
Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta.
Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi
ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
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Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin
päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös
on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt
toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.
Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu
jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu
tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän
jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen
asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä
myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.
oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä
tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö-
tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä,
suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
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Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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Muutoksenhakukielto
§16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24
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.

