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Käsitellyt asiat
§ 37

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

§ 38

Pöytäkirjan tarkastus

§ 39

Arviointikertomus vuodelta 2019

§ 40

Rovaniemen kaupungin tilinpäätös 2019, tilintarkastuskertomus ja
vastuuvapauden myöntäminen

§ 41

Henkilöstöraportti vuodelta 2019

§ 42

Hyvinvointikertomus 2019

§ 43

Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen uutta organisaatiota vastaavaksi

§ 44

Talouden kuukausikatsaus 1.1-30.4.2020

§ 45

Asemakaavan muutos 8. kaupunginosan virkistysalue, Pounikkotie

§ 46

Asemakaavan laatiminen Apukan alueelle

§ 47

Eroaminen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / Sihvo

§ 48

Eroaminen kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä / Sihvo

§ 49

Eroaminen elinvoimalautakunnan varajäsenen tehtävästä / Paavola

§ 50

Eroaminen ympäristölautakunnan varajäsenten tehtävästä / Kettunen

Lisäpykälät
§ 51

Valtuustoaloite Kuntavaalien 2021 äänestyspaikat suunniteltava yhteistyössä
nuorten kanssa

§ 52

Valtuustoaloite kaupunkiympäristösuunnitelma Rovaniemelle

§ 53

Valtuustoaloite digitaalisuudella elinvoimaa, tehokkuutta, turvallisuutta ja
kasvua

§ 54

Valtuustoaloite selvitys kaupungin tuottamista palveluista, vaihtoehtoisista
markkinoista ja talousvaikutuksista

§ 55

Valtuustoaloite Apua vähävaraisille Rovaniemi -auttamistoiminnalle tarjotaan
ilmainen tila ainakin loppuvuoden 2020 ajaksi

§ 56

Valtuustoaloite Palvelusetelillä valinnanvaraa vammaisten päivätoimintaan

§ 57

Valtuustoaloite Septitankkien tyhjennyspiste

§ 58

Valtuustoaloite Reko-jakelupaikka Kauppatorille
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§ 59

Valtuustoaloite valtionosuuksien ja -avustusten määräytyminen

§ 60

Valtuustoaloite Rovaniemen keskikaupunki -alueen ulkopuolella sijaitsevat
kadut

§ 61

Valtuustoaloite henkilöstön resurssipoolin laajentaminen

§ 62

Valtuustoaloite palvelusetelin käyttö henkilökohtaisessa avustajapalvelussa

§ 63

Valtuustoaloite uusien nopeusnäyttöjen hankinta strategisesti valittuihin
paikkoihin

§ 64

Valtuustoaloite metsästysoikeuksien vuokraaminen pienriistametsästykseen
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Saapuvilla olleet jäsenet
Heikki Autto, puheenjohtaja
Susanna Junttila, 1. varapuheenjohtaja, poistui 17:00
Johanna Ojala-Niemelä, 2. varapuheenjohtaja, poistui 17:44
Aatos Nätynki, 3. varapuheenjohtaja
Anitta Ylitörmänen
Eemeli Kajula
Esko-Juhani Tennilä
Harri Rapo
Heikki Luiro
Hilpi Ahola
Jaakko Huttunen, poistui 19:26
Jaakko Portti
Juhani Juuruspolvi
Kaisu Huhtalo
Kalervo Björkbacka
Liisa Ansala
Maarit Simoska
Mari Jolanki
Maria-Riitta Mällinen
Marjo Rundgren
Matti Henttunen
Matti Pöykkö
Matti Torvinen, poistui 18:05
Miikka Keränen
Mika Kansanniva
Mikkel Näkkäläjärvi
Pertti Lakkala
Petri Keihäskoski
Petteri Pohja
Päivi Alanne-Kunnari
Päivi Alaoja
Raimo Miettunen
Riitta-Maija Hokkanen, poistui 18:20
Riku Tapio
Saara Koikkalainen
Sakke Rantala
Sanna Karhu
Sanna Luoma
Sara Tuisku
Sari Hänninen
Sisko Koskiniemi
Terhi Heikkilä
Timo Tolonen
Vesa Puuronen, saapui 17:41
Maija Pirttijärvi, varajäsen
Veli-Matti Kilpimaa, varajäsen
Tarja Suopajärvi, varajäsen
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Mikko Lindroos, varajäsen
Ari Karvo, varajäsen, saapui 16:56
Heikki Poranen, varajäsen
Jarmo Huhtala, varajäsen
Antti Väänänen, varajäsen, saapui 17:44
Muut saapuvilla olleet
Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, sihteeri
Minna Muukkonen, vammaisneuvoston edustaja
Raili Kerola, vanhusneuvoston edustaja
Ville Vitikka, kaupunginlakimies
Evilla Lumme, nuorisovaltuuston edustaja, saapui 16:08
Marja Marjetta, hallintosihteeri
Nea Mustonen, hallintosihteeri
Riikka Heikkilä, viestintäpäällikkö
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Poissa

Anna Suomalainen
Hannu Ovaskainen
Jouko Lampela
Kari Tuominen
Reino Rissanen
Tiina Outila
Merja Mäntyniemi

Allekirjoitukset

Heikki Autto
Puheenjohtaja

Kaisa Laitinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
22.06.2020

22.06.2020

Päivi Alanne-Kunnari

Matti Henttunen
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
23.6.2020 alkaen.

hallintosihteeri Marja Marjetta
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§ 37
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
todetaan läsnäolijat sekä ääni- ja kuvayhteys
valtuutettujen esteilmoitukset
kokouskutsut ja kuulutukset
hyväksytään työjärjestys
Päätös
Puheenjohtaja kävi läpi kokouksen osallistujat. Todettiin, että varsinaisista jäsenistä
poissa olivat Hannu Ovaskainen, Jouko Lampela, Reino Rissanen, Tiina Outila, Kari
Tuominen, Mika Kansanniva, Anna Suomalainen, Merja Mäntyniemi ja Vesa
Puuronen. Varajäsenistä läsnä olivat Maija Pirttijärvi, Jarmo Huhtala, Veli-Matti
Kilpimaa, Heikki Poranen, Tarja Suopajärvi ja Mikko Lindroos.
Puheenjohtaja totesi, että läsnäolijoiden ääni- ja kuvayhteys toimivat.
Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu CaseM sähköisessä kokoustyötilassa sekä
Rovaniemen kaupungin internetsivuilla 9.6.2020.
Kokouskutsu on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla 9.6.2020.
Kokouskutsu ja esityslista on kuulutettu sanomalehti Lapin Kansassa ja Uusi
Rovaniemi lehdessä 10.6.2020.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi työjärjestyksen. Puheenjohtaja totesi, että
ryhmäpuheenvuorot ja yleiskeskustelu asioista 39, 40, 43 ja 44 käydään asiakohdan
39 kohdalla ja että asioista 41 ja 42 ryhmäpuheenvuorot ja yleiskeskustelu käydään
asiakohdan 41 kohdalla.
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§ 38
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Alanne-Kunnari ja Matti
Henttunen. Seuraavina vuorossa ovat Liisa Ansala ja Riitta-Maija Hokkanen.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 22.6.2020.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Alanne-Kunnarin ja
Matti Henttusen.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 22.6.2020.
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Tarkastuslautakunta, § 52,27.05.2020
Kaupunginvaltuusto, § 39, 15.06.2020
§ 39
Arviointikertomus vuodelta 2019
ROIDno-2019-1548
Tarkastuslautakunta, 27.05.2020, § 52
Valmistelijat / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
Liitteet

1 Arviointikertomus 2019 allekirj. 27.5.2020
Tarkastuslautakunnan tulee arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja
talouden tavoitteet kunnassa sekä kuntakonsernissa toteutuneet. Lautakunnan on
myös arvioitava, onko kunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunnan arvioinnissa keskeinen kohde on kaupunginhallitus, joka johtaa
kaupungin toimintaa sekä vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta. Arviointi
kohdistuu hallintosääntöohjauksen piirissä tapahtuvaan toimintaan.
Kaupunginhallitusta tarkastuslautakunta arvioi myös siksi, että se osana
konsernijohtoa vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan
järjestämisestä. Arvioinnin piirissä on tällöin se yhä laajemmaksi käynyt kunnan
toiminta, joka toteutetaan kunnan omistamissa sekä kunnan määräysvallassa olevissa
konserniyhtiöissä ja muissa yhteisöissä.
Tarkastuslautakunta laatii valtuustoa varten arviointikertomuksen, joka tulee
kuntalain 121 § mukaisesti käsitellä tilinpäätöksen yhteydessä.
Vuoden 2019 arviointikertomus on tämän asian liitteenä. Kun tarkastuslautakunta
hyväksyy arviointikertomuksen ja lautakunnan päättämät tekniset korjaukset on tehty,
tulee arviointikertomus julkiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta
-hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2019 (Liite 1) ja saattaa sen Rovaniemen
kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä,
-oikeuttaa tarkastuspäällikön tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia
korjauksia ja tarkistuksia,
-esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset ja
aikataulutun toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen
johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella.
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-esittää, että selvitykset kaupunginhallitukselta pyydettäisiin siten, että ne voidaan
käsitellä lokakuussa 2020 pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Päätös
Tarkastuspäällikön muutettu päätösesitys:
Tarkastuslautakunta päättää
-hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2019 (Liite 1) ja saattaa sen Rovaniemen
kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ennen vuoden 2019 tilinpäätöksen käsittelyä,
-oikeuttaa tarkastuspäällikön tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia
korjauksia ja tarkistuksia,
-esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset ja
aikataulutun toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen
johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella.
-esittää, että selvitykset kaupunginhallitukselta pyydettäisiin siten, että ne voidaan
käsitellä lokakuussa 2020 pidettävässä valtuuston kokouksessa.
Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti tarkastuspäällikön muutetun
päätösesityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 39
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki, Juuso Kataja
jari.kotimaki@rovaniemi.fi, juuso.kataja@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö, vs. kaupunkitarkastaja
Liitteet

1 Arviointikertomus 2019 allekirj. 27.5.2020
Ehdotus
Tarkastuslautakunta 27.5.2020 § 52 saattaa Arviointikertomuksen vuodelta 2019 (Liite
1) Rovaniemen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2019 tilinpäätöksen
yhteydessä.
Tarkastuslautakunta esittää, että :
Kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset ja aikataulun
toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen
johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella.
Selvitykset kaupunginhallitukselta pyydettäisiin siten, että ne voidaan käsitellä
lokakuussa 2020 pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa.
Päätös
Tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki esitteli arviointikertomuksen. Tilintarkastaja Tapio
Raappana esitteli tilintarkastuksen yhteenvedon. Tarkastuslautakunnan
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puheenjohtaja Jaakko Huttunen esitteli tarkastuslautakunnan päätöksen
arviointikertomuksesta sekä tilinpäätöksen käsittelystä.
Puheenjohtaja totesi, että tämän asian yhteydessä käytetään ryhmäpuheenvuorot ja
käydään yleiskeskustelu asioista 39, 40, 43 ja 44.
Ryhmäpuheenvuoron käyttivät:
Sakke Rantala (Kesk)
Mikkel Näkkäläjärvi (SDP)
Petteri Pohja (Kok)
Kalervo Björkbacka (PS)
Esko-Juhani Teniolä (Vas)
Miikka Keränen (Vihreät)
Raimo Miettunen (KD)
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.
Susanna Junttila poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 17.00 ja varavaltuuettu Ari
Karvo saapui klo 16.56. Vesa Puuronen saapui klo 17.41. Johanna Ojala-Niemelä
poistui klo 17.44 ja Antti Väänänen saapui klo 17.44. Matti Torvinen poistui klo
18.05, Riita-Maija Hokkanen poistui klo 18.20.
Valtuusto piti tauon tämän asian käsittelyn aikana klo 18.20 - 18.30.
Tiedoksi
Tarkastuslautakunta, kaupunginhallitus
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Tarkastuslautakunta, § 53,27.05.2020
Kaupunginvaltuusto, § 40, 15.06.2020
§ 40
Rovaniemen kaupungin tilinpäätös 2019, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden
myöntäminen
ROIDno-2020-913
Tarkastuslautakunta, 27.05.2020, § 53
Valmistelijat / lisätiedot:
Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja
Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden
tarkastusta koskevat asiat.
Tarkastuslautakunta saattaa valtuuston käsiteltäväksi kaupunginhallituksen
allekirjoittaman tilinpäätöksen (liite 1) sekä kokouksessa jaettavan tilintarkastajan
laatiman tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019 (merkitään liitteeksi 2).
Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja esittää, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja
voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen
johtavalle viranhaltijalle myöntää vastuuvapaus.
Mikäli tilintarkastajan laatimaan tilintarkastuskertomukseen sisältyy tilivelvolliseen
kohdistuva muistutus, edellyttää se ennen valtuuston
tilinpäätöskäsittelyä tarkastuslautakunnalta toimenpiteitä Kuntalain 125§:ssä
säädetyllä tavoin.
Mikäli tilintarkastaja puoltaa tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä
ja vastuuvapauden myöntämistä, esityksenä tulee olemaan että:
Tarkastuslautakunta saattaa kaupunginhallituksen allekirjoittaman vuoden
2019 tilinpäätöksen (liite 1) sekä tilintarkastajan laatiman vuoteen
2019 kohdistuvan tilintarkastuskertomuksen (liite 2) kaupunginvaltuustolle
käsiteltäväksi, ja että
kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöksen
kaupunginvaltuusto myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
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Päätös
Kokouksessa annettu päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta saattaa kaupunginhallituksen allekirjoittaman vuoden 2019
tilinpäätöksen (liite 1) sekä tilintarkastajan laatiman vuoteen 2019 kohdistuvan
tilintarkastuskertomuksen (liite 2) kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Tilintarkastaja esittää 27.5.2020 laaditussa tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen
hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
Tarkastuslautakunta esittää, että
- kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöksen, ja että
- kaupunginvaltuusto myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.
Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti kokouksessa annetun päätösehdotuksen
mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 40
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki, Juuso Kataja
jari.kotimaki@rovaniemi.fi, juuso.kataja@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö, vs. kaupunkitarkastaja
Liitteet

1 Rovaniemen kaupungin tilinpäätös 2019 tilintarkastajan allekirj. 27.5.2020
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Rovaniemen kaupungin tilintarkastuskertomus 2019
Verkkojulkisuus rajoitettu
Ehdotus
Tarkastuslautakunta saattaa kaupunginhallituksen ja tilintarkastajan allekirjoittaman
vuoden 2019 tilinpäätöksen (liite 1) sekä tilintarkastajan laatiman vuoteen
2019 kohdistuvan tilintarkastuskertomuksen (liite 2) kaupunginvaltuuston
käsiteltäväksi.
Tilintarkastaja esittää 27.5.2019 laaditussa tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen
hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
Tarkastuslautakunta 27.5.2019 § 53 esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöksen, ja että
kaupunginvaltuusto myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.
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Kaupunginhallitus, § 133,30.03.2020
Yhteistyötoimikunta, § 17,22.04.2020
Kaupunginvaltuusto, § 41, 15.06.2020
§ 41
Henkilöstöraportti vuodelta 2019
ROIDno-2020-959
Kaupunginhallitus, 30.03.2020, § 133
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Henkilöstöraportti vuodelta 2019
Vuotta 2019 koskevaan henkilöstöraporttiin on koottu tunnuslukuja, jotka kertovat
kaupungin henkilöstön tilasta, toiminnasta, tuloksista ja kustannuksista. Sisältöä on
kehitetty vuoden 2018 raportista saadun palautteen perusteella muun muassa siten,
että tavoitteiden toteuman arviointiosuutta on laajennettu, raporttiin on lisätty tulevaa
kehitystä koskevia arvioita, ja lisäksi on täydennetty palkka-asioita koskevia tilastoja.
Vuoden viimeisenä päivänä kaupunkiin palkallisessa tai palkattomassa työ- tai
virkasuhteessa olleen henkilöstön määrä lukuunottamatta työllistettyjä kasvoi
edelliseen vuoteen nähden 29 henkilöllä. Vuoden aikana teetetyn työn määrä väheni
koko kaupungissa kolmella henkilötyövuodella. Perusturvapalvelujen ja
sivistyspalvelujen toimialoilla henkilötyövuosien määrä kasvoi 29 htv:lla ja vastaavasti
hallinnon ja teknisten palvelujen toimialalla, ruoka- ja puhtauspalveluissa sekä
tilaliikelaitoksessa vähennystä tuli 33 htv:n verran.
Henkilöstön keski-ikä vuonna 2018 oli 47,4 vuotta ja vuonna 2019 keski-ikä laski 46,1
vuoteen. Henkilöstökulut kasvoivat 140 miljoonasta eurosta 145 miljoonaan euroon.
Ammatillisen henkilöstökoulutuksen päivien ja koulutuskustannusten määrä
vähenivät. Tätä selittää osaksi vuoden aikana toteutetut säästötoimenpiteet.
Sairauspoissaolopäivien (työpäivät) määrä henkilötyövuotta kohden väheni 15,98 (v.
2018) sairauspoissaolopäivästä 14,02 (v. 2019) päivään. Vuoden 2019 luku ei sisällä
kuntoutustukipäiviä (entinen käsite määräaikainen työkyvyttömyyseläke).
Kuntoutustukipäivät mukaan luettuna sairaispoissaoloja oli 15 työpäivää/htv vuonna
2019. Sairauspoissaolojen määrä väheni kaikilla toimialoilla, ruoka- ja
puhtauspalveluissa sekä tilaliikelaitoksessa teknistä toimialaa lukuunottamatta.
Erityisen suuri vähennys poissaoloissa tapahtui hallinnon toimialalla.
Vuorovaikutusta työyhteisöissä tuettiin dialogisilla menetelmillä ja henkilöstölle
suunnatun ideakilpailulla. Osaamisen kehittämistä tuettiin muun muassa
henkilöstökoulutuksen, itsenäisen opiskelun stipendien ja kielten opiskelun tuen
muodossa. Lisäksi henkilöstön hyvinvointia tuettiin muun muassa kulttuuri- ja
liikuntaedun (180 euroa/vuosi) avulla.
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Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2019 henkilöstöraportin ja esittää
kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee raportin tiedoksi.
Päätös
Henkilöstöjohtaja Antti Määttä esitteli asiaa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Yhteistyötoimikunta, 22.04.2020, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Henkilöstöraportti vuodelta 2019
Vuotta 2019 koskevaan henkilöstöraporttiin on koottu tunnuslukuja, jotka kertovat
kaupungin henkilöstön tilasta, toiminnasta, tuloksista ja kustannuksista. Sisältöä on
kehitetty vuoden 2018 raportista saadun palautteen perusteella muun muassa siten,
että tavoitteiden toteuman arviointiosuutta on laajennettu, raporttiin on lisätty tulevaa
kehitystä koskevia arvioita, ja lisäksi on täydennetty palkka-asioita koskevia tilastoja.
Vuoden viimeisenä päivänä kaupunkiin palkallisessa tai palkattomassa työ- tai
virkasuhteessa olleen henkilöstön määrä lukuunottamatta työllistettyjä kasvoi
edelliseen vuoteen nähden 29 henkilöllä. Vuoden aikana teetetyn työn määrä väheni
koko kaupungissa kolmella henkilötyövuodella. Perusturvapalvelujen ja
sivistyspalvelujen toimialoilla henkilötyövuosien määrä kasvoi 29 htv:lla ja vastaavasti
hallinnon ja teknisten palvelujen toimialalla, ruoka- ja puhtauspalveluissa sekä
tilaliikelaitoksessa vähennystä tuli 33 htv:n verran.
Henkilöstön keski-ikä vuonna 2018 oli 47,4 vuotta ja vuonna 2019 keski-ikä laski 46,1
vuoteen. Henkilöstökulut kasvoivat 140 miljoonasta eurosta 145 miljoonaan euroon.
Ammatillisen henkilöstökoulutuksen päivien ja koulutuskustannusten määrä
vähenivät. Tätä selittää osaksi vuoden aikana toteutetut säästötoimenpiteet.
Sairauspoissaolopäivien (työpäivät) määrä henkilötyövuotta kohden väheni 15,98 (v.
2018) sairauspoissaolopäivästä 14,02 (v. 2019) päivään. Vuoden 2019 luku ei sisällä
kuntoutustukipäiviä (entinen käsite määräaikainen työkyvyttömyyseläke).
Kuntoutustukipäivät mukaan luettuna sairaispoissaoloja oli 15 työpäivää/htv vuonna
2019. Sairauspoissaolojen määrä väheni kaikilla toimialoilla, ruoka- ja
puhtauspalveluissa sekä tilaliikelaitoksessa teknistä toimialaa lukuunottamatta.
Erityisen suuri vähennys poissaoloissa tapahtui hallinnon toimialalla.
Vuorovaikutusta työyhteisöissä tuettiin dialogisilla menetelmillä ja henkilöstölle
suunnatun ideakilpailulla. Osaamisen kehittämistä tuettiin muun muassa
henkilöstökoulutuksen, itsenäisen opiskelun stipendien ja kielten opiskelun tuen
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muodossa. Lisäksi henkilöstön hyvinvointia tuettiin muun muassa kulttuuri- ja
liikuntaedun (180 euroa/vuosi) avulla.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Määttä, henkilöstöjohtaja
Yhteistyötoimikunta käsittelee vuoden 2019 henkilöstöraportin ja merkitsee sen
tiedoksi.
Päätös
Työhyvinvointipäällikkö Johanna Aho esitteli Henkilöstöraportti 2020 koosteen
toimenpiteineen.
Yhteistyötoimikunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 41
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Henkilöstöraportti vuodelta 2019
Ehdotus
Kaupunginhallitus 30.3.2020 § 133 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2019 tiedoksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi, että asioiden 41 ja 42 ryhmäpuheenvuorot sekä yleiskeskustelu
kädään tämän asian yhteydessä.
Ryhmäpuheenvuoron käyttivät:
Anitta Ylitörmänen (Kesk)
Sanna Luoma (Kok)
Matti Henttunen (PS)
Miikka Keränen (Vihreät)
Raimo Miettunen (KD)
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
Jaakko Portti poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 18.55 ja saapui klo 19.25. Jaakko
Huttunen poistui klo 19.26.
Tiedoksi
Henkilöstöyksikkö
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, § 14,02.06.2020
Kaupunginhallitus, § 247,08.06.2020
Kaupunginvaltuusto, § 42, 15.06.2020
§ 42
Hyvinvointikertomus 2019
ROIDno-2020-1820
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, 02.06.2020, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Rauni Jokelainen, Riina Koskiniemi, Tuulikki Louet-Lehtoniemi
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi, tuulikki.louet-
lehtoniemi@rovaniemi.fi
vs. erityissuunnittelija, vs. erityisasiantuntija, kehittämispäällikkö
Liitteet

1 Rovaniemen kaupungin hyvinvointikertomus 2019
Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa.
Kuntalaki (1§) edellyttää että palvelut järjestettävä taloudellisesti, sosiaalisesti ja
ympäristöllisesti kestävällä tavalla.
Palvelujen järjestämisen lisäksi kunnalla on seurantavelvollisuus. Sen on seurattava
asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä
väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan
kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. (Terveydenhuoltolaki 12 §).
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä kuuluu siten kaikille kaupungin
toimielimille ja toimialoille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston (HYTE)
tehtävänä on kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkörajat ylittävää
poikkihallinnollista johtamista ja toimintamallia. Se vastaa
mm. hyvinvointikertomuksen valmistelusta (HS 31§). Hyvinvointikertomus laaditaan
kerran valtuustokaudessa laajana ja muina vuosina suppeana.
Kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja toteutettuja toimenpiteita on Rovaniemellä
seurattu vuodesta 2006 lähtien. Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointikertomus
vuosille 2017 – 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 11.12.2017 (§ 162). Se
sisältää laaja-alaisen katsauksen indikaattoreihin ja hyvinvointisuunnitelman vuoteen
2020 saakka.
Hyvinvointikertomus vuodelta 2019 on suppea ja se sisältää keskeisimmät ja eniten
muuttuneet indikaattorit. Lähteinä ovat olleet mm. sähköinen hyvinvointikertomus,
Sotkanet, Kelan tilastot. Hyvinvointikertomukseen on koottu aihepiireittäin tehdyt
toimenpiteet. Lähteinä siinä on käytetty tilinpäätöstä 2019 ja toimielinten tuloskortteja.
Hyvinvointikertomus 2019 täyttää kunnan lakisääteisen velvoitteen hyvinvointitiedon
keräämisestä ja seurannasta. Hyvinvointikertomus on tarkoitettu työkaluksi
luottamushenkilöille ja viranhaltijoille asukkaiden hyvinvoinnin seurantaan ja
toiminnan suunnitteluun.
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Hyvinvointikertomus on käsitelty hyvinvointiryhmän kokouksessa 25.5.2020, joka
saattaa kertomuksen edelleen HYTE-jaostolle.
Hyvinvointikertomuksen valmistelijat esittelevät hyvinvointikertomuksen sisältöä sekä
järjestöjen osalta valmisteluun osallistunut järjestökoordinaattori Marika Ahola Lapin
sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:stä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Hyvinvoinnin ja terveyden jaosto kuulee valmistelijoiden esityksen ja hyväksyy vuoden
2019 hyvinvointikertomuksen ja saattaa sen kaupunginhallituksen 8.6.2020
kokoukseen.
Jaosto oikeuttaa vs. erityissuunnittelijan ja vs. erityisasiantuntijan tekemään
hyvinvointikertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kuuli asiassa vs. erityissuunnittelija
Rauni Jokelaista, vs. erityisasiantuntija Riina Koskiniemeä, perusturvan
kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemeä sekä Lapin sosiaali- ja
terveysturvayhdistys ry:n järjestökoordinaattori Marika Aholaa.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti vs.
kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto piti tauon klo 15.05-15.10.
Jäsen Riku Tapio poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 15.15.

Kaupunginhallitus, 08.06.2020, § 247
Valmistelijat / lisätiedot:
Rauni Jokelainen, Tuulikki Louet-Lehtoniemi, Riina Koskiniemi
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi, riina.
koskiniemi@rovaniemi.fi
vs. erityissuunnittelija, kehittämispäällikkö, vs. erityisasiantuntija
Liitteet

1 Rovaniemen kaupungin hyvinvointikertomus 2019
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
Rovaniemen kaupungin hyvinvointikertomuksen 2019 liitteen yksi mukaisena.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa vs. erityissuunnittelija Rauni Jokelaista, vs.
eritysasiantuntija Riina Koskiniemeä, kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemeä
sekä järjestöjen edustajaa Marika Aholaa.
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Hyte-jaoston puheenjohtaja Sanna Karhu käytti kommenttipuheenvuoron esittelyn
jälkeen.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 42
Valmistelija / lisätiedot:
Rauni Jokelainen
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
vs. erityissuunnittelija
Liitteet

1 Rovaniemen kaupungin hyvinvointikertomus 2019
Ehdotus
Kaupunginhallitus 8.6.2020 § 247 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
hyväksyy Rovaniemen kaupungin hyvinvointikertomuksen 2019 liitteen yksi
mukaisena.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hyvinvointityöryhmä

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
15.06.2020

3/2020

20 (69)

Kaupunginhallitus, § 202,04.05.2020
Kaupunginvaltuusto, § 43, 15.06.2020
§ 43
Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen uutta organisaatiota vastaavaksi
ROIDno-2019-1199
Kaupunginhallitus, 04.05.2020, § 202
Valmistelijat / lisätiedot:
Jussi Päkkilä
jussi.pakkila@rovaniemi.fi
kaupunginkamreeri
Liitteet

1 Talousarvio 2020 ja taloussunnitelma 2021-2022
2 Organisaatiomuutoksen vaikutukset talousarvioon
3 Talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohjeet
Kaupungin valtuusto on päättänyt kokouksessaan 11.11.2019 kaupungin uudesta
organisaatiosta ja kokouksessaan 20.1.2020 § 3 kaupungin valtuusto päätti, että uutta
organisaatiota vastaava muutettu talousarvio 2020 käsitellään kaupunginhallituksessa
viimeistään 25.5.2020 ja kaupunginvaltuustossa viimeistään 15.6.2020. Muutokset on
saatu tehtyä järjestelmiin ja voidaan esittää 15.6.2020 pidettävälle
kaupunginvaltuustolle.
Kaupunginvaltuuston talousarvioon päättämiin käyttötalouden ja investointien
kokonaismäärärahoihin sekä päätettyihin talouden ja toiminnan tavoitteisiin ei ole
tehty muutoksia. Muutokset ovat teknisiä ja toteutettu siten, että talousarvioon
hyväksytyt määrärahat on kohdennetty uudelleen samantasoisina uuden
organisaation mukaisesti toimialoille ja lautakunnille sekä hallinto ja
tukipalveluyksiköille. Vastaavasti talousarviokirjan tekstiosat on siirretty
talousarviokirjassa uuden organisaation mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kapunginhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle
hyväksyttäväksi talousarvion tekniset muutokset liitteenä olevan talousarvio 2020 ja
taloussuunnitelma 2021 - 2022 kirjan mukaisesti.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 43
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Päkkilä
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jussi.pakkila@rovaniemi.fi
kaupunginkamreeri
Liitteet

1 Organisaatiomuutoksen vaikutukset talousarvioon
2 Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022
Ehdotus
Kapunginhallitus 4.5.2020 § 202 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
talousarvion tekniset muutokset liitteenä olevan talousarvio 2020 ja
taloussuunnitelma 2021 - 2022 kirjan mukaisesti.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Toimialat, lautakunnat, halllinto- ja tukipalvelut toimintayksikkö, kaupungin
johtoryhmä, Sarastia Oy
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Kaupunginhallitus, § 236,01.06.2020
Kaupunginvaltuusto, § 44, 15.06.2020
§ 44
Talouden kuukausikatsaus 1.1-30.4.2020
ROIDno-2020-914
Kaupunginhallitus, 01.06.2020, § 236
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Juotasniemi
janne.juotasniemi@rovaniemi.fi
controller
Liitteet

1 Talouden kuukausikatsaus 1.1-30.4.2020
2 Koronaepidemian kuntatalousvaikutus Rovaniemi
3 Kuntaliitto koronavaikutukset C21 Toukokuu
Kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 492 hyväksymien Vuoden 2020 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:
"Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi
talouskatsauksen ja vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion
osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi. Toiminta- ja
talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta
ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa
toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut. Jokaisen
talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten
tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin."
Vuoden 2020 talousarviossa toimintakatteen sallittu kasvu talousarviovuodelle on 3,2
M€ eli 0,9 % (Vuonna 2019 koko vuoden toimintakatteen kasvu oli 15,5 M€ eli 4,3 %).
Toimintakatteen kasvu kuluvan vuoden huhtikuussa oli 1,6 milj.euroa eli 1,3 %.
Tavoitteen mukainen sallittu toimintakatteen kasvu huhtikuun tilanteen mukaan on
korkeintaan 1,06 M€.
Koronaviruksesta johtuen verotulojen ennakoidaan jäävän arvioidusta. Kuntaliiton
toukokuussa tekemän ennusteen mukaan Rovaniemen verotulot toteutuvat 14,8 milj.
euroa arvioitua pienempänä.
Valtion tukitoimien kuntakohtaiset vaikutukset eivät ole vielä selvillä ja tämän hetkisen
tiedon mukaan valtion tukipaketti ei kokonaisuudessaan kompensoi epidemiasta
johtuvia menetyksiä kunnille.
Kuluvan vuoden talousarvio on laadittu 5,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Huhtikuun tulos
on 3,8 milj.euroa alijäämäinen.
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Mikäli nettomenot ja verotulot toteutuvat ennusteiden mukaisesti eivätkä valtion
tukitoimet kompensoi menetyksiä, asetettu tulostavoite jää saavuttamatta ja alijäämä
kasvaa talousarviossa arvioitua suuremmaksi. Tämän vuoksi kaupungin taloutta
tasapainottavia toimenpiteitä on toteutettava kuluvan vuoden aikana aktiivisesti.
Raportointikuukauden työliisyystietoja ei ole vielä saatavilla. Liitteenä olevaa
katsausta päivitetään, kun tiedot käytettävissä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee talouden kuukausikatsuksen tiedoksi ja edelleen
kaupunginvaltuustolle esitettäväksi.
Kaupunginhallitus päättää, että voimavarat on toistaiseksi kohdistettava
niihin toimintoihin, joilla estetään koronavirusepidemian laajentuminen.
Määrärahojen käytöstä muihin harkinnanvaraisiin tarpeisiin tulee pidättäytyä. Lisäksi
kaupunginhallituksen päätöstä 7.10.2019 § 323 tulee edelleen noudattaa
sekä toiminnan ja talouden uudistamisohjelmassa olevia talouden
tasapainotustoimenpiteitä on toteutettava. Kuluvan vuoden taloutta
tasapainottavista toimenpiteistä tulee toimielinten raportoida kaupunginvaltuustolle
kesäkuun lopun tilanteesta tehtävässä osavuosikatsauksessa.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää ja controller Janne
Juotasniemeä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 44
Valmistelija / lisätiedot:
Janne Juotasniemi
janne.juotasniemi@rovaniemi.fi
controller
Liitteet

1 Talouden kuukausikatsaus 1.1-30.4.2020
2 Koronaepidemian kuntatalousvaikutus päivitetty 8.6.2020
Ehdotus
Kaupunginhallitus 1.6.2020 § 236 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
merkitsee talouden kuukausikatsuksen tiedoksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Tiedoksi toimialat
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Tekninen lautakunta, § 151,20.11.2018
Tekninen lautakunta, § 171,10.12.2019
Kaupunginhallitus, § 5,13.01.2020
Kaupunginhallitus, § 135,30.03.2020
Kaupunginvaltuusto, § 45, 15.06.2020
§ 45
Asemakaavan muutos 8. kaupunginosan virkistysalue, Pounikkotie
ROIDno-2018-2161
Tekninen lautakunta, 20.11.2018, § 151
Valmistelijat / lisätiedot:
Ella Joona
Liitteet

1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnos
2 Asemakaavaote
Tekninen toimiala esittää asemakaavan muutosta virkistysalueelle, joka sijaitsee 8.
kaupunginosassa Pounikkotiellä. Asemakaavatyössä tutkitaan pientalotonttien (2-3
kpl) lisäämistä suunnittelualueelle. Kaavamuutoksen tarkoitus olisi muuttaa
asemakaavan virkistysalue vastaamaan yleiskaavaa, jossa suunnittelualue on osoitettu
kaavoitettavaksi pientaloasumiselle. Pientaloasuminen tiivistää jo olemassa olevaa
yhdyskuntarakennetta ja samalla lisää tonttitarjontaa kaupungin keskustan
läheisyyteen.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Ella Joona
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 050 567 4096
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Tekninen toimiala päättää käynnistää asemakaavamuutoksen 8. kaupunginosan
virkistysalueella. Alueen asemakaavoitus saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen
kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavamuutoksen hyväksyy
kaupunginvaltuusto.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta, 10.12.2019, § 171
Valmistelijat / lisätiedot:
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Ella Joona
Liitteet

1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2 Voimassa oleva asemakaava ja -muutos
3 Asemakaavamerkinnät ja määräykset
4 Kaavaselostus
5 Vuorovaikutuslomake
Kaavoitus kaavasuunnittelija EJ 3.12.2019
8. kaupunginosan virkistysalueen asemakaavan muutos on saatettu vireille pitämällä
osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 17.- 30.1.2019. Kuulutus vireilletulosta
julkaistiin 16.1.2019 Lapin Kansassa sekä ilmoitettiin kirjeellä osallisille. Asemakaavan
muutokseen on ollut mahdollista tutustua kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa
sekä kaupungin internet-sivuilla kaavatorilla. Mielipiteitä kuulemisen aikana saapui
kaksi ja yksi kuulemisen jälkeen. Mielipiteet käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen
jälkeen.
Asemakaavan muutoksesta laadittiin voimassa oleva asemakaavan lisäksi 13.2.2019
päivätty vaihtoehto. Asemakaavan muutoksessa virkistysalueelle muodostui kolmen
pientalotontin (AO) asuinkortteli 8257 kerrosluvulla Iu ¾ ja rakennusoikeudella 240 k-m
2

/tontti. Muutoksessa on huomioitu vireilletulon jälkeen alueen asukkaalta tullut
ehdotus kolmen Karinrakanpolun tontin laajentamisesta virkistysalueelle, jolloin
kaavamuutos kohdistui myös asuinkortteliin 8163. Asemakaavamuutoksen
valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 18.3.- 5.4.2019, jossa voimassa oleva
asemakaava ja asemakaavan muutosvaihtoehto pidettiin yleisesti nähtävillä
palvelupiste Osviitassa ja kaupungin internet-sivuilla. Kuulutus nähtävilläpidosta
ilmoitettiin 15.3.2019 Lapin Kansassa sekä kirjeellä osallisille. Valmisteluvaiheen
kuulemisen aikana saapui yksi mielipide. Mielipiteisiin on laadittu
vuorovaikutuslomake, joka on esityksen liitteenä.
Yhdyskuntatekniikasta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella on katsottu,
että hulevesien hallinnan vuoksi suunniteltujen tonttien sekä Karinrakanpolun
tonttien väliin on jätettävä vähintään 10 metrin levyinen puistokaistale. Näin ollen
Karinrakanpolun tonttien laajennusta ei voi suorittaa nähtävillä olleen vaihtoehdon
mukaisesti. Napapiirin energia ja vesi Oy:llä ei ole mahdollisuutta tarjota
hulevesijärjestelmää Pounikkotielle, joten katualuetta laajentamalla jää riittävä
tilavaraus avo-ojalle. Kaavoitus esittää, että 13.2.2019 päivätty ja 2.12.2019 korjattu
asemakaavan muutos hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi. Tuolloin muutoksella
muodostuu kolmen pientalotontin (AO) asuinkortteli 8257. Pientalojen kerrosluku on
Iu ¾ ja rakennusoikeus 240 k-m²/tontti. Kaavaehdotusvaiheessa laaditaan myös sitova
tonttijako, joka asetetaan kaavan yhteydessä julkisesti nähtäville.
Lisätietoja
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
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kaavasuunnittelija Ella Joona
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 050 567 4096
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy 8.
kaupunginosan virkistysaluetta koskevan asemakaavan muutoksen 13.2.2019
päivätyn ja 2.12.2019 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavan muutos ja
tonttijako asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti
nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Ella Joona
Liitteet

1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2 Voimassa oleva asemakaava ja -muutos
3 Asemakaavamerkinnät ja määräykset
4 Kaavaselostus
5 Vuorovaikutuslomake
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että se
hyväksyy 8. kaupunginosan virkistysaluetta koskevan asemakaavan muutoksen
13.2.2019 päivätyn ja 2.12.2019 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavan
muutos ja tonttijako asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti
nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 30.03.2020, § 135
Valmistelijat / lisätiedot:
Ella Joona
ella.joona@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Kaavaselostus
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2 Navigointikartta
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
4 Asemakaavan muutos
5 Voimassa oleva asemakaava
6 Tonttijakokartta
Kaavoitus 17.3.2020 / Kaavasuunnittelija EJ
8.kaupunginosassa Pounikkotielle on laadittu asemakaavan muutos, jossa
virkistysalueelle muodostuu kolmen erillispientalon (AO) kortteli 8257, kerrosluvulla Iu
¾ ja rakennusoikeudella 240 k-m²/tontti. Tarkoituksena on luoda kortteli, joka istuu
hyvin olemassa olevaan rakennuskantaan ja tehostaa maankäyttöä keskustan
läheisellä alueella, valmiin kunnallistekniikan ja palveluiden piirissä.
Voimassa oleva asemakaava, asemakaavan muutosehdotus, tonttijako ja muut
asiakirjat pidettiin ehdotusvaiheen kuulemista varten nähtävillä 11.2. – 11.3.2020
palvelupiste Osviitassa ja kaupungin internetsivuilla kaavatorilla. Nähtävilläpidosta
ilmoitettiin lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 10.2.2020 sekä kirjeillä naapureille.
Ehdotusvaiheen kuulemisen aikana ei ole saapunut kaavamuutokseen liittyviä
muistutuksia tai lausuntoja.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija Ella Joona
puh 016 322 6025
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 8. kaupunginosan
virkistysalueelle asemakaavan ja tonttijaon muutoksen hyväksymistä 13.2.2019
päivätyn ja 2.12.2019 korjatun asemakaavakartan mukaisesti. Asemakaavan ja
tonttijaon muutoksella muodostuu kortteli 8257.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 45
Valmistelija / lisätiedot:
Ella Joona
ella.joona@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Kaavaselostus
2 Navigointikartta
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3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
4 Asemakaavan muutos
5 Voimassa oleva asemakaava
6 Tonttijakokartta
Ehdotus
Kaupunginhallitus 30.3.2020 § 135 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
hyväksyy 8. kaupunginosan virkistysalueelle asemakaavan ja tonttijaon
muutoksen 13.2.2019 päivätyn ja 2.12.2019 korjatun asemakaavakartan mukaisesti.
Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella muodostuu kortteli 8257.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaavoitus
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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
§ 46
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.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
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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.
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.
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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.

Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 94
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet
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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
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.
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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
Valmistelija / 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-
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.
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Tiedoksi
Kaavoitus
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Kaupunginhallitus, § 192,27.04.2020
Kaupunginvaltuusto, § 47, 15.06.2020
§ 47
Eroaminen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / Sihvo
ROIDno-2020-10
Kaupunginhallitus, 27.04.2020, § 192
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Anni-Sofia Sihvo pyytää 15.4.2020 saapuneella sähköpostilla eroa Rovaniemen
kaupungin tarkastuslautakunnan jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi.
Kaupunginvaltuusto on 20.1.2020 § 9 ja 23.3.2020 § 29 valinnut tarkastuslautakuntaan
toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 seuraavat henkilöt:
Pj
Vpj
J
J
J
J
J

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

Henkilökohtainen varajäsen
Vesa Puuronen
Pekka Mäkelä
Nina Teräs
Veli-Matti Kilpimaa
Marjatta Koivuranta
Antti Väänänen
Sari Hänninen

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

Kuntalain 121 §:n mukaan lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee
olla valtuutettuja.
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
kunnanhallituksen jäsen
pormestari ja apulaispormestari
henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai
apulaispormestarin hallintolain esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitettu läheinen
henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen
Jäsenten ja varajäsenten määrä
Hallintosäännön 13 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä.
Tarkastuslautakunnan jäsenet valitsee valtuusto valtuutettujen ja varavaltuutettujen
keskuudesta. Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
joiden on oltava valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
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Varajäsen voi olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Tarkastuslautakunnan
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei voi olla muun lautakunnan tai
kaupunginhallituksen jäsen.
Tasa-arvolain vaatimus
Tarkastuslautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä
puheenjohtajat valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset
huomioon ottaen. Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin
mukaan:
”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”
Edellä mainitun säännöksen mukaisesti lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä
vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Seitsemänjäsenisen lautakunnan
jäseniksi on valittava vähintään kolme (3) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään
kolme (3) miestä ja naista.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Anni-Sofia Sihvolle eron tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä
15.6.2020 alkaen,
valitsee tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 47
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 27.4.2020 § 192 esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Anni-Sofia Sihvolle eron tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä
15.6.2020 alkaen,
valitsee tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja
valitsi tarkastuslautakuntaan jäseneksi Raija Kivilahden jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Tiedoksi
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Kaupunginhallitus, § 193,27.04.2020
Kaupunginvaltuusto, § 48, 15.06.2020
§ 48
Eroaminen kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä / Sihvo
ROIDno-2018-196
Kaupunginhallitus, 27.04.2020, § 193
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Anni-Sofia Sihvo pyytää 15.4.2020 saapuneella
sähköpostilla eroa kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton
vuoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Anni-Sofia Sihvolle eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston
varajäsenyydestä 15.6.2020 alkaen,
pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään puolueen valtuustoryhmälle uuden
varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 48
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 27.4.2020 § 193 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Anni-Sofia Sihvolle eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston
varajäsenyydestä 15.6.2020 alkaen,
pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään puolueen valtuustoryhmälle uuden
varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
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Ao. henkilö, Sarastia Oy, CaseM-tuki, tietohallinto, luottamushenkilörekisteri
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Kaupunginhallitus, § 207,04.05.2020
Kaupunginvaltuusto, § 49, 15.06.2020
§ 49
Eroaminen elinvoimalautakunnan varajäsenen tehtävästä / Paavola
ROIDno-2020-13
Kaupunginhallitus, 04.05.2020, § 207
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Anna Paavola pyytää 22.4.2020 saapuneella sähköpostilla eroa elinvoimalautakunnan
varajäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi.
Kaupunginvaltuusto on 20.1.2020 § 11 valinnut elinvoimalautakuntaan
toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen
Pj Petteri Pohja
Vpj Kaisu Huhtalo
j Heikki Poranen
j Katja Lindholm
j Anna-Maria Alaluusua
j Aarne Jänkälä
j Lauri Ylipaavalniemi
j Mikko Lempiäinen
j MInna Muukkonen
j Marianna Mölläri
j Jaakko Portti

Henkilökohtainen varajäsen
Veli-Matti Kilpimaa
Jaana Kupulisoja
Kari Tuominen
Anna Paavola
Päivi Alanne-Kunnari
Jukka Sirviö
Ari Karvo
Hannu Puhalainen
Milla Asikainen
Anu Yrjänheikki
Jaakko Soppela

Puolue
Kokoomus
Keskusta
Kokoomus
Kokoomus
Keskusta
Keskusta
Keskusta
SDP
SDP
PerusS
Vas.

Jäsenten ja varajäsenten määrä
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 16 §:n mukaan elinvoimalautakunnassa on
yksitoista (11) jäsentä ja 11 varajäsentä. Vähintään puolet lautakunnan jäsenistä ja
varajäsenistä on valittava valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto
valitsee lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden
varapuheenjohtajan, joiden on oltava valtuutettuja. Puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen voi olla muukin kuin valtuutettu.
Kuntalain 31 §:n 3 momentin mukaan toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset
varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään
Elinvoimalautakunnassa on:
1. jätehuoltojaosto, jossa on 5 jäsentä. Jaoston jäsenet, puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valitsee elinvoimalautakunta, joka päättää myös jaoston
toimikaudesta. Jaoston puheenjohtajan on oltava elinvoimalautakunnan
varsinainen jäsen. Muilta osin jaostoon voidaan valita muitakin kuin
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elinovoimalautakunnan jäseniä tai varajäseniä. Jokaisella jaoston jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee elinvoimalautakunta;
2. kylien kehittämisjaosto, johon tulee valita kolmetoista (13) jäsentä siten, että
elinvoimalautakunta valitsee keskuudestaan kehittämisjaoston puheenjohtajan.
Elinvoimalautakunta valitsee loput kaksitoista (12) kylien edustajajäsentä siten,
että jokaiselta kaupungin viideltä eri päätiesuuntien kyläalueilta valitaan
korkeintaan kolme (3) edustajaa ja kullekin jäsenelle henkilökohtaiset
varajäsenet. Tiesuuntakohtaisessa jäsenmäärässä huomioidaan päätiesuunnan
asukasmäärä. Kylien edustajajäsenillä tulee olla vakituinen asuinpaikka
Rovaniemen kyläalueilla. Esitykset elinvoimalautakunnalle kylien
edustajajäseniksi tekevät Rovaniemen kylien alueiden tiesuuntakohtaiset
kokoukset ja varapuheenjohtajan nimeävät jaoston kylien edustajat
keskuudestaan. Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua puhe- ja läsnäolo-
oikeudella kylien kehittämisjaoston kokoukseen. Rovaniemen kylien alueista
liitetään kuvat kartasta, josta selviää, mitkä kylät kuuluvat mihinkin alueeseen.
Toimikausi
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Vaalikelpoisuus
Yleinen vaalikelpoisuus
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut
valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Vaalikelpoisuus valtuustoon
Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan
tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa
tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö,
joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa
olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos
palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.
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Vaalikelpoisuus lautakuntaan
Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja valiokuntaan
seuraavasti:
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Tasa-arvolain vaatimus
Lautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat
valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon
ottaen.
Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan: ”Valtion
komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”
Edellä mainitun säännöksen mukaisesti lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä
vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Yksitoistajäsenisen lautakunnan
jäseniksi on valittava vähintään viisi (5) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään
viisi (5) miestä ja naista.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Anna Paavolalle eron elinvoimalautakunnan jäsenen tehtävästä
15.6.2020 alkaen,
valitsee elinvoimalautakuntaan Katja Lindholmille uuden henkilökohtaisen
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 49
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
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kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 4.5.2020 § 207 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Anna Paavolalle eron elinvoimalautakunnan varajäsenen tehtävästä
15.6.2020 alkaen,
valitsee elinvoimalautakuntaan Katja Lindholmille uuden henkilökohtaisen
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja
valitsi elinvoimalautakuntaan Katja Lindholmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Miia
Merkun.
Tiedoksi
Ao. henkilöt, toimielimen sihteeri, CaseM tuki, tietohallinto, Sarastia Oy,
luottamushenkilörekisteri
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Kaupunginhallitus, § 208,04.05.2020
Kaupunginvaltuusto, § 50, 15.06.2020
§ 50
Eroaminen ympäristölautakunnan varajäsenten tehtävästä / Kettunen
ROIDno-2020-12
Kaupunginhallitus, 04.05.2020, § 208
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Paula Kettunen pyytää 27.4.2020 saapuneella sähköpostilla eroa
ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä henkilökohtaisten syiden vuoksi.
Kaupunginvaltuusto on 20.1.2020 § 14 valinnut ympäristölautakuntaan
toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Puolue
Pj. Heikki Luiro
Jouko Kokki
Keskusta
Vpj. Aatos Nätynki
Seppo Väinönheimo
Vas.
j
Hannele Simonen
Leena Jääskeläinen
Kokoomus
j
Merja Mäntyniemi
Anna-Maria Alaluusua
Keskusta
j
Reetta Junttila
Meiju Salmela
Keskusta
j
Seija Hiltunen
Paula Kettunen
SDP
j
Timo Lappalainen
Teijo Penders
SDP
j
Jouko Lampela
Jaakko Raivio
PerusS
j
Raimo Miettunen
Janne Korhonen
KD
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 37 §:n mukaan ympäristölautakunnan
tehtävänä on rakennusvalvonta-, ympäristöterveydenhuolto- ja
ympäristönsuojelupalvelujen järjestäminen. Ympäristölautakunta antaa lausunnot
vaikutuksiltaan merkittävien yleis- ja asemakaavojen sekä yleis- ja
asemakaavamuutosten hyväksymisen sosiaalisista ja terveydellisistä vaikutuksista
ympäristöterveydenhuoltoa koskevilta osilta.
Jäsenten ja varajäsenten määrä
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 15 §:n mukaan ympäristölautakunnassa on 9
jäsentä ja 9 varajäsentä. Vähintään puolet lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on
valittava valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee
lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan, joiden
on oltava valtuutettuja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan henkilökohtainen
varajäsen voi olla muukin kuin valtuutettu.
Mikäli Rovaniemen kaupunki on sopinut viranomaistehtävien hoitamisesta toisen
kunnan tai kuntayhtymän kanssa, on ao. kunnalla tai kuntayhtymällä lisäksi oikeus
nimetä jäsen (ja tälle henkilökohtainen varajäsen) siihen Rovaniemen kaupungin
toimielimeen, joka vastaa sopimuksen kohteena olevan viranomaistehtävän
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hoitamisesta. Lautakunnassa po. kunnan edustajat osallistuvat yhteistyösopimuksen
mukaisten tai kuntien yhteisten asioiden käsittelyyn. Sopimuskuntien edustajien
oikeus päättyy, kun sopimus lakkaa olemasta voimassa.
Toimikausi
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Vaalikelpoisuus
Yleinen vaalikelpoisuus
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut
valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
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
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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 päättää esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Paula Kettuselle eron ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä
15.6.2020 alkaen,
valitsee ympäristölautakuntaan Seija Hiltuselle uuden henkilökohtaisen
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 50
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 4.5.2020 § 208 esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Paula Kettuselle eron ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä
15.6.2020 alkaen,
valitsee ympäristölautakuntaan Seija Hiltuselle uuden henkilökohtaisen
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
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Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja
valitsi ympäristölautakuntaan Seija Hiltusen henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä
olevaksi toimikaudeksi Sisko Koskiniemen.
Tiedoksi
Ao. henkilöt, toimielimen sihteeri, CaseM tuki, tietohallinto, Sarastia Oy,
luottamushenkilörekisteri
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§ 51
Valtuustoaloite Kuntavaalien 2021 äänestyspaikat suunniteltava yhteistyössä nuorten
kanssa
ROIDno-2020-2021
Valtuutettu Miikka Keränen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Kuntavaaleissa 2017 lähes kaksi kolmasosaa nuorista jätti äänestämättä. 18-24-
vuotiaiden äänestysprosentti oli 35 % samalla, kun koko väestön äänestysaste oli 57
%. Äänestyspaikkojen sijoittaminen nuorilähtöisesti on konkreettinen teko nuorten
osallisuuden vahvistamiseksi.
Keskusvaalilautakuntien tulee valmistella esitykset äänestyspaikkojen sijainnista
nuoria kuullen. Äänestyspaikkojen sijainnit pitää suunnitella yhteistyössä
nuorisovaltuuston, toisen ja korkea-asteen opiskelijakuntien, nuorisojärjestöjen ja
nuorisotyöntekijöiden kanssa. Keskusvaalilautakunta voi pyytää lausunnon nuorten
edustajilta äänestyspisteiden sijoittelusta ja kutsua kokoukseen suunnittelemaan
tapoja tavoittaa nuoria.
Me tämän valtuustoaloitteen allekirjoittaneet esitämme, että kuntavaalien
äänestyspaikat ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä suunnitellaan yhdessä alueen
nuorten kanssa ja sijoitetaan nuorille äänestäjille keskeisiin paikkoihin. Lisäksi
esitämme, että äänestyspaikkojen suunnittelussa osallistetaan ja kuullaan myös muita
tahoja, esimerkiksi vammais- ja vanhusneuvostoa sekä kylien kehittämisjaostoa, jotta
äänestyspaikat ovat kaikkien saavutettavissa."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 52
Valtuustoaloite kaupunkiympäristösuunnitelma Rovaniemelle
ROIDno-2020-2146
Miikka Keränen ym. jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemen uuden brändikonseptin mukaan olemme “kaupunki kaikille aisteille”.
Valitettavasti kaupunkiympäristön eli esimerkiksi katukuvan ja maankäytön osalta
painottuu talviaika ja silloinkin matkailualan tarpeet. Rovaniemen tulee kuitenkin
palvella sekä asukkaitaan että täällä vierailijoita ympäri vuoden. Hälyttävintä
kaupunkiympäristössä on tällä hetkellä keskusta-alueen viheralueiden puute ja
olemassa olevan puuston tuhoaminen.
Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemi laatii kokonaisvaltaisen
kaupunkiympäristösuunnitelman ja strategian, jonka tavoitteena on lisätä kaupungin
viihtyvyyttä ja monipuolisia viheralueita.
Suunnitelman ja strategian laatimisessa voidaan esimerkiksi toteuttaa seuraavia
toimenpiteitä:
selvitetään kansallisen kaupunkipuiston perustaminen ja sijainti Rovaniemellä
selvitetään viherkattojen ja -seinien lisäämistä
selvitetään puisto- ja viheralueiden lisäämistä keskusta-alueelle
selvitetään glyfosaatin kieltäminen
selvitetään lehtipuhaltimien käytön kieltäminen hiekoitushiekan poistossa
selvitetään vieraslajien hävittämistä
selvitetään kaupunkiympäristön monipuolista käyttöä myös talviaikaan,
esimerkiksi Kirkkolammen pitämistä luistelukunnossa
selvitetään leikkipuistojen lisäämistä
selvitetään lähimetsäalueiden kehittäminen niin, että niissä huomioidaan
metsien virkistyskäyttö sekä maisema- ja kulttuuriarvot
selvitetään puistokummitoiminta esim. Raision mukaisesti
selvitetään yhteistyötä asian tiimoilta alueen oppilaitosten ja korkeakoulujen
kanssa
selvitetään kaikkien ympäristöpalveluiden saavutettavuus ja esteettömyys"
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 53
Valtuustoaloite digitaalisuudella elinvoimaa, tehokkuutta, turvallisuutta ja kasvua
ROIDno-2020-2147
Petteri Pohja ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Digitalisaatio ja tekninen kehitys tuovat uusia mahdollisuuksia kehittää
kaupunkilaisten palveluja ja niillä voidaan vähentää hallinto- ja toimialarajoja.
Aloitteen tavoitteena on nostaa julkisen sektorin teknologia- ja
digitalisaatiokyvykkyyttä, sekä lisätä ja kehittää julkisen ja yksityisen sektorin
yhteistyötä. Valtionvarainministeriön on aloittanut valtakunnallisesti digitaalisuuden
kehittämisohjelman. Suomen valtiovarainministeriön suunnitelmien mukaan
julkishallinnon digitalisaatiossa kansalaiset ja yritykset tuodaan julkisten palveluiden
kehityksen keskiöön.
Valtionvarainministeriön mukaan julkiset sähköiset palvelut liittyvät olennaisesti
digitalisaation läpimurtoon. Niiden avulla kansalaiset, yrityksen ja yhteisöt voivat
käyttää julkisia palveluja ajasta ja paikasta riippumatta. Yleensä sähköinen asiointi on
helpoin ja nopein tapa hoitaa viranomaisasioita. Kun niiden käyttö lisääntyy, julkinen
palvelutuotanto tehostuu ja säästyy yhteisiä verovaroja. Julkisen hallinnon sähköisten
palvelujen tulee olla toimivia, helppokäyttöisiä ja turvallisia.
Kehitysohjelman tavoitteet vuoteen 2023
mennessä:
1. Digitaaliset laadukkaat julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten
saatavilla digipalvelulain mukaisesti
2. Elinkeinotoimintaa harjoittavat voivat asioida jatkossa viranomaispalveluissa
ainoastaan digitaalisessa palvelukanavassa
3. Digituen toimintamalli on käytössä koko kaupungissa ja digitukea kehitetään
palvelemaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavia
Konkreettisia esimerkkejä digitalisaation eduista ovat mm. älykkäät hyvinvointi- ja
terveyspalvelut (esim. seniorit), oppimisen virtuaaliympäristöt (esim. kieliopinnot,
kyläkoulut, urheilulukio), kuntalaisten ja yritysten lupapalvelut sekä viranomaisten
rutiinitöiden automatisointi. Digitaalisuudella voidaan kompensoida myös erityis- ja
poikkeustilanteiden aiheuttamia haasteita (epidemiat yms.).
Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Rovaniemen kaupunki tekee kaikilla
toimialoilla selvityksen digitalisaation tarpeista ja mahdollisuuksista, sekä
toimeenpanee suunnitelman digitalisuuden kehitysohjelman tavoitteiden
saavuttamiseksi. Lisäksi kaupunki rakentaa mallin tarjota pk-yrityksille tukea
digikehitykseen. Selvityksen riittävän laajuuden, tarkkuuden ja luotettavuuden
varmistamiseksi kaupunginhallituksen on syytä ratkaista myös riittävä rahoitus
selvityksen toteutukseen."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Päätös
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Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 54
Valtuustoaloite selvitys kaupungin tuottamista palveluista, vaihtoehtoisista markkinoista
ja talousvaikutuksista
ROIDno-2020-2148
Petteri Pohja ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Yhteiskunnan muutokset, erityisesti väestörakenteen muuttuminen, valtion ja
kuntien taloudelliset vaikeudet, pakottavat meidät miettimään uudelleen kaupungin
tuottamia palveluja, tukipalveluja ja niiden tuottamisen malleja ja vaihtoehtoja.
Työllisten määrän jatkuva väheneminen vaatii sekä tehokkaampaa palvelutuotantoa
että kaikkien työikäisten saamista kiinni työelämään.
Muutoksen johtaminen onnistuu vain, jos meillä on riittävän tarkka tieto, mitä
palveluja, miten ja millä hinnalla kaupunki tuottaa ja vastaavasti, mitä palveluja on
tarjolla markkinaehtoisesti ja millä ehdoin. Vasta tiedon keräämisen ja analysoinnin
jälkeen päättäjät voivat tehdä arvovalintoja ja taloudellisesti kestäviä päätöksiä pitkälle
tulevaisuuteen.
Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Rovaniemen kaupunki käynnistää kaikilla
toimialoilla ja konserniyhtiöissä ulkopuolisen tahon tekemän selvityksen tuotetuista
palveluista ja tukipalveluista ja niiden omakustannehinnasta, sekä palvelujen
tuottamisen vaihtoehtoisista malleista markkinaehtoisesti sekä niiden
talousvaikutuksista. Selvitettäviä palveluja ovat esim. perusturvapalvelut ja
kiinteistöjen ylläpitoon ja huoltoon liittyvät palvelut."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 55
Valtuustoaloite Apua vähävaraisille Rovaniemi -auttamistoiminnalle tarjotaan ilmainen tila
ainakin loppuvuoden 2020 ajaksi
ROIDno-2020-2149
Sanna Luoma ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Maaliskuussa koronaepidemia synnytti lukuisissa perheissä uudenlaisia haasteita,
kun lomautukset ja työttömyys iskeytyivät kotitalouksiin.
Rovaniemeläinen perheenäiti Heidi Alatalo käynnisti Rovaniemen apua vähävaraisille -
facebook-ryhmässä toiminnan, jossa alettiin jakamaan kaupoista saatua ylijäänyttä
ruokaa kaikille niille, jotka kokivat tarvitsevansa apua. Heidi Alatalo on pyörittänyt
toimintaa täysin vapaaehtoisena, satoja tunteja, ilman euronkaan korvausta.
Rovaseudun Markkinakiinteistöt on tarjonnut ruokakassien jakamista varten
toistaiseksi tyhjillään olleen tilan, josta ruokakasseja on voinut hakea tai josta
vapaaehtoiset ovat niitä noutaneet. Päivittäin apua ovat hakeneet jopa 50 perhettä tai
asiakasta. Tilat ovat käymässä pieneksi ja jatko epävarma. Kävijämäärät osoittavat,
että tällaiselle toiminnalle on todellista tarvetta. Se ei vähennä muiden apua tarjoavien
yhdistysten tai toimipisteiden tarvetta eivätkä ne kilpaile keskenään.
Esitän, että Rovaniemen kaupunki linjaa, että se tai sen konserniyhtiö voi tarjota
tyhjillään olevia tiloja ruoka-apua tarjoavaan Apua vähävaraisille -ryhmän toimintaan
ainakin loppuvuodeksi 2020.
Tässä ajassa olisi syytä kartoittaa tarkemminkin ruojajakelun ja apua tarjoavien
yhdistysten tarpeet ja yhteistyömahdollisuudet, kuten KH on marraskuussa 2019
linjannut."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 56
Valtuustoaloite Palvelusetelillä valinnanvaraa vammaisten päivätoimintaan
ROIDno-2020-2150
Sanna Luoma ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemen kaupunki ja perusturvalautakunta ei ole myöntänyt yhdellekään hakijalle
palveluseteliä yksityiselle palveluntarjoajalle vammaisten päivätoimintaan. Kahvila
Star /Rovacare Oy on järjestänyt tilat yhteistyössä perusturvan kanssa tarjotakseen
uudenlaisen vaihtoehdon vammaisille henkilöille päivätoimintaan. Kaikki vammaiset
eivät sovellu kaupungin omaan yksikköön Erkkilänkujalle tai kuntayhtymän
ylläpitämään Kolpeneen palvelukeskukseen. Jostain syystä perusturvalautakunta ei ole
antanut yhdellekään hakijalle lupaa osallistua yksityisen palveluntarjoajan, Rovacare
Oy:n toteuttamaan kahvilan yhteydessä järjestettävään vammaisten päivätoimintaan.
Useat vammaiset ovat toivoneet pääsevänsä uuteen päivätoimintaan mukaan, mutta
kaikki hakemukset on hylätty. Yhtiöllä on ollut asiakas toisesta kunnasta ja vaaditut
luvat on kunnossa.
Perusturvalautakunnan on käynnistettävä välittömästi selvitys, voisiko kaupunki tehdä
sopimuksen yksityisten palveluntarjoajien kanssa ja tarjota palveluseteliä vammaisten
päivätoimintaan. YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan
lähtökohtana tulisi olla vammaisen oma toive ja tarve, ja heillä tulee olla
yhdenvertainen oikeus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Tämä ei toteudu
Rovaniemellä, eikä vammaisten itsemääräämisoikeudet tältä osin toteudu."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 57
Valtuustoaloite Septitankkien tyhjennyspiste
ROIDno-2020-2151
Päivi Alaoja ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemi on matkailukaupunki. Joulun tienoossa meillä liikkuu paljon turistibusseja
ja kesäaikana myös karavaanareita. Näiden kemiallisille käymälöille ei ole
tyhjennyspaikkaa. Vuonna 2018 todettiin tarkastuksin, että septitankit tyhjennetään
tyhjennyspisteen puuttuessa tienvarsille ja levähdyspaikoille, mikä mielestämme pilaa
kaupungin maineen puhtaana pohjoisena matkailu- ja luontokohteena ja on lisäksi
törkeä ympäristörikos.
Esitämme, että kaupunki ryhtyy selvittämään toteutuskonseptia ja investointia
septitankkien valvotulle tyhjennyspisteelle yhteishankkeena kaupungin
/kaupunkikonsernin ja huoltoasema-/matkailuyrittäjien ja muiden mahdollisten
yrittäjien kesken (autokorjaamot, rengasliikkeet). Palvelun maksullisuus (yritykset
/yksityiset) harkitaan erikseen. Ajoneuvon tunnistus (rekisterikilpi) ja automaattinen
valvonta pienentävät väärinkäytön riskiä."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 58
Valtuustoaloite Reko-jakelupaikka Kauppatorille
ROIDno-2020-2152
Maarit Simoska ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemellä toimii Rovaniemen lähiruokarengas Reko. Toiminnan tavoitteena on
tarjota paikallisille luonnontuotealan tuottajille myyntikanava ja samalla mahdollistaa
paikallisille asukkaille lähiruuan hankkiminen.
Ruuan jakelupiste on kuitenkin ollut Pöykkölässä, ja asiakaspalautteen perusteella se
on autottomille asukkaille liian kaukana eikä julkisia liikenneyhteyksiä ole. Jakelu on
joka toinen torstai-ilta.
Esitämme, että kaupunki tarjoaisi ilmaisen jakelupaikan Kauppatorilla lähiruokarengas
Rekon toiminnalle. Tämä mahdollistaisi yhä useammalle asukkaalle ja erityisesti
opiskelijoille, ikäihmisille ja autottomille lähiruuan hankkimisen suoraan tuottajilta.
Paikallisen ruuan arvostus on noussut poikkeusoloissa aiempaa merkittävämmäksi
useiden kuluttajien arvomaailmassa. Olisi hienoa, että myös Rovaniemen kaupunki
vahvistaisi omalla toiminnallaan tuottajien ja kuluttajien yhteistyötä."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 59
Valtuustoaloite valtionosuuksien ja -avustusten määräytyminen
ROIDno-2020-2153
Matti Henttunen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Saamamme tiedon perusteella valtion-osuuksissa on suuria poikkeamia eri kuntien
välillä. Esimerkiksi Helsingissä valtionosuus on 304€/asukas ja Rovaniemellä 166€
/asukas (138€/asukas x 63.000 = 8.7M€).
Ero on merkittävä.
Edellä esitetyn perusteella Rovaniemen Perussuomalaisten valtuustoryhmä pyytää
kaupungilta toimia ja vastauksen seuraaviin kysymyksiin:
1. Onko Rovaniemellä asuva kuntalainen yhdenvertaisessa asemassa
helsinkiläiseen asujaan nähden?
2. Mitkä ovat ne perusteet, joilla kyseinen eriarvoisuus kuntien välillä on
mahdollista?"
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 60
Valtuustoaloite Rovaniemen keskikaupunki -alueen ulkopuolella sijaitsevat kadut
ROIDno-2020-2154
Päivi Alanne-Kunnari ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Pyydän, että Rovaniemen kaupunki neuvottelee katu-urakointi
tarjouksia siten, että vähintään keskikaupungin ulkopuolella sijaitsevat
kadut aurataan aurauskalustossa käyttäen lisäsiipeä. Tällä toiminnalla
saataisiin estettyä tontin omistajan liittymisen umpeen auraus koska
viime talven käytäntö oli että tiealueen lumet aurattiin
yksityisiin liittymiin.
Tämän mahdollistaa laki:Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden
kunnossa- ja puhtaanapidosta luku 2 8§.
Tällä toiminnalla saamme pidettyä Rovaniemen kaupungin asukkaat
tyytyväisenä koska tämä on herättänyt erittäin paljon keskustelua mm.
sosiaalisessa mediassa. Tukisimme tällä toiminnalla myös mm.
vanhusten ja huonokuntoisten asumista omissa asunnoissa
maaseudulla ja kaikille Rovaniemen asukkaille tämä olisi iso helpotus.
Toimenpide ei ole iso kustannuskysymys urakoitsijalle ja joskus urakoitsijat ovat jo
tätä toimintaa käyttäneetkin."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 61
Valtuustoaloite henkilöstön resurssipoolin laajentaminen
ROIDno-2020-2155
Terhi Heikkilä ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemen kaupungilla on hyviä kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollon puolella
henkilöstön resurssipoolista. Vakituisesti palkattujen sijaiset ovat hoitaneet lyhyitä
poissaoloja. Tämä on samalla helpottanut esimiesten työtä kun ei tarvitse käyttää
työaikaansa sijaisten saamiseen.
Esitämme, että Rovaniemen kaupunki laajentaisi resurssipoolin toimintaa sote-
puolelta myös varhaiskasvatukseen ja sivistyspalveluihin sekä muihin toimintoihin
turvatakseen sijaisuuksien sujuvan järjestelyn ja riittävän henkilöstömäärän.
Tällä toimenpiteellä vaikutetaan positiivisesti Rovaniemen kaupungin
työnantajakuvaan. Samalla tällä mahdollistetaan moniosaajien käyttö yli
toimialarajojen ja sitoutetaan nyt sijaisina käytettävät organisaatioon. Monipuolinen
tehtävänkuva ja vakituinen työ houkuttelevat varmasti myös uusia ammattilaisia."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 62
Valtuustoaloite palvelusetelin käyttö henkilökohtaisessa avustajapalvelussa
ROIDno-2020-2156
Hilpi Ahola ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Esitän että, Rovaniemen kaupunki ottaa käyttöön työnantajamallin
lisäksi palvelusetelin.
Henkilökohtaisen avustamisen tarkoituksena on auttaa vaikeavammaista henkilöä
toteuttamaan omia valintojaan elämässään sekä turvata hänen
itsemääräämisoikeutensa. On tärkeää, että jokainen voi itse valita oman avustajan.
Palveluseteli lisää valinnan vapautta palveluntuottajan valinnassa.
Palveluseteli suosii myös yhdenvertaisesti yrittäjiä ja tukee paikallista
pienyrittäjyyttä."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 63
Valtuustoaloite uusien nopeusnäyttöjen hankinta strategisesti valittuihin paikkoihin
ROIDno-2020-2157
Saara Koikkalainen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemellä laskettiin tammikuussa 2020 keskusta-alueen nopeusrajoituksia siten,
että ydinkeskustassa rajoitus on 30 kilometriä tunnissa ja keskustan kehällä 40
kilometriä tunnissa. Tämä oli perusteltu päätös erityisesti jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden turvallisuuden kannalta. VTT:n (2014) mukaan auton törmäysnopeuden
kasvaminen 30:stä 40:n kilometriin tunnissa yli kaksinkertaistaa jalankulkijan
kuolemanriskin. Vastaavasti törmäysnopeuden kasvu 30:stä 50:n kilometriin tunnissa
nostaa kuolemanriskiä jopa seitsenkertaiseksi. Nopeusrajoitusten lasku ei kuitenkaan
välttämättä välittömästi laske ajonopeuksia, sillä autoilijat saattavat vanhasta
tottumuksesta ajaa sallittua nopeammin. Keskustan ajonopeudet ovatkin yhä paikoin
olleet huolestuttavan korkeita.
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää tässä valtuustoaloitteessa, että
kaupunki hankkii pariin strategisesti valittuun paikkaan näytön, joka mittaa ajoneuvon
nopeuden ja samalla kertoo hymyilevällä tai surullisella naamalla onko se rajoituksen
mukainen. Yksi luonteva paikka nopeusnäytölle voisi olla Valtakadulla Angry Birds -
puiston kohdalla, sillä alueella liikkuu paljon lapsia.
Mielestämme tämä olisi tehokas ja aktiivisen sakottamisen sijaan asukasystävällisempi
tapa kiinnittää autoilijoiden huomiota uusiin nopeusrajoituksiin.
Esimerkki nopeusnäytöstä: Liikennetuotteet OY, https://liikennetuotteet.fi/tuotteet
/ohjaus-javaroituslaitteet/varoituslaitteet/nopeusnaytto"
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 64
Valtuustoaloite metsästysoikeuksien vuokraaminen pienriistametsästykseen
ROIDno-2020-2158
Vesa Puuronen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Esitän, että kaupungin maiden metsästysoikeuksia vuokrattaessa
vuokrataan hirvenmetsöstysoikeuden lisäksi myös oikeus
pienriistanmetsästykseen. Lisäksi esitän, että tällä hetkellä olemassa olevat
hirvenmetsästysvuokrasopimukset laajenetttaisiin siten, että ne koskevat myös
pienriistan metstästystä."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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Kunnallisvalitus
§45
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
§40, §43, §47, §48, §49, §50
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
§39, §41, §42, §44, §46, §51, §52, §53, §54, §55, §56, §57, §58, §59, §60, §61, §62, §63,
§64
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.

