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Veli-Matti Kilpimaa, varajäsen
Jarmo Huhtala, varajäsen
Mikko Lindroos, varajäsen, saapui 16:26, poistui 16:48
Ari Paldan, varajäsen
Saara Hartzell, varajäsen, saapui 16:21
Muut saapuvilla olleet
Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, sihteeri
Minna Muukkonen, vammaisneuvoston edustaja
Raili Kerola, vanhusneuvoston edustaja
Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö
Marja Marjetta, hallintosihteeri
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Johanna Tikkanen, tiedottaja
Jukka Kujala, toimialajohtaja
Antti Lassila, toimialajohtaja
Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, saapui 16:14
Miko Storman, nuorisovaltuuston edustaja
Heini-Tuuli Onnela, viestintä- ja markkinointijohtaja
Poissa

Hilpi Ahola
Jaakko Huttunen
Jouko Lampela
Kari Tuominen
Tiina Outila

Allekirjoitukset

Heikki Autto
Puheenjohtaja

Kaisa Laitinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
25.03.2021

29.03.2021

Saara Koikkalainen

Mika Kansanniva
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
30.3.2021 alkaen.

hallintosihteeri Marja Marjetta
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§ 13
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
todetaan läsnäolijat sekä ääni- ja kuvayhteys
valtuutettujen esteilmoitukset
kokouskutsut ja kuulutukset
hyväksytään työjärjestys
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osanottajat sekä osanottajien ääni- ja
kuvayhteyden. Poissa varsinaisista jäsenistä olivat Hilpi Ahola, Jouko Lampela, Kari
Tuominen, Tiina Outila ja Jaakko Huttunen. Varajäsenistä läsnä olivat Ari Karvo, Ari
Paldan, Veli-Matti Kilpimaa ja Jarmo Huhtala.
Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu CaseM sähköisessä kokoustyötilassa sekä
Rovaniemen kaupungin internetsivuilla 16.3.2021.
Kokouskutsu on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla 16.3.2021.
Kokouskutsu on kuulutettu sanomalehti Lapin Kansassa ja Uusi Rovaniemi lehdessä
17.3.2021.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Puheenjohtaja totesi, että asia 22 Aloite tilapäisen valiokunnan
perustamiseksi käsitellään ennen kokouksessa jätettäviä valtuustoaloitteita. Muilta
osin työjärjestys hyväksyttiin.
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§ 14
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mika Kansanniva ja Saara
Koikkalainen. Seuraavina vuorossa ovat Sisko Koskiniemi ja Pertti Lakkala.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Kansanniva ja Saara Koikkalainen.
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§ 15
Ilmoitusasiat
Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 17.12.2020 § 12
määräänyt kaupunginvaltuustoon uusia varajäseniä:
Suomen Keskusta -puolueelle varavaltuutetuiksi Raija Kivilahti ja Pirjo
Kumpula
Kansallinen Kokoomus -puolueelle varavaltuutetuksi Merja Vilmilä
Vihreä liitto -puolueelle varavaltuutetuksi Topi Tossavainen
Kaupunginvaltuutettu Matti Torvinen on 15.2.2021 saapuneella sähköpostilla
ilmoittanut eronneensa Sinisestä valtuustoryhmästä ja perustaneensa
valtuustoryhmän Matin ryhmä, joka on aloittanut toimintansa 13.2.2021.
Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 23.2.2021 § 4 valinnut edustajat
toimielimiin toimikaudeksi 2021-2022. Edustajaksi kaupunginvaltuustoon on
valittu Miko Storman ja varaedustajaksi Jussa Posio. Nuorisovaltuuston
toimintasäännön § 12 mukaan nuorisovaltuuston edustajilla on läsnäolo- ja
puheoikeus kokouksissa.
Ehdotus
Kaupunginvaltuuston merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajalle annetun ilmoituksen mukaan
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana toimii Petteri Pohja ja
Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtajan Riitta-Maija Hokkanen.
Kaupunginvaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.
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Tarkastuslautakunta, § 29,24.02.2021
Kaupunginvaltuusto, § 16, 22.03.2021
§ 16
Sidonnaisuusilmoitusten saattaminen valtuustolle, tilanne 02/2021
ROIDno-2021-590
Tarkastuslautakunta, 24.02.2021, § 29
Valmistelijat / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
Tarkastuslautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi
kaksi kertaa vuodessa (hallintosääntö 85 §). Tarkastuslautakunta päätti
kokouksessaan 21.8.2017 tiedoksiannon ajankohdiksi maaliskuun ja lokakuun
valtuuston kokoukset. Edellisen kerran sidonnaisuusrekisteritilanne käsiteltiin
valtuustossa 26.10.2020 § 79.
Keitä velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnan hallituksen sekä maankäyttö-
ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä
(ympäristölautakunta ja elinvoimalautakunta). Tämän lisäksi velvollisuus koskee
valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa sekä
kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. (kuntalaki 84 § 2 mom.).
Sidonnaisuusrekisterin tarkoituksena on edistää päätöksenteon avoimuutta ja
läpinäkyvyyttä.
Kuntalain 30 § 5 mom. mukaan kunnanhallituksen ja lautakuntien jaostoihin
sovelletaan sitä, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Täten
ilmoitusvelvollisuus koskee myös kaupunginhallituksen sekä ympäristö- ja
elinvoimalautakunnan jaostojen jäseniä sekä muiden lautakuntien jaostojen
puheenjohtajistoa ja esittelijöitä.
Mitä sidonnaisuusilmoituksen täytyy sisältää
Ilmoitusvelvollisen on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistä sekä
luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.
Tämän lisäksi on ilmoitettava merkittävästä varallisuudesta, eli omaisuudesta ja
omistajuuksista, jotka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten.
Ilmoistusvelvollisen on myös ilmoitettava muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla
merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Kuntalain 84 §:ssä määritellään sidonnaisuuksien ilmoittamisen sisältö. Kuntaliitto on
tehnyt ohjeistuksen sidonnaisuusilmoitusten ja -rekisterin tulkintaan. Ohjeistus jättää
myös avoimia kysymyksiä ilmoitusvelvolliselle ja lautakunnille päätettäväksi.
Merkittävän varallisuuden raja-arvon määrä
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Kuntaliiton ohjeistuksessa ei määritellä, mikä on ilmoitettavan velan, vastuiden tai
takauksen euromääräinen raja-arvo, jonka ylittyessä ilmoitus on annettava.
Tarkastuslautakunta 19.6.2019 päätti, että liike- tai sijoitusoimintaa varten
otetun velan, takauksen ja muiden vastuiden raja-arvo on 100 000 euroa. Raja-arvon
ylittyessä summa on ilmoitettava sidonnaisuusilmoituksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta käy läpi sidonnaisuusrekisterin tilanteen 02/2021 ja merkitsee
sen tiedoksi.
Lautakunta saattaa ajantaisen sidonnaisuusrekisterin tiedoksi kaupunginvaltuuston
22.3.2021 kokoukseen.
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.
Rovaniemen kaupungin ajantasainen sidonnaisuusrekisteri on osoitteessa
https://rovaniemi.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse .

Kaupunginvaltuusto, 22.03.2021, § 16
Valmistelija / lisätiedot:
Juuso Kataja, Jari Kotimäki
juuso.kataja@rovaniemi.fi, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja, tarkastuspäällikkö
Ehdotus
Tarkastuslautakunta 24.2.2021 § 29 saattaa sidonnaisuusilmoituksia koskevan
tilanteen (https://rovaniemi.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse) tiedoksi
kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tarkastuslautakunnan ilmoituksen tiedoksi.
Tiedoksi
Tarkastuslautakunta
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Tekninen lautakunta, § 46,26.03.2019
Elinvoimalautakunta, § 34,25.02.2020
Kaupunginhallitus, § 94,16.03.2020
Kaupunginhallitus, § 244,08.06.2020
Kaupunginvaltuusto, § 46,15.06.2020
Kaupunginhallitus, § 291,31.08.2020
Kaupunginvaltuusto, § 68,07.09.2020
Kaupunginhallitus, § 80,15.03.2021
Kaupunginvaltuusto, § 17, 22.03.2021
§ 17
Asemakaavan laatiminen Apukan alueelle
ROIDno-2019-738
Tekninen lautakunta, 26.03.2019, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Pyhäjärvi
markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Hakemus Apukka Resort Oy
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Apukka
Apukassa tilan 698-409-31-17 Koskiapukka ja 698-409-31-18 Vanha-
Apukka maanomistajat ja vuokramiehet ovat esittäneet, että kaupunki käynnistäisi
asemakaavan laatimisen alueelle. Asemakaavoitus aloitteen on jättänyt
maanomistajan ja Metsähallituksen vuokramiehenä alueella toimiva Apukka Resort
Oy. Hakijan tavoitteena on laatia alueelle asemakaava ohjaamaan ja turvaamaan
matkailupalveluyrityksen toiminta ja kehittyminen.
Hakijat ovat tilanneet kaavan laatimisen konsulttityönä Seitap Oy:ltä ja valtuuttaneet
maanmittausteknikko Tapani Honkasen sopimaan käytännön kaavoitusmenettelyistä
kaupungin kaavoituksen kanssa. Kaavan laatijalla on maankäyttö- ja rakennuslain
mukainen kaavan laatijan pätevyys. Konsultti on toimittanut kaupungille alustavan
osallistumis- ja arviointisuunitelman. Asemakaavan pohjakartta laaditaan
kaavoitusmittausohjeiston mukaisesti ja sen hyväksyy kaupungingeodeetti.
Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että Apukan alueelle käynnistetään
asemakaavan laatiminen. Matkailupalvelua varten laadittavan asemakaava-alueen
toteuttamisvastuu siirretään kokonaisuudessaan asemakaavamääräyksellä MRL:n 91§
mukaisesti maanomistajalle tai -haltijalle. Apukan alueen tuleva asemakaava-alue ei
kuulu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Asemakaavaan mahdollisesti sisältyvien
katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitovastuu kuuluu maanomistajalle tai-
haltijalle.
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Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Tekninen lautakunta päätää, että Apukan alueen asemakaavan laatimista ryhdyttään
tutkimaan. Asemakaava saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten
yleisesti nähtäville. Matkailupalvelua varten laadittavan asemakaava-alueen
toteuttamisvastuu siirretään asemakaavamääräyksellä MRL:n 91§ mukaisesti
maanomistajalle tai -haltijalle. Apukan alueen tuleva asemakaava-alue ei kuulu
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Asemakaavaan mahdollisesti sisältyvien
katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitovastuu kuuluu maanomistajalle tai-
haltijalle. Asemakaavan laatimisesta ja käsittelystä peritään hakijalta 5000 € sekä
kuulutuskustannuksena 300 €/kaavakuulutus. Asemakaavan hyväksyy
kaupunginvaltuusto.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 25.02.2020, § 34
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava 11.2.2020
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 11.2.2020
4 Kaavaselostus 11.2.2020
5 Vastine mielipiteisiin
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 13.2.2020:
Apukan asemakaavan laatiminen on saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja
arviointisuunnitelma nähtäville 18.4.-2.5.2019. Vireilletulo kuulutettiin 17.4.2019 Lapin
Kansassa sekä ilmoitettiin kirjeellä osallisille. Asemakaavan vireilletulon aineistoon on
ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa,
kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana
saapui yksi mielipide. Saapunut mielipide käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen
jälkeen elinvoimalautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa.
Apukan alueelle on laadittu 13.5.2019 päivätty asemakaavaluonnos. Luonnoksessa
alueelle on muodostettu matkailua palvelevien korttelialueiden RM tontti,

kerrosluvulla II. Rakennusoikeutta alueelle on osoitettu yhteensä 5000 k-m2. Alueen
koillisosaan on muodostettu myös n. 3,5, ha:n kokoinen retkeily- ja ulkoilualue VR.
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Valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu asettamalla aineisto yleisesti nähtäville
22.5.-4.6.2019. Kuulutus nähtävillä pidosta julkaistiin 20.5.2019 Lapin Kansassa sekä
ilmoitettiin kirjeellä osallisille. Asemakaavaan on ollut mahdollisuus tutustua
nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin
internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana saapui yksi mielipide. Saapuneisiin
mielipiteisiin on laadittu vastine ja se käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen
jälkeen elinvoimalautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa.
Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen on saapuneiden mielipiteiden ja muiden
selvitysten osalta kaavaluonnosta korjattu. Naapurikiinteistön esityksestä ja Lapin Ely -
keskuksen suostumuksella kaavakarttaan on lisätty toinen tieliittymä kantatielle sekä
merkitty siitä korttelialueen läpi ajoyhteys (ajo) rannalla oleville kiinteistöille. Alueella
olevien ns. vanhan Apukan alueen rakennusten rakennusoikeusmääriä on selvitetty
kaupungin rakennusvalvonnassa ja korjattu vastaamaan nykyistä
rakennusoikeusmäärää, jolloin alueen lounaisosalla olevan rakennusalan
rakennusoikeus on nostettu vastaamaan olevaa tilannetta (4000 k-m2). Myös
kaavakarttaan liittyviä asemamääräyksiä on tarkennettu mm. lisäämällä
tonttijakomääräys ja tarkentamalla alinta rakentamiskorkeusmääräystä.

Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavaan tehdyt korjaukset eivät ole olleet
luonteeltaan sellaisia, että kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen pitäisi suorittaa
uudelleen. Kaavoitus esittää, että 11.2.2020 päivätty Apukan asemakaava hyväksytään
jatkokaavoituksen pohjaksi.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Apukan
alueelle laaditun ja 11.2.2020 päivätyn asemakaavaluonnoksen. Asemakaava
saatetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
Lapin Ely-keskuksen lausunto. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita
toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen
lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Kaavaan mahdollisesti kohdistuvat
kiinteistötekniset toimet laaditaan myöhemmin asemakaavan laatua lainvoiman.
Asemakaavan laatimisesta hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen
mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300€/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy
kaupunginvaltuusto.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 94
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava 11.2.2020
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 11.2.2020
4 Kaavaselostus 11.2.2020
5 Vastine mielipiteisiin
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti, että se
hyväksyy Apukan alueelle laaditun ja 11.2.2020 päivätyn asemakaavaluonnoksen.
Asemakaava saatetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä
pyydetään Lapin Ely-keskuksen lausunto. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita
toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen
lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Kaavaan mahdollisesti kohdistuvat
kiinteistötekniset toimet laaditaan myöhemmin asemakaavan laatua lainvoiman.
Asemakaavan laatimisesta hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen
mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy
kaupunginvaltuusto.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 08.06.2020, § 244
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava 11.2.2020
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 11.2.2020
4 Kaavaselostus 16.3.2020
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 27.5.2020:
Apukan asemakaava on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä
24.4.-25.5.2020. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin 23.4.2020 Lapin Kansassa sekä
kirjeellä kaava-alueen rajanaapureille. Asemakaavaan on voinut tutustua
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nähtävilläpidon aikana kaupungin kaavoituksessa, palvelupiste osviitassa sekä
kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Muistutuksia tai lausuntoja nähtävilläpidon
aikana ei saapunut.
Asemakaavassa alueelle muodostuu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue
RM, kerrosluvulla II. Rakennusoikeutta kaavassa alueelle osoitetaan alueen
lounaisosaan 4000 k-m2, joka sisältää myös jo alueella aiemmin olevia rakennuksia.
Koillisosaan osoitetaan rakennusoikeutta 2500 k-m2, joka sisältää myös jo alueella
aiemmin olevia rakennuksia. Alueelle kaavassa osoittetaan myös uutta retkeily-ja
ulkoilualuetta VR, noin 3,5 ha sekä vesialuetta W. Ranta-alueella olevalle kahdelle
kiinteistölle kaavassa osoitetaan kulkuyhteys ajo -merkinnällä.
Kaavoitus esittää, että alueelle laadittu ja 11.2.2020 päivätty Apukan asemakaava
hyväksytään.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 26.
kaupunginosan Apukan asemakaavan 11.2.2020 päivätyn kaavakartan mukaisesti.
Asemakaavaan on merkitty velvoitteita toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja
rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen lautakunta on 26.3.2019 päättänyt.
Toteuttamisvastuu edellyttää, että katujen ja muiden yleisten alueiden
toteuttamisvastuu kuuluu alueen maanomistajille tai -
haltijoille. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään vuoden 2019
hinnoitteluperusteen mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus.
Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava 11.2.2020
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 11.2.2020
4 Kaavaselostus 16.3.2020
Ehdotus
Kaupunginhallitus 8.6.2020 § 244 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
hyväksyy 26. kaupunginosan Apukan asemakaavan 11.2.2020 päivätyn kaavakartan
mukaisesti. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita toteuttamisvastuusta maankäyttö-
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ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen lautakunta on 26.3.2019 päättänyt.
Toteuttamisvastuu edellyttää, että katujen ja muiden yleisten alueiden
toteuttamisvastuu kuuluu alueen maanomistajille tai -
haltijoille. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään vuoden 2019
hinnoitteluperusteen mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus.
Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 31.08.2020, § 291
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Apukka asemakaava, korjattu 10.8.2020
3 Apukka kaavaselostus, päivitetty 18.8.2020
4 Vuorovaikutuslomake, täydennetty 10.8.2020
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 20.8.2020:
Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2020 § 46 palauttaa Apukan asemakaavan uudelleen
valmisteltavaksi asianhallintajärjestelmään kirjaamatta jääneen Ely:n lausunnon
vuoksi. Ely:n 25.5.2020 päivätty lausunto on kirjattu asianhallintajärjestelmään sekä
huomioitu asemakaavan valmistelussa. Lausunnon osalta kaavaan on
lisätty tulvamääräys, tarkentamalla alimpia maanpinnan ja kastuvien rakenteiden
korkeustasoja, sekä hulevesien käsittelyä koskeva määräys. Maanomistajan osalta
lumialueen määräystä on tarkennettu, niin että se sallii kesällä alueen käytön myös
leiri- ja vesipuistoalueena. Koska tarkennukset kaavaan ovat olleet vähäisiä ja lähinnä
teknisiä korjauksia ja niihin on saatu maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaisesti
maanomistajan suostumus 20.8.2020, niin kaavan asettamista uudelleen nähtäville ei
ole tarvetta suorittaa.
Apukan asemakaava on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä
24.4.-25.5.2020. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin 23.4.2020 Lapin Kansassa sekä
kirjeellä kaava-alueen rajanaapureille. Asemakaavaan on voinut tutustua
nähtävilläpidon aikana kaupungin kaavoituksessa, palvelupiste osviitassa sekä
kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Muistutuksia nähtävilläpidon aikana ei
saapunut. Asemakaavasta on saapunut 25.5.2020 päivätty Ely:n lausunto. Lausuntoon
on laadittu kaavanlaatijan toimesta vastineeksi vuorovaikutuslomake joka on
esityksen liitteenä.
Asemakaavassa alueelle muodostuu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue
RM, kerrosluvulla II. Rakennusoikeutta kaavassa alueelle osoitetaan alueen
lounaisosaan 4000 k-m2, joka sisältää myös jo alueella aiemmin olevia rakennuksia.
Koillisosaan osoitetaan rakennusoikeutta 2500 k-m2, joka sisältää myös jo alueella
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aiemmin olevia rakennuksia. Alueelle kaavassa osoittetaan myös uutta retkeily-ja
ulkoilualuetta VR, noin 3,5 ha sekä vesialuetta W. Ranta-alueella olevalle kahdelle
kiinteistölle kaavassa osoitetaan kulkuyhteys ajo -merkinnällä.
Kaavoitus esittää, että alueelle laadittu ja 11.2.2020 päivätty ja 10.8.2020 korjattu
Apukan asemakaava hyväksytään.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 26.
kaupunginosan Apukan asemakaavan 11.2.2020 päivätyn ja 10.8.2020 korjatun
kaavakartan mukaisesti. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita toteuttamisvastuusta
maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen lautakunta
on 26.3.2019 päättänyt. Toteuttamisvastuu edellyttää, että katujen ja muiden yleisten
alueiden toteuttamisvastuu kuuluu alueen maanomistajille tai -haltijoille. Kun
toteuttamisvastuu on velvoitettu maanomistajalle tai -haltijalle, niin
maankäyttösopimusta alueen kaavoituksen osalta ei ole tarve
laatia. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen
mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy
kaupunginvaltuusto.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 68
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Apukka asemakaava, korjattu 10.8.2020
3 Apukka kaavaselostus, päivitetty 18.8.2020
4 Vuorovaikutuslomake, täydennetty 10.8.2020
Ehdotus
Kaupunginhallitus 31.8.2020 § 291 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
hyväksyy 26. kaupunginosan Apukan asemakaavan 11.2.2020 päivätyn ja 10.8.2020
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korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita
toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen
lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Toteuttamisvastuu edellyttää, että katujen ja
muiden yleisten alueiden toteuttamisvastuu kuuluu alueen maanomistajille tai -
haltijoille. Kun toteuttamisvastuu on velvoitettu maanomistajalle tai -haltijalle, niin
maankäyttösopimusta alueen kaavoituksen osalta ei ole tarve
laatia. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen
mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 15.03.2021, § 80
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Apukka asemakaava 11.2.-20 korjattu 23.2.-21
3 Apukka kaavaselostus 9.9.-20 päivitetty 24.2.-21
Kaavoitus kaavasuunittelija TH 2.3.2021:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.9.2020 § 68 Apukan asemakaavan. Lapin Ely -keskus
on päätöksen jälkeen kehottanut 12.10.2020 antamassaan oikaisukehotuksessa
kaupunkia käsittelemään Apukan asemakaavan uudelleen. Oikaisukehotuksen
johdosta kaupunginvaltuuston on tehtävä kaavaa koskeva uusi päätös kuuden
kuukauden kuluessa oikaisukehotuksen antamisesta tai kaavan hyväksymispäätös
katsotaan raueneeksi (MRL 195 §).
Oikaisukehoitus asemakaavassa on perustunut alueella esiintyvään liikennemeluun ja
sen selvityksen puutumiseen. Asemakaava-alueelle on laadittu 29.1.2021 päivätty
liikennemeluselvitys. Liikennemeluselvitys on asemakaavan selostuksen liitteenä
sivulla 21. Asemakaavasta on pidetty Lapin Ely -keskuksen ja kaupungin välillä
23.2.2021 kaavaneuvottelu ja siinä todettiin alueelle laaditun liikennemeluselvityksen
riittävyys. Selvityksen johdosta asemakaavaan sovittiin lisättäväksi 4-tien
puoleisille rakennusalan osille alueet, jolle ei sallita asuin- eikä majoitustiloja. Muuta
rakentamista kyseisille alueille voidaan osoittaa. Lisäksi
rannanpuoleisille rakennusaloille merkitään ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden
rakenteiden ääneneristävyyttä velvoittava määräys. Kaavaneuvottelussa sovittiin
myös, että alueelle laadittu asemakaava voidaan saattaa kaavaan tehtäviksi sovittujen
lisäysten jälkeen kaupunginhallituksen kautta valtuustoon uudelleen hyväksyttäväksi.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
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kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 26.
kaupunginosan Apukan asemakaavan 11.2.2020 päivätyn ja 23.2.2021 korjatun
kaavakartan mukaisesti. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita toteuttamisvastuusta
maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen lautakunta
on 26.3.2019 päättänyt. Toteuttamisvastuu edellyttää, että katujen ja muiden yleisten
alueiden toteuttamisvastuu kuuluu alueen maanomistajille tai -haltijoille. Kun
toteuttamisvastuu on velvoitettu maanomistajalle tai -haltijalle, niin
maankäyttösopimusta alueen kaavoituksen osalta ei ole tarve
laatia. Kaavoituskustannuksena hakijalta on peritty vuoden 2019 hinnoitteluperusteen
mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 22.03.2021, § 17
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Apukka asemakaava 11.2.-20 korjattu 23.2.-21
3 Apukka kaavaselostus 9.9.-20 päivitetty 24.2.-21
Ehdotus
Kaupunginhallitus 15.3.2021 § 80 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
hyväksyy 26. kaupunginosan Apukan asemakaavan 11.2.2020 päivätyn ja
23.2.2021 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita
toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen
lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Toteuttamisvastuu edellyttää, että katujen ja
muiden yleisten alueiden toteuttamisvastuu kuuluu alueen maanomistajille tai -
haltijoille. Kun toteuttamisvastuu on velvoitettu maanomistajalle tai -haltijalle, niin
maankäyttösopimusta alueen kaavoituksen osalta ei ole tarve
laatia. Kaavoituskustannuksena hakijalta on peritty vuoden 2019 hinnoitteluperusteen
mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
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Kaupunginhallitus, § 27,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 10,20.01.2020
Kaupunginhallitus, § 87,15.03.2021
Kaupunginvaltuusto, § 18, 22.03.2021
§ 18
Eroaminen keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
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.
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7. Vasemmistoliitto r.p.
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
Valmistelijat / 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
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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:
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

Kaupunginhallitus, 15.03.2021, § 87
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Keskusvaalilautakunnan jäsen Saara Hartzell (Vasemmistoliitto) on pyytänyt eroa
keskusvaalilautakunnan tehtävästä, koska hän on asettumassa kuntavaaliehdokkaaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto myöntää Saara Hartzellille eron keskusvaalilautakunnan jäsenen
tehtävästä 23.3.2021 lukien sekä
nimeää keskusvaalilautakuntaan uuden varajäsenen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 22.03.2021, § 18
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 15.3.2021 § 87 esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto myöntää Saara Hartzellille eron keskusvaalilautakunnan jäsenen
tehtävästä 23.3.2021 lukien sekä
nimeää keskusvaalilautakuntaan uuden jäsenen.
Päätös
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Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja
valitsi keskusvaalilautakuntaan uudeksi jäseneksi Kaarina Keskikurun.
Tiedoksi
Ao. henkilöt, Sarastia Oy, CaseM-tuki, luottamushenkilörekisteri
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Kaupunginhallitus, § 98,15.03.2021
Kaupunginvaltuusto, § 19, 22.03.2021
§ 19
Eroaminen kaupunginhallituksen puheenjohtajan kokoaikaisesta tehtävästä sekä
kaupunginvaltuuston jäsenyydestä / Ansala
ROIDno-2018-196
Kaupunginhallitus, 15.03.2021, § 98
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Liisa Ansala pyytää 12.3.2021 lähettämällään sähköpostilla eroa kaupunginhallituksen
puheenjohtajan kokoaikaisesta tehtävästä 1.5.2021 lukien, koska hän siirtyy toisen
työnantajan palvelukseen 1.6.2021 lukien. Lisäksi Liisa Ansala pyytää eroa
kaupunginvaltuuston jäsenyydestä 1.5.2021 alkaen. Vaalikauden jatkuessa
valtuutettujen on mahdollista pyytää eroa alkuperäisen vaalikauden päättyessä ilman
erityistä perustetta.
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.
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
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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.
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.
Kaupunginvaltuusto päätti 20.1.2020 § 8 yksimielisesti valita toimikaudeksi 20.1.2020 -
31.5.2021 kaupunginhallitukseen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimetä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat seuraavasti:
Varsinainen jäsen
Henkilökohtainen varajäsen Puolue
Pj
Liisa Ansala
Kaisu Huhtalo
Keskusta
1. vpj Maria-Riitta Mällinen Terhi Heikkilä
SDP
2. vpj Juhani Juuruspolvi Petteri Pohja
Kokoomus
j
Päivi Alaoja
Sanna Luoma
Kokoomus
j
Matti Henttunen
Mika Kansanniva
Kokoomus
j
Sanna Karhu
Hilpi Ahola
Keskusta
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Maarit Simoska
Hannu Ovaskainen
Harri Rapo
Kalervo Björkbacka
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Keskusta
Keskusta
SDP
PerusS
Vas.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että
kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimii kokoaikaisena luottamushenkilönä,
kaupunginhallitus hyväksyy osa-aikaisen tai kokoaikaisen puheenjohtajan
tehtävänkuvan ja toimii puheenjohtajan esimiehenä, ja että
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.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Liisa Ansalalle eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä
1.5.2021 alkaen,
toteaa, että Suomen Keskusta r.p:n 1. varajäsen Ari Karvo nousee
kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 1.5.2021 alkaen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi,
toteaa, että Suomen Kekusta r.p:n varajäsenet siirtyvät kukin yhden sijan
ylöspäin,
pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Suomen Keskusta r.p:
n valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun 1.5.2021 lukien jäljellä olevaksi
toimikaudeksi,
myöntää Liisa Ansalalle eron kaupunginhallituksen puheenjohtajan
kokoaikaisesta tehtävästä 1.5.2021 alkaen,
valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi kaupunginhallitukseen uuden jäsenen
sekä nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan,
päättää, että kaupunginhallitus sopii puheenjohtajaksi valitun kanssa toimiiko
hän osa-aikaisena tai kokoaikaisena luottamushenkilönä,
päättää, että kaupunginhallitus hyväksyy osa-aikaisen tai kokoaikaisen
puheenjohtajan tehtävänkuvan ja toimii puheenjohtajan esimiehenä,
päättää, että kokoaikaisena toimivan puheenjohtajan palkka on 5075,12 euroa
kuukaudessa ja vastaavasti osa-aikaisen puheenjohtajan palkka on suhteutettu
kokoaikaisen palkkaan. Kokoaikaisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä
toimivalle puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota ja että kokoaikaiselle
puheenjohtajalle ei makseta kokouspalkkiota, mikäli hän nostaa
kuukausipalkkaa ja muutoin kokouspalkkio maksetaan hallintosäännön
mukaisesti. ja että
valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän kohdalta kokouksessa.
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Päätös
Liisa Ansala poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki
28 § 1 kohta).
Puheenjohtajana toimi Maria-Riitta Mällinen.
Harri Rapo poistui klo 16.45 ja varajäsen Reino Rissanen saapui klo 16.47. Toiseksi
pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kalervo Björkbacka.
Kaupunginjohtaja muutettu päätösesitys:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Liisa Ansalalle eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä
1.5.2021 alkaen,
toteaa, että Suomen Keskusta r.p:n 1. varajäsen Ari Karvo nousee
kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 1.5.2021 alkaen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi,
toteaa, että Suomen Kekusta r.p:n varajäsenet siirtyvät kukin yhden sijan
ylöspäin,
pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Suomen Keskusta r.p:
n valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun 1.5.2021 lukien jäljellä olevaksi
toimikaudeksi,
myöntää Liisa Ansalalle eron kaupunginhallituksen puheenjohtajan
kokoaikaisesta tehtävästä 1.5.2021 alkaen,
valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi kaupunginhallitukseen uuden jäsenen
sekä nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan,
päättää toimiiko puheenjohtaja osa-aikaisena tai kokoaikaisena
luottamushenkilönä,
päättää, että kaupunginhallitus hyväksyy osa-aikaisen tai kokoaikaisen
puheenjohtajan tehtävänkuvan ja toimii puheenjohtajan esimiehenä,
päättää, että kokoaikaisena toimivan puheenjohtajan palkka on 5075,12 euroa
kuukaudessa ja vastaavasti osa-aikaisen puheenjohtajan palkka on suhteutettu
kokoaikaisen palkkaan. Kokoaikaisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä
toimivalle puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota ja että kokoaikaiselle
puheenjohtajalle ei makseta kokouspalkkiota, mikäli hän nostaa
kuukausipalkkaa ja muutoin kokouspalkkio maksetaan hallintosäännön
mukaisesti. ja että
valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän kohdalta kokouksessa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätöseistyksen
mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 22.03.2021, § 19
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
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Ehdotus
Kaupunginhallitus 15.3.2021 § 98 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Liisa Ansalalle eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä
1.5.2021 alkaen,
toteaa, että Suomen Keskusta r.p:n 1. varajäsen Ari Karvo nousee
kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 1.5.2021 alkaen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi,
toteaa, että Suomen Kekusta r.p:n varajäsenet siirtyvät kukin yhden sijan
ylöspäin,
pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Suomen Keskusta r.p:
n valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun 1.5.2021 lukien jäljellä olevaksi
toimikaudeksi,
myöntää Liisa Ansalalle eron kaupunginhallituksen puheenjohtajan
kokoaikaisesta tehtävästä 1.5.2021 alkaen,
valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi kaupunginhallitukseen uuden jäsenen
sekä nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan,
päättää toimiiko puheenjohtaja osa-aikaisena tai kokoaikaisena
luottamushenkilönä,
päättää, että kaupunginhallitus hyväksyy osa-aikaisen tai kokoaikaisen
puheenjohtajan tehtävänkuvan ja toimii puheenjohtajan esimiehenä,
päättää, että kokoaikaisena toimivan puheenjohtajan palkka on 5075,12 euroa
kuukaudessa ja vastaavasti osa-aikaisen puheenjohtajan palkka on suhteutettu
kokoaikaisen palkkaan. Kokoaikaisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä
toimivalle puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota ja että kokoaikaiselle
puheenjohtajalle ei makseta kokouspalkkiota, mikäli hän nostaa
kuukausipalkkaa ja muutoin kokouspalkkio maksetaan hallintosäännön
mukaisesti. ja että
valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän kohdalta kokouksessa.
Päätös
Susanna Junttila poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 1 kohta).
Varajäsen Mikko Lindroos otti osaaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon tämän asian
käsittelyn ja päätöksenteon osalta.
Liisa Ansala ei esteellisenä ottanut osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon häntä
koskevien päätösehdotusten osalta (Hallintolaki 28 § 1 kohta).
Ryhmäpuheenvuoron käyttivät Sakke Rantala (Kesk.), Terhi Heikkilä (SDP), Kalervo
Björkbacka (PS), Esko-Juhani Tennilän (Vas.), Miikka Keränen (Vihreät) ja Raimo
Miettunen (KD).
Sakke Rantala esitti Terhi Heikkilän, Kalervo Björkbackan, Esko-Juhani Tennilän, Miikka
Keräsen ja Raimo Miettusen kannattamana, että kaupunginvaltuusto valitsee jäljellä
olevaksi toimikaudeksi kaupunginhallitukseen uudeksi jäseneksi Susanna Junttilan
sekä nimeää Susanna Junttilan kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi; päättää, että
puheenjohtaja toimii osa-aikaisena luottamushenkilönä (3 pv), päättää, että
kaupunginhallitus hyväksyy osa-aikaisen tai kokoaikaisen puheenjohtajan
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tehtävänkuvan ja toimii puheenjohtajan esimiehenä, päättää, että kokoaikaisena
toimivan puheenjohtajan palkka on 5075,12 euroa kuukaudessa ja vastaavasti osa-
aikaisen puheenjohtajan palkka on suhteutettu kokoaikaisen palkkaan. Kokoaikaisena
tai osa-aikaisena luottamushenkilönä toimivalle puheenjohtajalle ei makseta
vuosipalkkiota eikä kokouspalkkiota.
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti
myöntää Liisa Ansalalle eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä
1.5.2021 alkaen,
todeta, että Suomen Keskusta r.p:n 1. varajäsen Ari Karvo nousee
kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 1.5.2021 alkaen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi,
todeta, että Suomen Kekusta r.p:n varajäsenet siirtyvät kukin yhden sijan
ylöspäin,
pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Suomen Keskusta r.p:
n valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun 1.5.2021 lukien jäljellä olevaksi
toimikaudeksi,
myöntää Liisa Ansalalle eron kaupunginhallituksen puheenjohtajan
kokoaikaisesta tehtävästä 1.5.2021 alkaen,
valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi kaupunginhallitukseen uudeksi jäseneksi
Susanna Junttilan,
nimetä Susanna Junttilan kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi,
että, puheenjohtaja toimii osa-aikaisena luottamushenkilönä (3 pv),
että, kaupunginhallitus hyväksyy osa-aikaisen tai kokoaikaisen puheenjohtajan
tehtävänkuvan ja toimii puheenjohtajan esimiehenä, ja että
kokoaikaisena toimivan puheenjohtajan palkka on 5075,12 euroa kuukaudessa
ja vastaavasti osa-aikaisen puheenjohtajan palkka on suhteutettu kokoaikaisen
palkkaan. Kokoaikaisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä toimivalle
puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota eikä kokouspalkkiota.
Valtuusto päätti tarkastaaa pöytäkirjan tältä osin kokouksessa.
Esteellisyys
Susanna Junttila
Tiedoksi
Ao. henkilöt, Sarastia Oy, Casem-tuki, tietohallinto, luottamushenkilörekisteri
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Kaupunginhallitus, § 95,15.03.2021
Kaupunginvaltuusto, § 20, 22.03.2021
§ 20
Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet
ROIDno-2019-823
Kaupunginhallitus, 15.03.2021, § 95
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Liitteet

1 Valtuustoaloitteet 2017-2020 KH 15.3.2021
2 Kuntalaisaloitteet 2017-2020 tiedoksi kaupunginvaltuustolle 22.3.2021
Valtuutettu saa asioita vireille tekemällä valtuustoaloitteita. Kuntalaissa ei säädetä
valtuutetun tai muun luottamushenkilön aloiteoikeudesta. Sen on katsottu olevan
olemassa ilman nimenomaista sääntelyä. Laissa kuitenkin edellytetään, että aloitteen
käsittelystä otetaan tarpeelliset määräykset hallintosääntöön.
Rovaniemen kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 14. luvussa
määrätään valtuutetun aloite- ja kyselyoikeudesta. Hallintosäännön 131 §:n mukaan
kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja
valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa
koskevissa asioissa. Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun
mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja
kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden
loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin
toiminpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on
käsitelty loppuun.
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja
säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen
tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos 1 momentissa
tarkoitetun aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia
on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Lisäksi
palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa
asiassa. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimintaa
kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 161 - 163 §§:ssä määrätään em. aloitteiden
käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista. Hallintosäännön mukaan
kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä
valtuustolle sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista
toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.
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Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava
tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä
aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi loppuun
käsitellyt ja keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä kuntalaisaloitteet liitteiden 1 ja 2
mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus velvoittaa toimialoja vastaamaan yli 6 kuukautta
sitten jätettyihin keskeneräisiin valtuustoaloitteisiin 30.6.2021 mennessä ja
kaupunginhallitus vie vastaukset tiedoksi kaupunginvaltuustolle elokuussa 2021.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 22.03.2021, § 20
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Liitteet

1 Valtuustoaloitteet 2017-2020 tiedoksi kaupunginvaltuustolle 22.3.2021
2 Kuntalaisaloitteet 2017-2020 tiedoksi kaupunginvaltuustolle 22.3.2021
Ehdotus
Kaupunginhallitus 15.3.2021 § 95 esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
tiedoksi loppuun käsitellyt ja keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä kuntalaisaloitteet
liitteiden 1 ja 2 mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus velvoittaa toimialoja vastaamaan
yli 6 kuukautta sitten jätettyihin keskeneräisiin valtuustoaloitteisiin 30.6.2021
mennessä ja kaupunginhallitus vie vastaukset tiedoksi kaupunginvaltuustolle
elokuussa 2021.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
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§ 21
Valtuustoaloite lyhytaikaisen pysäköinnin pysäköintimaksun poistamisesta keskustan
alueella
ROIDno-2021-921
Valmistelija / lisätiedot:
Marja Marjetta
marja.marjetta@rovaniemi.fi
hallintosihteeri
Jaakko Portti jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemi luopuu lyhytaikaisen pysäköinnin maksullisuudesta keskusta-alueella
helpottaakseen noutoruoan ja lyhytaikaisen asioinnin toteuttamista
kaupunkikeskustassa. Parkkimaksut poistuisivat puoli tuntia kestävältä
kadunvarsipysäköinniltä.
Korona on kurittanut ravitsemusliikkeiden ja kivijalkaliikkeiden liiketoimintaa ankaralla
kädellä. Luopumalla lyhytaikaisen pysäköinnin maksullisuudesta kaupunki helpottaisi
alueen yritysten taloudellista tilannetta ja lisäisi niiden asiakasvirtaa varsin
kustannustehokkaalla tavalla.
Mikkelissä lyhytaikaista maksutonta pysäköintiä on kokeiltu, mutta sitä ei oteta
uudelleen käyttöön. Syyksi esitettiin sen laskennallinen kalleus. Yrittäjäjärjestöt olisivat
halunneet maksuttomuudelle jatkoa vaikean koronatilanteen jatkumisen johdosta.
Myös Lappeenranta on tämän vuoden puolella suunnittelemassa osittaista
pysäköintimaksuista luopumista vaikean koronatilanteen johdosta ja asioinnin
helpottamista keskustan yrityksissä."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
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Kaupunginhallitus, § 102,18.03.2021
Kaupunginvaltuusto, § 22, 22.03.2021
§ 22
Aloite tilapäisen valiokunnan perustamiseksi
ROIDno-2021-1028
Kaupunginhallitus, 18.03.2021, § 102
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle on jätetty seuraava aloite tilapäisen
valiokunnan perustamiseksi:
"Kaupunginhallituksen tulee kaikissa tilanteissa olla toimintakykyinen ja kyetä
täyttämään kuntalain ja hallintosäännön sille määräämät tehtävät.
Kaupunginhallituksen tulee nauttia valtuuston luottamusta. Toimintakykyisellä
kaupunginhallituksella tulee olla vahva keskinäinen luottamus sekä luottamus
kaupunginhallituksen esittelijänä toimivaan kaupunginjohtajaan.
Tilanne, jossa kaksi kaupunginhallituksen jäsentä ja yksi varajäsen ovat
tehneet kaupunginjohtajasta aiheettoman rikosilmoituksen, osoittaa konkreettisesti
kaupunginhallituksen sisäisen luottamuspulan. Tilanne on kestämätön kaupungin
asioiden asiallisen hoitamisen kannalta. Tämän vuoksi esitämme, että
kaupunginvaltuusto asettaa kuntalain 35§:n mukaisen tilapäisen valiokunnan
valmistelemaan kuntalain 34§:n mukaista kaupunginhallituksen erottamista ja
uudelleen nimeämistä.
Rovaniemellä 16.3.2021
Allekirjoitukset:
Kokoomuksen valtuustoryhmä: Petteri Pohja, Päivi Alaoja, Heikki Autto, Juhani
Juuruspolvi, Mika Kansanniva, Petri Keihäskoski, Sanna Luoma ja Kari Tuominen
Vihreiden valtuustoryhmä: Sari Hänninen, Miikka Keränen, Anna Suomalainen
Timo Tolonen (Perussuomalaiset)
Matti Torvinen (Siniset)"

Kuntalain 34 §:n mukaan valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän ja kuntien
yhteiseen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he
tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia
toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä.
Valtuusto voi erottaa valtuuston ja valitsemiensa toimielinten puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston
luottamusta. Erottamispäätös koskee puheenjohtajistoa kokonaisuudessaan.
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Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan
valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen. Päätöksen tekemiseen vaaditaan
valtuuston enemmistöpäätös.
Kuntalain 35 §:n mukaan valtuuston on asetettava tilapäinen valiokunta, jonka on
valmisteltava asia. Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Kuntalain 93 §:n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät
asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä
taikka jotka 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 121 §:ssä tarkoitettu
tarkastuslautakunta on valmistellut. Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen
valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen lausunto.
Kuntalain 79 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan, kunnes toimeen on
valittu toinen henkilö. Uusi luottamushenkilö ryhtyy heti hoitamaan tehtävää, vaikka
erottamispäätöksestä valitettaisiin.
Jos valtuutettujen aloite koskee kunnanhallituksen erottamista, kunnanhallituksen
jäsenet ovat kunnanhallituksessa asian käsittelyssä esteellisiä. Kun valiokunnan
asettaminenkin menee valtuuston käsittelyyn kunnanhallituksen valmistelemana,
tässä tilanteessa kunnanhallituksen on asiaa enemmälti käsittelemättä syytä saattaa
valtuuston päätettäväksi, asetetaanko valiokunta valmistelemaan erottamista eli
johtaako erottamisaloite jatkovalmisteluun.
Valtuustossa valtuutettujen esteellisyysperusteet ovat lievemmät kuin
kunnanhallituksensa. Jos erotettavat luottamushenkilöt ovat myös valtuutettuja, he
eivät KHO:n päätöksen mukaan ole kuitenkaan esteellisiä käsittelemään
erottamistaan valtuustossa (KHO 1998:19).
Erottamisasiaa koskevan valtuustoaloitteen allekirjoittamisen ei voida katsoa tekevän
allekirjoittajista sellaisia asianosaisia, että he olisivat esteellisiä osallistumaan asian
käsittelyyn valtuustossa. Allekirjoittaja voidaan myös valita asiaa valmistelevan
tilapäisen valiokunnan jäseneksi.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
asian tiedoksi ja päättää, asetetaanko kuntalain 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen
valiokunta valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista.
Mikäli valtuusto päätyy asettamaan valiokunnan, valtuusto päättää
valita tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtainen
varajäsen,
nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan ja
että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kaupungin
hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen
pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.
Kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 22.03.2021, § 22
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 18.3.2021 § 102 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
merkitsee asian tiedoksi ja päättää, asetetaanko kuntalain 35 §:ssä tarkoitettu
tilapäinen valiokunta valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista.
Mikäli valtuusto päätyy asettamaan valiokunnan, valtuusto päättää
valita tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtainen
varajäsen,
nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan ja
että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kaupungin
hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen
pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.
Äänestykset
JAA = Tilapäinen valiokunta asetetaan EI = Tilapäistä valiokuntaa ei aseteta
Jaa
Juhani Juuruspolvi
Anna Suomalainen
Veli-Matti Kilpimaa
Päivi Alaoja
Miikka Keränen
Timo Tolonen
Petteri Pohja
Sanna Luoma
Heikki Autto
Matti Torvinen
Petri Keihäskoski
Sari Hänninen
Mika Kansanniva
Ei
Sara Seppänen
Eemeli Kajula
Jarmo Huhtala
Reino Rissanen
Sakke Rantala
Johanna Ojala-Niemelä
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Kalervo Björkbacka
Kaisu Huhtalo
Anitta Ylitörmänen
Pertti Lakkala
Jaakko Portti
Susanna Junttila
Terhi Heikkilä
Mikkel Näkkäläjärvi
Riku Tapio
Ari Karvo
Päivi Alanne-Kunnari
Saara Koikkalainen
Marjo Rundgren
Saara Hartzell
Heikki Luiro
Harri Rapo
Maria-Riitta Mällinen
Maarit Simoska
Sisko Koskiniemi
Matti Pöykkö
Raimo Miettunen
Liisa Ansala
Matti Henttunen
Ari Paldan
Riitta-Maija Hokkanen
Mari Jolanki
Vesa Puuronen
Sanna Karhu
Hannu Ovaskainen
Merja Mäntyniemi
Aatos Nätynki
Esko-Juhani Tennilä
Päätös
Ryhmäpuheenvuoron käyttivät Sakke Rantala (Kesk.), Terhi Heikkilä (SDP), Petteri
Pohja (Kok.), Esko-Juhani Tennilä (Vas.), Matti Henttunen (PS), Miikka Keränen (Vihreät),
Raimo Miettunen (KD) ja Matti Torvinen (Matin ryhmä).
Sakke Rantala totesi, että Keskustan valtuustoryhmä ei kannata tilapäisen valiokunnan
asettamista.
Terhi Heikkilä totesi, että SDP:n valtuustoryhmä ei kannata tilapäisen
valiokunnan asettamista.
Petteri Pohja totesi, että Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa tilapäisen
valiokunnan asettamista.
Esko-Juhani Tennilä totesi, että Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei kannata tilapäisen
valiokunnan asettamista.
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Miikka Keränen totesi, että Vihreät valtuustoryhmä kannattaa tilapäisen valiokunnan
asettamista.
Raimo Miettunen totesi, että KD:n valtuustoryhmä ei kannata tilapäisen valiokunnan
asettamista.
Matti Torvinen (Matin ryhmä) kannatti tilapäisen valiokunnan asettamista.
Lisäksi Sara Seppänen, Liisa Ansala, Riitta-Maija Hokkanen, Aatos Nätynki, Vesa
Puuronen ja Harri Rapo eivät kannattaneet tilapäisen valiokunnan asettamista.
Päivi Alaoja, Sanna Luoma, Juhani Juuruspolvi ja Veli-Matti Kilpimaa kannattivat
tilapäisen valiokunnan asettamista.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa Sakke Rantala esitti Terhi Heikkilän,
Esko-Juhani Tennilän, Raimo Miettusen, Sara Seppäsen,Liisa Ansalan, Riitta-Maija
Hokkasen, Aatos Nätyngin, Vesa Puurosen ja Harri Rapon kannattamana, että
tilapäistä valiokuntaa ei asetata ja että Petteri Pohja, Miikka Keränen, Matti Torvinen,
Päivi Alaoja, Sanna Luoma, Juhani Juuruspolvi ja Veli-Matti Kilpimaa ovat kannattaneet
tilapäisen valiokunnan asettamista.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa
suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat tilapäisen valiokunnan asettamisen kannalla
vastaavat JAA, ja ne, jotka eivät ole tilapäisen valiokunnan asettamisen kannalla
vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 13 JAA -ääntä ja 38 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto ei aseta kuntalain 35 §:ssä tarkoitettua
tilapäistä valiokunta valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista.
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§ 23
Valtuustoaloite kaikille nuorille kesätöitä
ROIDno-2021-1146
Maria-Riitta Mällinen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Nuorten asema koronaepidemian aikana on ollut erityisen vaikea, joten kesätyö on
ensi kesänä monelle hyvin tarpeellinen. Kesätöillä on iso merkitys nuorille: hyvä
kesätyö opettaa itsenäisyyttä, vastuun ottamista, laajentaa verkostoja ja mahdollistaa
tärkeiden työelämätaitojen opettelun. Nyt on käännettävä kaikki kivet sen eteen, että
kesätyöpaikkoja saadaan lisättyä.
Koronan vuoksi toiselta asteelta valmistuvat nuoret ovat erityisen hankalassa
tilanteessa. Kokonaisvaltaista yhdessä tekemistä tarvitaan. Tämä on tärkeä yhteinen
ponnistus: nyt tarvitaan kaikki mukaan nuorten kesätyötalkoisiin.
Rovaniemen kaupunki on jakanut vuosittain kesätyöseteleitä. Nyt täytyy vielä ottaa
muutkin keinot käyttöön: palkata omia kesätyöntekijöitä sekä koordinoida ja
kannustaa yrittäjiä palkkaamaan nuoria. Osallistetaan myös alueen yritykset ja
yleishyödylliset yhteisöt kesätöiden tarjoamiseen."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
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§ 24
Valtuustoaloite Rovaniemen koirapalveluiden kehittäminen
ROIDno-2021-1147
Päivi Alaoja jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Lemmikki parantaa tutkitusti ihmisen psyykkistä hyvinvointia. Eläin tuo seuraa ja
piristystä ja voi auttaa ylös masennuksesta. Lemmikin hoivaaminen laskee tutkitusti
stressitasoa. Koiria hyödynnetään myös yhä enemmän erilaisina avustajaeläiminä.
Eläin rauhoittaa levotonta koululuokkaa ja ikäihmiselle lemmikki on hyvä kaveri, sillä
se aktivoi fyysisesti. Ihminen ottaa myös aktiivisemmin vastuuta omasta elämästään,
kun hänellä on eläin hoidettavana. Covid19 on lisännyt kotikoirien määrää ja
Suomessa vipeltääkin noin 700 000 koiraa. Rekisteröinnit lisääntyivät viime vuonna
lähes 10 prosentilla.
Rovaniemellä on Oulun tapaan syytä siirtyä jokakeväisestä koirankakkakeskustelusta
hallittuun koirapalveluiden kehittämiseen. Kaupungin tulisi laatia pitkän tähtäimen
suunnitelma, jossa on kootusti kaikki koirienpitoon liittyvät ohjeet ja lainsäädäntö,
nykyiset koirapalvelut sekä kehittämissuunnitelma tulevaisuudelle.
Rovaniemellä on nettisivujen mukaan vain kaksi koira-aitausta: yksi Lainaanpuistossa
ja yksi Ounasrinteellä. Määrä on kovin vähäinen kaupungin kokoon nähden.
Rovaniemen väkiluku on noin 65000, joten meillä on 32 500 asukasta koirapuistoa
kohden. Suomen viidenneksi suurimmassa kaupungissa Oulussa asukkaita on 200 000
ja 18 koira-aitausta eli noin 11 100 asukasta yhtä koirapuistoa kohden.
Saamani palautteen perusteella erityisesti Pöykkölään kovasti kaivataan kaupungin
seuraavaa koira-aitausta keskeisten kulkureittien paikalle esimerkiksi lähelle
Reissumiehentietä.
Esitän/esitämme, että Rovaniemi ryhtyy valmistelemaan koirapalveluiden
kehittämissuunnitelmaa 2021-2040 ja kaupungin kolmatta koirapuistoa Pöykkölän
alueelle."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
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§ 25
Valtuustoaloite Ahkiomaantien kehittäminen
ROIDno-2021-1148
Miikka Keränen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Ahkiomaantie on keskeisessä asemassa alati kehittyvän Rantavitikan, Viirinkankaan ja
Keltakankaan alueen osalta. Alueella sijaitsee muun muassa korkeakoulujen
kampukset sekä paljon opiskelija-asuntoja.
Nykyisellään Ahkiomaantie on kuitenkin tarkoitustaan heikosti palveleva. Varsinkin
talviaikaan syntyy ongelmia, kun toista kaistaa käytetään esimerkiksi matkailuautojen
säilyttämiseen, jolloin tietä ei voida aurata riittävästi. Jalankulkijoille tarkoitetut tiet
ovat kapeita ja huonossa kunnossa. Tiellä on siis usein mahdollisia vaaratilanteita.
Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki selvittää Ahkiomaantien
kehittämistä etenkin turvallisuuden näkökulmasta. Selvityksessä voidaan esimerkiksi
kartoittaa mahdollisuus ohjata parkkeeraaminen alueella pois ajokaistalta,
jalkakäytävän laajentamista ja jopa Ahkiomaantien muuttamista yksisuuntaiseksi
tarkoituksenmukaisilta osin."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
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§ 26
Valtuustoaloite nuoristamme Rovaniemen elinvoimatekijä
ROIDno-2021-1134
Matti Henttunen jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemi Lapin kasvukeskus, jossa on nuoria ja oppilaitoksia joista valmistuu
tulevaisuuden tekijöitä. Kaupunkimme ja sen päättäjien täytyy ymmärtää tämä
positiivisena voimavarana, jolla kasvukeskuksemme elinvoimaisuutta ja tulevaisuutta
rakennetaan. Rovaniemen Perussuomalaiset kävivät Lapin Yliopiston oppilaskunnan
jäsenten kanssa hyvin mielenkiintoisen ja rakentavan keskustelun, jonka johdosta
tulemme esittämään, että Lapin Yliopiston ja Ammattikorkeakoulun kanssa
rakennettaisiin tiiviimpi ja säännöllisempi yhteistyötoimintamalli, joka palvelusi niin
Rovaniemen kaupungin kuin kyseisten opinahjojen toimintaa alueemme
elinvoimaisuustekijänä. Konkretiana esitämme, että kuukausittain KH:n iltakoulussa
tai valtuuston kokouksessa kyseiset oppilaitosten edustajat päivittäisivät kunnan
päätöksentekijöille elinvoimatavoitesuunnitelmiaan ja mahdollisia tarpeitaan.
Edellä esitetyn perusteella, Rovaniemen Perussuomalaiset esittävät että Rovaniemi
tutkii kaikki ne konkreettisettoimet millä nuorten hyvinvointia niin opiskelijaelämässä
kuin työmarkkinoilla edistettäisiin ja alueen osaaminenturvataan jatkossakin. Liitteenä
Lapin Yliopiston oppilaskunnan heille tärkeä asialista."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
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§ 27
Valtuustoaloite venepaikkamaksuista
ROIDno-2021-1149
Kalervo Björkbacka jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Pyydämme elinvoimalautakuntaa huomioimaan veneiden laituripaikkojen hinnan
korotuksessa eläkeläiset. Eläkeläisille on erittäin tärkeää liikunnallisesti ja henkisesti
päästä kalastamaan joelle. Nyt korotettu laiturimaksu vaarantaa pieneläkeläisten
mahdollisuuden harrastukseen.
Olisiko mahdollista, että yli 65-vuotiaat vapautettaisiin hinnankorotuksesta ja heiltä
perittäisiin laiturimaksu ilman korotusta."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
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Kunnallisvalitus
§17
Kunnallisvalitusohje
MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ
KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
Valitusosoitus
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.
Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun
valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusoikeus
Valituksen saa tehdä
se, jota päätös koskee,
se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa
kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.
Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa
osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella
yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan
hyväksymistä koskevasta päätöksestä.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta,
postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
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Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran
puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta
valitusaika on luettava.
Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on
kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi
/hallintotuomioistuimet
Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
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Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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Kunnallisvalitus
§18, §19, §22
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan
jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon
laillisuusvirheet.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi
/hallintotuomioistuimet
Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta.
Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi
ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
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Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin
päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös
on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt
toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.
Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu
jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu
tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän
jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen
asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä
myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.
oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä
tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö-
tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä,
suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
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Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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Muutoksenhakukielto
§13, §14, §15, §16, §20, §21, §23, §24, §25, §26, §27
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

