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§ 31
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
todetaan läsnäolijat
valtuutettujen esteilmoitukset
kokouskutsut ja kuulutukset
hyväksytään työjärjestys
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§ 32
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Vesa Puuronen ja Maarit Simoska.
Seuraavina vuorossa ovat Reino Rissanen ja Anna Suomalainen.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 27.5.2019.
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Tekninen lautakunta, § 82,22.05.2018
Tekninen lautakunta, § 15,30.01.2019
Kaupunginhallitus, § 33,11.02.2019
Ympäristölautakunta, § 63,24.04.2019
Kaupunginhallitus, § 140,29.04.2019
Kaupunginvaltuusto, § 33, 20.05.2019
§ 33
Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 34 tontti 15, Rovakatu 2
ROIDno-2018-594
Tekninen lautakunta, 22.05.2018, § 82
Valmistelijat / lisätiedot:
Nicholas Coull
nicholas.coull@rovaniemi.fi
Kaavoitus 8.5.2018/ kaavasuunnittelija NC:
Rovakatu 2:ssa sijaitsee vuonna 1963 valmistunut Rovaniemen maalaiskunnan
kunnantalona toiminut rakennus. Rakennus on ollut yhdistymisen jälkeen
Rovaniemen kaupungin toimistorakennuksena. Rakennuksessa on toiminut mm.
perhe- ja sosiaalipalveluiden toimistotiloja. Toimintoja on tarkoitus sijoittaa muualle
eikä rakennukselle ole enää käyttöä kaupungin omassa palvelutuotannossa.
Rakennuksen pidempiaikainen käyttö edellyttäisi rakennuksen laajamittaista
peruskorjausta. Rakennuksen kuntoluokka (68%) on alle suosituksen (75%) ja
rakennuksella on korjausvelkaa noin 400 000 €. Teknisen toimialan johtoryhmä on
kokouksessaan (12.4.2018) päättänyt ehdottaa tekniselle lautakunnalle tontin
asemakaavamuutoksen käynnistämistä. Kaavamuutosprosessissa
tutkittaisiin tontin asemakaavan muuttamista vastaamaan viereisten tonttien
käyttötarkoitusta, mittakaava sekä rakennustapaa.
Alueen asemakaava on hyväksytty 21.3.2016. Muutosalueen tontti on asemakaavassa
yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). Kerrosluku tontilla on neljä (IV) ja
rakennusoikeutta on osoitettu 4350 k-m²: (e=2.67). Tontin pinta-ala on 1631 m².
Ehdotus
Esittelijä: Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri
Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavamuutoksen tutkimisen 1.
kaupunginosan korttelin 34 tontilla 15, osoiteessa Rovakatu 2. Asemakaavan
muutoksessa tutkitaan yleisten rakennusten korttelialueen(Y) muuttamista asuin- ja
liikerakennusten korttelialueeksi(AL). Asemakaavamuutos kuulutetaan vireille sekä
valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta, 30.01.2019, § 15
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Valmistelijat / lisätiedot:
Nicholas Coull
Kaavoitus 7.1.2019/ kaavasuunnittelija NC:
Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 13.6.2018.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asiakirjat pidettiin nähtävillä 14.-27.6.2018.
Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutos pidettiin valmisteluvaiheen
kuulemista varten nähtävillä 15.-29.10.2018 palvelupiste Osviitassa. Valmisteluvaiheen
kuulemisesta ja nähtävillä pidosta ilmoitettiin lehtikuulutuksella Lapin Kansassa
12.10.2018. Asemakaavamuutokseen liittyen on saapunut kaksi mielipidettä, toinen
vireilletulon kuuluttamisen jälkeen ja toinen valmisteluvaiheen kuulemisen aikana.
Saapunut palaute ja siihen liittyvä vastine on esitetty vuorovaikutuslomakkeella.
Asemakaavamuutoksella yleisten rakennusten korttelialue (Y), rakennusoikeudella
4350 k-m² ja kerrosluvulla IV, muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialueeksi (AL-10), jonka rakennusoikeus on 3000 k-m² ja kerrosluku on viisi (V),
kellarikerroksessa saa käyttää puolet suurimman kerroksen alasta kerrosalaan
luettavaksi tilaksi.

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

Kaupunginhallitus, 11.02.2019, § 33
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Pyhäjärvi, Nicholas Coull
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että 1.
kaupunginosan korttelin 34 tontin 15 asemakaavaa ryhdytään muuttamaan 20.9.2018
päivätyn kaavaluonnoksen periaatteiden mukaisesti. Ehdotus asemakaavan
muutokseksi asetetaan julkisesti nähtäville ja asiasta pyydetään
ympäristölautakunnan lausunto.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Ympäristölautakunta, 24.04.2019, § 63
Valmistelijat / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
Rovaniemen kaupungin kaavoitus on pyytänyt lausuntoa asemakaavan
muutosehotuksesta 1. kaupunginosa kortteli 34 tontti 15, Rovakatu 2.
Rovakatu 2:ssa sijaitsee vuonna 1963 valmistunut Rovaniemen maalaiskunnan
kunnantalona toiminut rakennus. Rakennus on toiminut kaupungin ja maalaiskunnan
yhdistymisen jälkeen Rovaniemen kaupungin toimistorakennuksena. Rakennuksessa
on toiminut mm. perhe- ja sosiaalipalveluiden toimistotiloja. Toimintoja on tarkoitus
sijoittaa muualle eikä rakennukselle ole enää käyttöä kaupungin omassa
palvelutuotannossa. Rakennuksen pidempiaikainen käyttö edellyttäisi rakennuksen
laajamittaista peruskorjausta.
Asemakaavan muutoksella yleisten rakennusten korttelialue (Y), rakennusoikeudella
4350 k-m² ja kerrosluvulla IV, muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialueeksi (AL-10), jonka rakennusoikeus on 3000 k-m² ja kerrosluku on viisi (V),
kellarikerroksessa saa käyttää puolet suurimman kerroksen alasta kerrosalaan
luettavaksi tilaksi.

Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 29.04.2019, § 140
Valmistelijat / lisätiedot:
Nicholas Coull
Kaavoitus 12.4.2019/ kaavasuunnittelija NC:
Voimassa oleva asemakaava, asemakaavan muutosehdotus sekä asiakirjat pidettiin
ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä 25.2.-26.3.2019 palvelupiste
Osviitassa ja kaupungin internetsivujen kaavatorilla. Nähtävilläpidosta ilmoitettiin
lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 22.2.2019 sekä kirjeillä naapureille. Ehdotusvaiheen
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kuulemisen aikana ei ole saapunut kaavamuutokseen liittyviä muistutuksia eikä
lausuntoja.
Asemakaavan muutoksella yleisten rakennusten korttelialue (Y), rakennusoikeudella
4350 k-m² ja kerrosluvulla IV, muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialueeksi (AL-10), jonka rakennusoikeus on 3000 k-m² ja kerrosluku on viisi (V),
kellarikerroksessa saa käyttää puolet suurimman kerroksen alasta kerrosalaan
luettavaksi tilaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 1. kaupunginosan
korttelin 34 tontin 15 asemakaavamuutos hyväksytään 20.9.2018 päivätyn
kaavakartan mukaisesti.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 20.05.2019, § 33
Valmistelijat / lisätiedot:
Nicholas Coull
nicholas.coull@rovaniemi.fi
Liitteet

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

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

Kaupunginvaltuusto, 20.05.2019, § 35
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 29.4.2019 § 149 esittää valtuustolle, että valtuusto
1. valitsee toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 kaupunginhallitukseen jäsenet ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää valituista jäsenistä
puheenjohtajan, I- ja II varapuheenjohtajan,
2. päättää, että kaupunginhallitus sopii puheenjohtajaksi valitun kanssa toimiiko
hän osa-aikaisena tai kokoaikaisena luottamushenkilönä,
3. päättää, että kaupunginhallitus hyväksyy osa-aikaisen tai kokoaikaisen
puheenjohtajan tehtävänkuvan ja toimii puheenjohtajan esimiehenä,
4. päättää, että kokoaikaisena toimivan puheenjohtajan palkka on puolet
kaupunginjohtajan palkasta ja vastaavasti osa-aikaisen puheenjohtajan palkka
on suhteutettu kokoaikaisen palkkaan. Kokoaikaisena tai osa-aikaisena
luottamushenkilönä toimivalle puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota.
Kokouspalkkio maksetaan hallintosäännön mukaisesti.
5. valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän kohdalta kokouksessa.
Tiedoksi
Ao. henkilöt, Sarastia Oy, CaseM-tuki, tietohallinto, luottamushenkilörekisteri
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Kaupunginhallitus, § 166,13.05.2019
Kaupunginvaltuusto, § 36, 20.05.2019
§ 36
Eroaminen koulutuslautakunnan jäsenyydestä / Sihvo
ROIDno-2017-1816
Kaupunginhallitus, 13.05.2019, § 166
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Anni-Sofia Sihvo on 26.4.2019 kirjaamoon lähettämällään sähköpostilla pyytänyt eroa
koulutuslautakunnan jäsenyydestä perusteena elämäntilanteessa tapahtuneet
muutokset.
Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 70, 19.3.2018 §:t 23, 25 ja 22.10.2018 § 96 valinnut
koulutuslautakuntaan toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Pj Pertti Lakkala
Ville Impiö
Vpj Sanna Luoma
Rosa Vetri
J Veli-Matti Kilpimaa
Markku Kallinen
J Piia Hanni
Jari Simola
J Saara Koikkalainen
Elina Holm
J Antti Väänänen
Jussi Nikula
J Sakke Rantala
Heikki Lindroos
J Anni-Sofia Sihvo
Raija Kivilahti
J Marjatta Koivuranta
Pirjo Kumpula
J Timo Tolonen
Ari Paldan
J Tiina Outila
Saara Hartzell
Jäsenten ja varajäsenten määrä

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

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan koulutuslautakunnassa on
yksitoista (11) jäsentä. Vähintään puolet lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on
valittava valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee
lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden
varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava
valtuutettu. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen voi olla muukin kuin
valtuutettu. Kuntalain 31 §:n 3 momentin mukaan toimielinten jäsenille valitaan
henkilökohtaiset varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista
jäsenistä säädetään.
Toimikausi
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Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Valtuuston toimikausi on
1.6.2017 - 31.5.2021.
Vaalikelpoisuus
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.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Anni-Sofia Sihvolle eron 20.5.2019 lukien koulutuslautakunnan jäsenen
tehtävästä,
valitsee koulutuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

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

Puolue
Keskusta
Vas.
Kokoomus
SDP
SDP
Keskusta
Keskusta
KD
PS

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan ympäristölautakunnassa on
yhdeksän (9) jäsentä. Vähintään puolet lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on
valittava valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee
lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden
varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava
valtuutettu. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen voi olla muukin kuin
valtuutettu. Kuntalain 31 §:n 3 momentin mukaan toimielinten jäsenille valitaan
henkilökohtaiset varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista
jäsenistä säädetään
Mikäli Rovaniemen kaupunki on sopinut viranomaistehtävien hoitamisesta toisen
kunnan tai kuntayhtymän kanssa, on ao. kunnalla tai kuntayhtymällä lisäksi oikeus
nimetä jäsen (ja tälle henkilökohtainen varajäsen) siihen Rovaniemen kaupungin
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toimielimeen, joka vastaa sopimuksen kohteena olevan viranomaistehtävän
hoitamisesta. Lautakunnassa po. kunnan edustajat osallistuvat yhteistyösopimuksen
mukaisten tai kuntien yhteisten asioiden käsittelyyn.Oikeus päättyy, kun sopimus
lakkaa olemasta voimassa.
Toimikausi
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Valtuuston toimikausi on
1.6.2017 - 31.5.2021.
Vaalikelpoisuus
Yleinen vaalikelpoisuus
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut
valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Vaalikelpoisuus valtuustoon
Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan
tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa
tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö,
joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa
olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos
palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.
Vaalikelpoisuus lautakuntaan
Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja valiokuntaan
seuraavasti:
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö
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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. Yhdeksänjäsenisen lautakunnan
jäseniksi on valittava vähintään neljä (4) miestä ja naista sekä varajäseniksi
vähintään neljä (4) miestä ja naista.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Sisko Koskiniemelle eron 20.5.2019 lukien
ympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä,
valitsee ympäristölautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
myöntää Anni-Sofia Sihvolle eron 20.5.2019 lukien
ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä,
valitsee ympäristölautakuntaan uuden henkilökohtaisen varajäsenen Reetta
Paukkuselle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 20.05.2019, § 37
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 13.5.2019 § 167 esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
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myöntää Sisko Koskiniemelle eron 20.5.2019 lukien
ympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä,
valitsee ympäristölautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
myöntää Anni-Sofia Sihvolle eron 20.5.2019 lukien
ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä,
valitsee ympäristölautakuntaan uuden henkilökohtaisen varajäsenen Reetta
Paukkuselle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Tiedoksi
Ao. henkilöt, toimielimen sihteeri, CaseM-tuki, Sarastia Oy, tietohallinto,
luottamushenkilörekisteri
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§ 38
Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet
ROIDno-2019-1487
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön § 122 mukaisesti kokouskutsussa mainittujen
asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia
aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan
puheenjohtajalle.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta
käydään lähetekeskustelu.
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää kokouksessa jätettävät aloitteet
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää kokouksessa jätettävät aloitteet
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

