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Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, sihteeri
Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Ville Vitikka, kaupunginlakimies
Evilla Lumme, nuorisovaltuuston edustaja
Marja Marjetta, hallintosihteeri
Riikka Heikkilä, viestintäpäällikkö
Poissa

Johanna Ojala-Niemelä, 2. varapuheenjohtaja
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Eemeli Kajula
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Allekirjoitukset

Heikki Autto
Puheenjohtaja

Kaisa Laitinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
26.03.2020

26.03.2020

Kalervo Björkbacka

Terhi Heikkilä
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
31.3.2020 alkaen.

hallintosihteeri Marja Marjetta
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§ 25
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
todetaan läsnäolijat
valtuutettujen esteilmoitukset
kokouskutsut ja kuulutukset
hyväksytään työjärjestys
Päätös
Todettiin, että nimenhuudossa poissa olivat Anja Joensuun, Eemeli Kajula, Marjo
Rundgren, Jorma Kuistio, Hannu Ovaskainen, Kari Tuominen, Johanna Ojala-Niemelä,
Päivi Alanne-Kunnari, Jaakko Huttunen, Riitta-Maija Hokkanen, Aatos Nätynki, Matti
Torvinen. Varajäsenistä läsnä olivat Merja Mäntyniemi, Ari Karvo, Maija Pirttijärvi, Timo
Lappalainen, Saara Hartzell ja Heikki Poranen.
Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu CaseM sähköisessä kokoustyötilassa sekä
Rovaniemen kaupungin internetsivuilla 18.3.2020.
Kokouskutsu on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla 18.3.2020.
Kokouskutsu ja esityslista on kuulutettu sanomalehti Lapin Kansassa ja Uusi
Rovaniemi lehdessä 21.3.2020.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
23.03.2020

2/2020

6 (41)

§ 26
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Alanne-Kunnari ja Kalervo
Björkbacka. Seuraavina vuorossa ovat Terhi Heikkilä ja Matti Henttunen.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 30.3.2020.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalervo Björkbacka ja Terhi Heikkilä.
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Kaupunginhallitus, § 57,10.02.2020
Kaupunginvaltuusto, § 27, 23.03.2020
§ 27
Eroaminen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä / Joensuu
ROIDno-2018-196
Kaupunginhallitus, 10.02.2020, § 57
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Anja Joensuu pyytää 19.1.2020 kirjaamoon lähettämällään kirjeellä eroa
kaupunginvaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Anja Joensuulle eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä
17.2.2020 alkaen,
toteaa, että Suomen Keskusta r.p:n 1. varajäsen Merja Mäntyniemi nousee
kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 17.2.2020 alkaen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi,
toteaa, että Suomen Keskusta r.p:n varajäsenet siirtyvät kukin yhden sijan
ylöspäin ja
pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Suomen Keskusta r.p:n
valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun 17.2.2020 lukien jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 23.03.2020, § 27
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 10.2.2020 § 57 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Anja Joensuulle eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä
23.3.2020 alkaen,
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toteaa, että Suomen Keskusta r.p:n 1. varajäsen Merja Mäntyniemi nousee
kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 23.3.2020 alkaen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi,
toteaa, että Suomen Keskusta r.p:n varajäsenet siirtyvät kukin yhden sijan
ylöspäin ja
pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Suomen Keskusta r.p:n
valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun 23.3.2020 lukien jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ao. henkilöt, Sarastia Oy, keskusvaalilautakunta, CaseM-tuki, tietohallinto,
luottamushenkilörekisteri
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Kaupunginhallitus, § 81,24.02.2020
Kaupunginvaltuusto, § 28, 23.03.2020
§ 28
Eroaminen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä / Kuistio
ROIDno-2018-196
Kaupunginhallitus, 24.02.2020, § 81
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Jorma Kuistio pyytää 5.2.2020 kirjaamoon lähettämällään kirjeellä eroa
kaupunginvaltuuston jäsenyydestä perusteena pitkäaikainen toiminta
luottamushenkilönä sekä muuttunut työtilanne.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Jorma Kuistiolle eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä
23.3.2020 alkaen,
toteaa, että Vihreä liitto r.p:n 1. varajäsen Sari Hänninen nousee
kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 23.3.2020 alkaen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi,
toteaa, että Vihreä liitto r.p:n varajäsenet siirtyvät kukin yhden sijan ylöspäin ja
pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Vihreä liitto r.p:n valtuustoryhmälle
uuden varavaltuutetun 23.3.2020 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.55 - 15.15.

Kaupunginvaltuusto, 23.03.2020, § 28
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 24.2.2020 § 81 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Jorma Kuistiolle eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä
23.3.2020 alkaen,
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toteaa, että Vihreä liitto r.p:n 1. varajäsen Sari Hänninen nousee
kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 23.3.2020 alkaen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi,
toteaa, että Vihreä liitto r.p:n varajäsenet siirtyvät kukin yhden sijan ylöspäin ja
pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Vihreä liitto r.p:n valtuustoryhmälle
uuden varavaltuutetun 23.3.2020 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ao. henkilöt, Sarastia Oy, CaseM-tuki, tietohallinto, luottamushenkilörekisteri
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Kaupunginhallitus, § 80,24.02.2020
Kaupunginvaltuusto, § 29, 23.03.2020
§ 29
Eroaminen tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä / Poranen
ROIDno-2020-10
Kaupunginhallitus, 24.02.2020, § 80
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Heikki Poranen pyytää eroa tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä tultuaan
valituksi kaupunginhallituksen jaoston jäseneksi.
Kaupunginvaltuusto on 20.1.2020 § 9 valinnut tarkastuslautakuntaan
toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen
Pj Jaakko Huttunen
Vpj Matti Pöykkö
J
Piia Hanni
J
Petri Keihäskoski
J
Anni-Sofia Sihvo
J
Eemeli Kajula
J
Anna Suomalainen

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

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

Kuntalain 121 §:n mukaan lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee
olla valtuutettuja.
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
kunnanhallituksen jäsen
pormestari ja apulaispormestari
henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai
apulaispormestarin hallintolain esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitettu läheinen
henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen
Jäsenten ja varajäsenten määrä
Hallintosäännön 13 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä.
Tarkastuslautakunnan jäsenet valitsee valtuusto valtuutettujen ja varavaltuutettujen
keskuudesta. Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
joiden on oltava valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
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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 esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Heikki Poraselle eron tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä
23.3.2020 alkaen,
valitsee tarkastuslautakuntaan Petri Keihäskoskelle uuden henkilökohtaisen
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 23.03.2020, § 29
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 24.2.2020 § 80 esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Heikki Poraselle eron tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä
23.3.2020 alkaen,
valitsee tarkastuslautakuntaan Petri Keihäskoskelle uuden henkilökohtaisen
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
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Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja
valitsi tarkastuslautakuntaan Petri Keihäskosken henkilökohtaiseksi varajäseneksi Veli-
Matti Kilpimaan.
Matti Torvinen saapui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.06.
Tiedoksi
Ao. henkilöt, toimielimen sihteeri, Sarastia Oy, CaseM-tuki, tietohallinto,
luottamushenkilörekisteri
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Tekninen lautakunta, § 119,24.09.2019
Kaupunginhallitus, § 320,07.10.2019
Kaupunginhallitus, § 93,16.03.2020
Kaupunginvaltuusto, § 30, 23.03.2020
§ 30
Paavalniemen osayleiskaava
ROIDno-2018-3914
Tekninen lautakunta, 24.09.2019, § 119
Valmistelijat / lisätiedot:
Petteri Lampi
Liitteet

1 Paavalniemen osayleiskaavaehdotus.pdf
2 Kaavaselostus_Paavalniemi_2019_ehdotusvaihe
Kaavasuunnittelija PL 11.9.2019
Aikaisemmat käsittelyvaiheet:
Tekninen lautakunta 26.11.2013 §222.
Perustelut
Paavalniemen alueelle on laadittu 29.11.2018 päivätty osayleiskaavaluonnos.
Yleiskaavoituksen perustaksi on laadittu seuraavat asiakirjat:
Luontoselvitys
Maisemaselvitys
Kulttuuriympäristöselvitys
Arkeologinen inventointi
Emätilaselvitys ja mitoitustarkastelu
Osayleiskaavaluonnos pidettiin yleisesti nähtävillä 7.-30.1.2019. Valmisteluvaiheen
kuulemisen aikana asiasta jätettiin 27 mielipidettä sekä lausunnon antoivat Lapin ELY-
keskus, Lapin liitto, Museovirasto, Lapin maakuntamuseo, Paliskuntain yhdistys,
Kemijoki Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, perusturvalautakunta ja koulutus- ja
varhaiskasvatuspalvelut. Kaavanlaatijan vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin ovat
liitteenä 3.
Lapin ELY-keskuksen ja Rovaniemen kaupungin välinen kaavaneuvottelu pidettiin
3.9.2019.
Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 21.4.2017. Lakimuutoksen myötä
varsinkin rantavyöhykkeen ulkopuolisen alueen rakentamista ohjaava pykälä 44
muuttui sisällöllisesti siten, että yleiskaavaa on mahdollista käyttää entistä laajemmin
rakennusluvan myöntämisen perusteena. Pykälässä olevaa rakennuksen määritelmää
väljennettiin siten, että yleiskaava voi olla perusteena muunkin kuin enintään
kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakennusluvan myöntämiselle. Säännös voi koskea
omakoti- ja paritalojen lisäksi myös muuta pienimuotoista asuinrakentamista ja myös
mittakaavaltaan ja ympäristövaikutuksiltaan maaseudulle sopivaa työpaikka- ja
palvelurakentamista.
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Lisäksi kyläalueen määritelmä ja rajaus on poistettu laista. Nykyinen Maankäyttö- ja
rakennuslaki mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen rakennuksen rakentamiseen,
jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan
käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena sekä yleiskaava ohjaa
riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä kyseisellä alueella.
Osayleiskaavaluonnosta on korjattu ja täydennetty lausuntojen, mielipiteiden
ja kaavaneuvottelun johdosta.
Asia
Paavalniemen osayleiskaava on laadittu yksityiskohtaisena oikeusvaikutteisena
aluevarauskaavana. Kaavassa on tutkittu ympärivuotisen asumisen, loma-
asuntorakentamisen ja palvelurakentamisen mahdollisuudet sekä liikenteen
järjestäminen osayleiskaava-alueella. Emätilaselvitykseen perustuvalla mitoituksella
on pääsääntöisesti ratkaistu asuin- ja loma-asuinrakentaminen MRL 44.1 ja 72.1
pykälien mukaisesti. Uudet ja olemassa olevat rakennuspaikat on osoitettu
kiinteistökohtaisesti kaavakartalla.
Muu asuin- ja palvelurakentaminen on ratkaistu MRL 44.1 §:ssä säädetyllä tavalla.
Alueen kokonaismitoituksen tavoite on määritelty siten, että kaavan elinkaari on n. 15
vuotta. Asetetun tavoitteen mukaisesti alueella pitäisi toteutua vuosittain n. 4-5
rakennuspaikkaa eli kokonaisuudessaan n. 60 kpl. Kaavan toteutumisprosentiksi on
arvioitu n. 40-50 %, joten uusien rakennuspaikkojen tavoite määräksi asetettiin 100-
120 kpl.
Osayleiskaava mahdollistaa maankäyttö- ja rakennuslain 44.1 §:n ja 72.1 §:n
mukaisesti yleiskaavan käytön rakennusluvan myöntämisen perusteena
pientalovaltaisilla asuntoalueilla (AP, AP-1, AP-2, AM ja AP-4), loma-asuntoalueilla
(RA-1), lähipalvelujen alueilla (PL) ja julkisten palvelujen ja hallinnon alueella (PY).
Maa- ja metsätalous alueille (M-1, MY, MT ja MA) on asetettu MRL 43.2 §:n mukainen
rakentamisrajoitus. Näiltä alueilta rakennusoikeus on siirretty kiinteistökohtaisesti
tällä yleiskaavalla muodostuville AP- ja RA -alueille.
Kaavassa on osoitettu olemassa olevia vakituisen asumisen rakennuspaikkoja 104 ja
loma-asunnon rakennuspaikkoja 1. Uusia vakituisen asumisen rakennuspaikkoja on
osoitettu 113 ja loma-asunnon rakennuspaikkoja 9. Yhteensä rakennuspaikkoja kaava-
alueella on 227.
Asuinrakennusten rakennusoikeus on enintään 300 k-m² ja loma-asuntojen 120 k-m².
PL ja PY -alueilla rakennusoikeus on 10% rakennuspaikan pinta-alasta.
Edellä mainittujen rakentamisalueiden lisäksi kaavassa on osoitettu maa- ja
metsätalousvaltaisia alueita (M, M-1 ja MU), maatalousalueita (MT), maisemallisesti
arvokkaita peltoalueita (MA), urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita (VU),
lähivirkistysalue (VL), suojaviheralueita (EV), venevalkama alue (LV) ja yleisen tien
alueita (LT ja LT-1). Yleisen tien alueena (LT) on osoitettu Kemijoen ylittävän sillan (ns.
Oijustien jatkeen) ja maantien 926 uuden linjauksen tilavaraus.
Kaavassa on osoitettu myös informatiiviset ja alueiden erityispiirteitä kuvaavat
merkinnät, kuten luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet ja kohteet,
kiinteät muinaisjäännökset sekä rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai
kyläkuvallisesti arvokkaat alueet ja kohteet. Lisäksi on osoitettu tieliikenteen ja kevyen
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liikenteen yhteystarpeita, viheryhteystarve sekä yhdyskuntarakenteen laajenemisalue
(Marjavaaran alue).
Aluevarausten ja kaavamerkintöjen tarkemmat kuvaukset on esitetty
kaavaselostuksen sivuilla 63-70.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Petteri Lampi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 5046755
Ehdotus
Esittelijä: Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle 9.9.2019 päivätyn
Paavalniemen osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä. Osayleiskaavaehdotus
asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin ELY-keskuksen, Lapin liiton,
Museoviraston, Paliskuntain yhdistyksen, Rovakaira Oy:n, Napapiirin Energia ja Vesi
Oy:n, ympäristölautakunnan, koulutuslautakunnan, perusturvalautakunnan ja vapaa-
ajan lautakunnan lausunnot.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 07.10.2019, § 320
Valmistelijat / lisätiedot:
Petteri Lampi
Liitteet

1 Paavalniemen osayleiskaavaehdotus.pdf
2 Kaavaselostus_Paavalniemi_2019_ehdotusvaihe
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että 9.9.2019
päivätty Paavalniemen osayleiskaavaehdotus hyväksytään. Osayleiskaavaehdotus
asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin ELY-keskuksen, Lapin liiton,
Museoviraston, Paliskuntain yhdistyksen, Rovakaira Oy:n, Napapiirin Energia ja Vesi
Oy:n, ympäristölautakunnan, koulutuslautakunnan, perusturvalautakunnan ja vapaa-
ajan lautakunnan lausunnot.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 93
Valmistelijat / lisätiedot:
Petteri Lampi
petteri.lampi@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Paavalniemen osayleiskaava 14022020
2 Paavalniemen osayleiskaavan selostus 14022020
3 Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin
Kaavoitus/ kaavasuunnittelija Petteri Lampi 28.2.2020
Perustelut
Paavalniemen osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 17.10.-15.11.2019.
Muistutuksia nähtävillä olon aikana on jätetty 7 ja pyydettyjä lausuntoja 7 kpl.
Muistutusten ja viranomaisten lausuntojen pääkohdat ja kaavanlaatijan niihin
antamat vastineet ovat liitteenä.
Kaavaehdotuksen tarkistuksen, muistutusten ja lausuntojen johdosta kaavaan tehtiin
seuraavat korjaukset sekä tekniset tarkistukset ja lisäykset:
Tarkistettiin ja täydennettiin kaavamääräyksiä ja kaavaselostusta lausunnoissa
esille nousseilla asioilla.
Poistetaan kaavakartalta Sortosentien ja uuden asuinalueen yhdistävä tieyhteys.
Lisätään yksi RA-1 rakennuspaikka tilan 10:67 alueelle.
Muutetaan Ruukinpirtintien linjausta siten, että se kääntyy kohtisuoraan kohti
Paavalniementietä kiinteistöjen 12:35 ja 12:32 välisen rajan kohdalta.
Muutetaan tilan 15:65 käyttötarkoitus AP-1:ksi ja lisätään alueelle yksi uutta
rakennuspaikkaa kuvaava symboli.
Lisätään tilojen 227:2 ja 11:28 alueelle rakennuspaikat.
Edellä mainitut muutokset eivät ole vaikutuksiltaan merkittäviä eivätkä edellytä
kaavan uudelleen nähtäville asettamista.
Asia
Paavalniemen osayleiskaava on laadittu yksityiskohtaisena oikeusvaikutteisena
aluevarauskaavana. Kaavassa on tutkittu ympärivuotisen asumisen, loma-
asuntorakentamisen ja palvelurakentamisen mahdollisuudet osayleiskaava-alueella.
Emätilaselvitykseen pohjautuvalla mitoituksella on ratkaistu asuin- ja loma-
asuinrakentaminen maankäyttö- ja rakennuslain 44.1 ja 72.1 pykälien mukaisesti.
Uudet ja olemassa olevat rakennuspaikat on osoitettu kiinteistökohtaisesti
kaavakartalla. Muu rakentaminen on ratkaistu MRL 44.1 §:ssä säädetyllä tavalla.
Alueen kokonaismitoituksen tavoite on määritelty siten, että kaavan elinkaari on n. 15
vuotta. Asetetun tavoitteen mukaisesti alueella pitäisi toteutua vuosittain n. 4-5
rakennuspaikkaa eli kokonaisuudessaan n. 60 kpl. Kaavan toteutumisprosentiksi on
arvioitu n. 40-50%, joten uusien rakennuspaikkojen tavoitemääräksi asetettiin 100-120
kpl.
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Osayleiskaava mahdollistaa maankäyttö- ja rakennuslain 44.1 ja 72.1 §:n mukaisesti
yleiskaavan käytön rakennusluvan myöntämisen perusteena pientalovaltaisilla
asuntoalueilla (AP, AP-1, AP-2, AP-4 ja AM), loma-asuntoalueilla (RA-1), lähipalvelujen
alueella (PL), julkisten palvelujen ja hallinnon alueilla (PY) ja urheilu- ja
virkistyspalvelujen alueilla (VU).
M-1, MT, MA ja MY -alueille on asetettu MRL 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Näiltä alueilta rakennusoikeus on siirretty kiinteistökohtaisesti tällä yleiskaavalla
muodostuville AP- ja RA -alueille.
Kaavassa on osoitettu olemassa olevia vakituisen asumisen rakennuspaikkoja 115 ja
loma-asunnon rakennuspaikkoja 1. Uusia vakituisen asumisen rakennuspaikkoja on
osoitettu 116 ja loma-asunnon rakennuspaikkoja 10. Yhteensä rakennuspaikkoja
kaava-alueella on 242.
Asuinrakennusten rakennusoikeus on enintään 300 k-m² ja loma-asuntojen 120 k-m².
PL ja PY -alueilla rakennusoikeus on 10 % ja AP-4 alueilla 15 % rakennuspaikan pinta-
alasta.
Edellä mainittujen rakentamisalueiden lisäksi kaavassa on osoitettu maa- ja
metsätalousvaltaisia alueita (M, M-1 ja MY), maatalousalueita (MT), maisemallisesti
arvokkaita peltoalueita (MA), urheilu- ja virkistyspalvelujen (VU), lähivirkistysalue (VL),
suojaviheralueita (EV), venevalkama alue (LV) ja yleisen tien alueita (LT ja LT-1). Yleisen
tien alueena on osoitettu Kemijoen ylittävän sillan (ns. Oijustien jatkeen) ja maantien
926 uuden linjauksen tilavaraus.
Kaavassa on osoitettu myös informatiiviset ja alueiden erityispiirteitä kuvaavat
merkinnät, kuten luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet ja kohteet,
kiinteät muinaisjäännökset sekä rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai
kyläkuvallisesti arvokkaat alueet ja kohteet. Lisäksi on osoitettu tieliikenteen ja
kevyenliikenteen yhteystarpeita, viheryhteystarve sekä yhdyskuntarakenteen
laajenemisalue (Marjavaaran alue).
Aluevarausten ja kaavamerkintöjen tarkemmat kuvaukset on esitetty
kaavaselostuksen sivuilla 63-70.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Petteri Lampi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 5046755
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Paavalniemen
osayleiskaava hyväksytään 14.2.2020 päivätyn kaavakartan mukaisesti.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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Kaupunginvaltuusto, 23.03.2020, § 30
Valmistelija / lisätiedot:
Petteri Lampi
petteri.lampi@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Paavalniemen osayleiskaava 14022020
2 Paavalniemen osayleiskaavan selostus 14022020
3 Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin
Ehdotus
Kaupunginhallitus 16.3.2020 § 93 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
hyväksyy Paavalniemen osayleiskaavan 14.2.2020 päivätyn kaavakartan mukaisesti.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaavoitus
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Kaupunginhallitus, § 101,16.03.2020
Kaupunginvaltuusto, § 31, 23.03.2020
§ 31
Ulla-Kirsikka Vainion johtajasopimus
ROIDno-2020-514
Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 101
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Johtajasopimus
Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 9.12.2019 Ulla-Kirsikka Vainion
Rovaniemen kaupungin uudeksi kaupunginjohtajaksi 1.9.2020 alkavaksi ja 31.8.2026
päättyväksi kuuden vuoden määräajaksi. Valintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja
Vainio on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan, joten
virkavaali voidaan vahvistaa.
Kuntalain (410/2015) 7 luvun 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä
johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimukseen
voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan
työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä
määrätään. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla
kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä
tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle
maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto.
Johtajasopimuksen tarkoituksena on mm. tukea kaupunginjohtajan johtamistyötä ja
sen edellytyksiä sekä määritellä puitteet työnjaolle kaupunginjohtajan ja poliittisen
johdon välillä.
Liitteenä olevaa johtajasopimusta on valmisteltu kaupunginhallituksen
puheenjohtajan johdolla. Johtajasopimuksessa sovitaan kaupunginjohtajalle
maksettavasta erokorvauksesta mahdollisessa luottamuspulatilanteessa, minkä
johdosta sopimuksen hyväksyy kuntalain 42 §:n mukaisesti kaupunginvaltuusto.
Sopimuksen keskeisintä sisältöä ovat seuraavat kohdat:
Ennen 1.9.2020 tapahtuvaa viranhoidon aloittamista Vainio toimisi vs.
kaupunginjohtajana Esko Lotvosen ollessa vuosilomalla 25.5.2020 alkaen.
Vainion kuukausittainen kokonaispalkka 25.5.2020 alkaen olisi 12 500 euroa
sisältäen puhelinedun.
Kaupunki maksaisi Vainion keskeneräisen EMBA-koulutuksen kustannukset,
enintään 15 000 euroa (alv 0 %). Mikäli Vainio irtisanoutuisi virastaan kahden (2)
vuoden kuluessa virkasuhteen alkamisesta, hän suorittaa EMBA-koulutuksen
kustannukset kaupungille kahden kuukauden kuluessa virkasuhteen
päättymisestä.

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
23.03.2020

2/2020

21 (41)

Kaupunginjohtajan irtisanoutuessa vapaaehtoisesti luottamuspulatilanteessa
olisi hänellä oikeus saada enintään 9 kuukauden rahapalkkaa vastaava
erokorvaus.
Hallintosäännön 56 §:n mukaan kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtajan viran
palkkauksen ja virkavaalin sekä päättää kaupunginjohtajan tehtävän sijaisjärjestelyistä.
Hallintosäännön 152 §:n mukaisesti toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia
käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä
vaadi kannatusta.
Ehdotus
Esittelijä: Maria-Riitta Mällinen
Kaupunginhallitus päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta
ilman viranhaltijan esittelyä sillä perusteella, että johtajasopimuksen valmistelun
johtaminen on hallintosäännön 5 §:n 5 kohdassa delegoitu kaupunginhallituksen
puheenjohtajan tehtäväksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että puheenjohtajan
ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.
Kaupunginhallitus päättää
1. vahvistaa kaupunginjohtajan virkavaalin,
2. vahvistaa Vainion viranhoidon alkamisen ajankohdaksi vs. kaupunginjohtajan
tehtävässä 25.5.2020 ja määräaikaisessa kaupunginjohtajan virassa 1.9.2020,
3. vahvistaa Vainion kuukausittaiseksi kokonaispalkaksi 25.5.2020 alkaen 12 500,00
euroa sisältäen puhelinedun ja
4. hyväksyä omalta osaltaan liitteen mukaisen Ulla-Kirsikka Vainion
johtajasopimuksen ja esittää sen hyväksymistä edelleen kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen
puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 23.03.2020, § 31
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Johtajasopimus (kv:n hyväksymä 23.3.2020)
Ehdotus
Kaupunginhallitus 16.3.2020 § 101 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
hyväksyy liitteen mukaisen Ulla-Kirsikka Vainion johtajasopimuksen.
Päätös
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Susanna Junttila esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että
johtajasopimuksen kohta "Kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen
puheenjohtajan työnjako" muutetaan muotoon:
"Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä. Kaupunginjohtaja
toimii kaupunginhallituksen esittelijänä, johtaa asioiden valmistelua, hallintoa ja
taloutta henkilöstöorganisaation kanssa. Tarkemmasta
työnajosta kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan kesken
voidaan sopia erillisellä asiakirjalla, jonka hyväksyy kaupunginhallitus. "
ja että muilta osin kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen esityksen
mukaisesti.
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti Junttilan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ulla-Kirsikka Vainio
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Kaupunginhallitus, § 112,16.03.2020
Kaupunginvaltuusto, § 32, 23.03.2020
§ 32
Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet
ROIDno-2019-823
Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 112
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Liitteet

1 Kuntalaisaloitteet_2017_2019_KH_16.3
2 Valtuustoaloitteet_2017_2019_KH_16.3
Valtuutettu saa asioita vireille tekemällä valtuustoaloitteita. Kuntalaissa ei säädetä
valtuutetun tai muun luottamushenkilön aloiteoikeudesta. Sen on katsottu olevan
olemassa ilman nimenomaista sääntelyä. Laissa kuitenkin edellytetään, että aloitteen
käsittelystä otetaan tarpeelliset määräykset hallintosääntöön.
Rovaniemen kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 14. luvussa
määrätään valtuutetun aloite- ja kyselyoikeudesta. Hallintosäännön 131 §:n mukaan
kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja
valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa
koskevissa asioissa. Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun
mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja
kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden
loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin
toiminpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on
käsitelty loppuun.
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja
säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen
tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos 1 momentissa
tarkoitetun aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia
on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Lisäksi
palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa
asiassa. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimintaa
kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 161 - 163 §§:ssä määrätään em. aloitteiden
käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista. Hallintosäännön mukaan
kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä
valtuustolle sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista
toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.
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Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava
tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä
aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi loppuun
käsitellyt ja keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä kuntalaisaloitteet liitteiden 1 ja 2
mukaisesti.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 23.03.2020, § 32
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Liitteet

1 Kuntalaisaloitteet_2017_2019_KH_16.3
2 Valtuustoaloitteet 2017-2019 kh_16.3.2020 § 112
Ehdotus
Kaupunginhallitus 16.3.2020 § 112 esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi
loppuun käsitellyt ja keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä kuntalaisaloitteet liitteiden
1 ja 2 mukaisesti.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
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Tarkastuslautakunta, § 23,25.02.2020
Kaupunginvaltuusto, § 33, 23.03.2020
§ 33
Sidonnaisuusilmoitusten saattaminen valtuustolle, tilanne 02/2020
ROIDno-2017-1196
Tarkastuslautakunta, 25.02.2020, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Kotimäki, Juuso Kataja
jari.kotimaki@rovaniemi.fi, juuso.kataja@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö, vs. kaupunkitarkastaja
Tarkastuslautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi
kaksi kertaa vuodessa (hallintosääntö 85 §). Tarkastuslautakunta päätti
kokouksessaan 21.8.2017 tiedoksiannon ajankohdiksi maaliskuun ja lokakuun
valtuuston kokoukset. Edellisen kerran sidonnaisuusrekisteritilanne käsiteltiin
valtuustossa 21.10.2019 § 74.
Keitä velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnan hallituksen sekä maankäyttö-
ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä
(ympäristölautakunta ja elinvoimalautakunta). Tämän lisäksi velvollisuus koskee
valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa sekä
kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. (kuntalaki 84 § 2 mom.).
Sidonnaisuusrekisterin tarkoituksena on edistää päätöksenteon avoimuutta ja
läpinäkyvyyttä.
Kuntalain 30 § 5 mom. mukaan kunnanhallituksen ja lautakuntien jaostoihin
sovelletaan sitä, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Täten
ilmoitusvelvollisuus koskee myös kaupunginhallituksen sekä ympäristö- ja
elinvoimalautakunnan jaostojen jäseniä sekä muiden lautakuntien jaostojen
puheenjohtajistoa ja esittelijöitä.
Mitä sidonnaisuusilmoituksen täytyy sisältää
Ilmoitusvelvollisen on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistä sekä
luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.
Tämän lisäksi on ilmoitettava merkittävästä varallisuudesta, eli omaisuudesta ja
omistajuuksista, jotka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten.
Ilmoistusvelvollisen on myös ilmoitettava muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla
merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Kuntalain 84 §:ssä määritellään sidonnaisuuksien ilmoittamisen sisältö. Kuntaliitto on
tehnyt ohjeistuksen sidonnaisuusilmoitusten ja -rekisterin tulkintaan. Ohjeistus jättää
myös avoimia kysymyksiä ilmoitusvelvolliselle ja lautakunnille päätettäväksi.
Kuntaliiton ohjeistuksessa ei määritellä, mikä on ilmoitettavan velan, vastuiden tai
takauksen euromääräinen raja-arvo, jonka ylittyessä ilmoitus on annettava.
Tarkastuslautakunta 19.6.2019 päätti, että liike- tai sijoitusoimintaa varten
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otetun velan, takauksen ja muiden vastuiden raja-arvo on 100 000 euroa. Raja-arvon
ylittyessä summa on ilmoitettava sidonnaisuusilmoituksessa.

Organisaatiouudistuksen vaikutus sidonnaisuusrekisteriin
Sidonnaisuusvelvollisten toimielimien määrä muuttui organisaatiouudistuksen myötä.
Uusista sidonnaisuusilmoitusvelvollisista henkilöistä on tehty selvitys ja heitä on
pyydetty ilmoittamaan sidonnaisuuksistaan. Kaikkien uusien
sidonnaisuusilmoitusvelvollisten henkilöiden tietoja ei ole vielä saatu kerättyä, joten
rekisteri ei ole täydellinen. Organisaatiouudistuksen myötä ilmoitusvelvollisuuden
piiristä poistuneita henkilöitä on pyydetty poistamaan tietonsa
sidonnaisuusrekisteristä. Rovaniemen kaupungin ajantasainen sidonnaisuusrekisteri
löytyy osoitteessa https://www.rovaniemi.fi/fi/Paatoksenteko/Sidonnaisuudet.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta käy läpi ilmoituksissa tapahtuneet muutokset ja merkitsee
sidonnaisuusilmoitukset 02/2020 tiedoksi.
Lautakunta saattaa ajantaisen sidonnaisuusrekisterin tiedoksi kaupunginvaltuuston
23.3.2020 kokoukseen.
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.
Rovaniemen kaupungin ajantasainen sidonnaisuusrekisteri on osoitteessa
https://www.rovaniemi.fi/fi/Paatoksenteko/Sidonnaisuudet.

Kaupunginvaltuusto, 23.03.2020, § 33
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kotimäki, Juuso Kataja
jari.kotimaki@rovaniemi.fi, juuso.kataja@rovaniemi.fi
tarkastuspäällikkö, vs. kaupunkitarkastaja
Ehdotus
Tarkastuslautakunta 25.02.2020 § 23 saattaa sidonnaisuusilmoituksia koskevan
tilanteen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Tarkastuslautakunta
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§ 34
Valtuustoaloite palvelukodeissa asuvien ikäihmisten ulkoiluttaminen
ROIDno-2020-793
Valtuutettu Aatos Nätynki on jättänyt puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Arvoisa puheenjohtaja esitän kun selvitään Koronaviruksen meneillä olevasta
pandemiasta kun selvitään Kaupunki selvittää mahdollisuuksia
palvelukodeissa asuvien ikäihmisten ulkoiluttamista. Toimenpiteellä olisi huomattava
henkilöstöön kohdistuva työn kuormittamista helpottava vaikutus. Samalla selvitetään
mahdollinen korvaus työstä. Toimenpide toisi virkistystä jatkuvaan sisätiloissa oleville
palvelukodin asukkaille. Laki määrää kotieläimille pitää järjestää pääsyn ulkoilemaan
mutta ei palvelukotien asukkaille."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Tiedoksi
Kaupungin johtoryhmä
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Kaupunginhallitus, § 125,23.03.2020
Kaupunginvaltuusto, § 35, 23.03.2020
§ 35
LISÄPYKÄLÄ: Hallintosäännön muuttaminen ja häiriötilanteiden ja poikkeusolojen
johtosäännön hyväksyminen
ROIDno-2017-22
Kaupunginhallitus, 23.03.2020, § 125
Valmistelijat / lisätiedot:
Ville Vitikka
ville.vitikka@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Rovaniemen kaupungin häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö 20.3.2020
Kaupunginlakimies 19.3.2020:
Kuntalain 90 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset muun
ohella päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyen toimivallan siirtämisestä,
toimielinten kokoontumisesta, toimielinten päätöksentekotavoista ja esittelystä.
Kuntalain 91 §:n mukaan valtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa
kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.
Edellä lausutuista seuraa, että valtuusto voi kuntalain rajoissa järjestää kunnan
hallinnon haluamallaan tavalla.
Tartuntatautilain (21.12.2016/1227) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä
tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia
haittoja.
Maan hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen
olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus linjasi 16. maaliskuuta
lisätoimenpiteistä, joiden tarkoituksena on hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä
sekä suojella riskiryhmiä. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti.
Hallituksen linjaamat toimenpiteet saatetaan voimaan valmiuslain, tartuntatautilain
sekä muun lainsäädännön mukaisesti.
Rovaniemen kaupungin luottamushenkilöjohdossa on käyty keskustelua toimielinten
kokoontumisesta vallitsevassa tilanteessa ja päädytty siihen, että yleisvaaralliseksi
luokitellun tartuntataudin ja koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi
toimielinten kokoontumiskäytäntöjä on syytä rajoittaa ja päätöksentekoa keskittää
tartuntatautilain tarkoituksen vaatimalla tavalla riskiryhmien suojelemiseksi. Tässä
tarkoituksessa on nyt valmisteltu muutos Rovaniemen kaupungin hallintosääntöön,
joka mahdollistaa hallintosäännöllä siirretyn toimivallan keskittämisen maan
hallituksen toteamissa häiriö- ja poikkeusoloissa kaupunginhallitukselle valtuuston
erillisellä päätöksellä. Muutos toteutetaan lisäämällä hallintosääntöön uusi luku, jolla
samalla mahdollistetaan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön
käyttöönotto häiriö- ja poikkeusoloissa.

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
23.03.2020

2/2020

29 (41)

Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntöä (”johtosääntö”) sovellettaisiin
häiriötilanteissa ja valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin
valmistautumisessa. Johtosäännön 4 §:n mukaan voimassa olevaa hallintosääntöä
noudatettaisiin myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, ellei 5 §:stä tai valmiuslaista
muuta johtuisi.
Johtosäännön 5 §:n mukaan erityistoimivallan käyttöön ottamisesta päättäisi
kaupunginhallitus tai kiireellisessä tapauksessa kaupunginjohtaja häiriötilanteiden
aikaisessa kaupungin johtoryhmässä. Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta
päättäisi kaupunginhallitus.
Kaupunginjohtaja tai määräämänsä tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen
aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden aikaisessa kaupungin
johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan
esittelystä. Kaupunginjohtajan sijaisena häiriötilanteiden aikaisessa kaupungin
johtoryhmässä toimii hänen sijaisekseen määrätty viranhaltija.
Häiriötilanteilla tarkoitetaan tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät kaupungin
johtamisessa tai palvelutuotannossa normaalioloista poikkeavia toimenpiteitä,
tehtäviä ja toimivaltuuksia.
Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020.
Todennäköistä on, että tilanne kehittyy laajemmaksi epidemiaksi myös Suomessa.
Koronavirukseen liittyvissä varotoimissa noudatetaan yhtenäistä linjaa koko
Suomessa. Varotoimet linjaa Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL). Myös hallitus
antaa jatkuvasti suosituksia, joita Rovaniemellä sovelletaan.
Kaupunginhallitus on käsitellessään koronavirustilanteeseen varautumista
kokouksessaan 16.3.2020 päättänyt, että kaupunginjohtajan nimeämä
häiriötilanteiden johtoryhmä toimii tartuntatautilain 58 §:n mukaisena toimielimenä
kunnes päivitetty häiriö- ja poikkeusolojen johtosääntö on saatu valtuustossa
hyväksyttyä tai toimielin on muuten asetettu. Lisäksi kaupunginhallitus on
valtuuttanut häiriötilanteen johtoryhmän tekemään tarvittavat päätökset ja
toimenpiteet valtioneuvoston linjausten toimeenpanemiseksi. Tilanteen johtamisessa
on edetty tähän asti tämän johtamisjärjestelmän mukaisesti. Tilanteen muuttuessa
tunti tunnilta voi tulla tarve tehdä kiireellisiä päätöksiä, joissa esimerkiksi ei ehditä
odottamaan hallintosäännön mukaisen toimielimen kokoontumista.
Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön hyväksyminen merkitsisi sitä, että
häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kaupunginjohtaja voi käyttää
normaaliolojen hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa
peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia
koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten
resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta
häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä. Tällaisessa asiassa
kaupunginjohtaja tekee välttämättömän kiireellisen päätöksen, kunnes
hallintosäännön mukaisella toimielimellä on mahdollisuus käsitellä asia.
Häiriötilanteeseen liittymättömät päätökset tehdään edelleen hallintosäännön ja
delegointipäätösten mukaisesti.
Ehdotus
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Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että hallintosääntöä muutetaan
lisäämällä hallintosääntöön:
***
”Luku nro 18 - Päätösvallasta häiriö- ja poikkeusoloissa”
seuraavalla pykäläjaolla:
183 §

Päätöksentekomenettelystä poikkeusoloissa

Valtuusto voi erillisellä päätöksellä valtioneuvoston julistamissa häiriö- ja
poikkeusoloissa:
1. rajoittaa tässä hallintosäännössä asetettujen toimielinten päätöksenteko- ja
hallintomenettelyä, toimivaltaa, kokoontumista ja päätöksentekoa sekä;
2. keskeyttää tässä hallintosäännössä asetettujen toimielinten päätöksenteko- ja
hallintomenettelyn, toimivallan, kokoontumisen ja päätöksenteon
siirtämällä toimielinten päätösvaltaa osittain tai kokonaisuudessaan päätöksessä
yksilöityjen toimielinten osalta kaupunginhallitukselle. Valtuuston päätöksessä on
mainittava, missä laajuudessa rajoitus- ja keskeytystoimet astuvat voimaan, ja minkä
ajanjakson rajoitus- ja keskeytystoimet ovat voimassa.
Mikäli päätöksentekomenettelyä rajoitetaan tai se keskeytyy tartuntatautilain
(21.12.2016/1227) tarkoituksen turvaamiseksi, valtuusto voi päättää, että
päätöksenteko palautuu normaaliin hallintosäännön mukaiseen päiväjärjestykseen,
kun rajoitus- tai keskeytystoimen kohteena oleva toimielin saavuttaa hallintosäännön
136 §:ssä säädetyn sähköisen päätöksentekokyvyn.

184 §

Kaupunginhallituksen päätösvallan rajoitus

Mikäli valtuusto tekee 183 §:n mukaisen päätöksen, voidaan kaupunginhallituksessa
tehdä päätös ainoastaan välttämättömissä, kiireellistä päätöksentekoa vaativissa
asioissa.

185 §

Esittelystä

Esittelystä kaupunginhallitukselle 183 §:n perusteella siirrettyyn toimivaltaan liittyvissä
asioissa vastaa sen toimielimen esittelijä, joka vastaa esittelystä rajoitus- tai
keskeytystoimen kohteena olevalle toimielimelle.

186 §

Soveltamisalarajoitus

Hallintosäännön 183 §:ää ei sovelleta keskusvaalilautakuntaan, tarkastuslautakuntaan
tai ympäristölautakuntaan.

187 § Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö
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Rovaniemen kaupungissa on häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö, jota
sovelletaan häiriötilanteissa ja valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin
valmistautumisessa.
Johtosäännön käyttöönottamisesta päättää kaupunginhallitus.
Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö on tämän hallintosäännön liitteenä
nro. 2.
***
Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä
olevan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 23.03.2020, § 35
Valmistelija / lisätiedot:
Ville Vitikka
ville.vitikka@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Rovaniemen kaupungin häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö 20.3.2020
Ehdotus
Kaupunginhallitus 23.3.2020 § 125 esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöä
muutetaan lisäämällä hallintosääntöön:
***
”Luku nro 18 - Päätösvallasta häiriö- ja poikkeusoloissa”
seuraavalla pykäläjaolla:
183 §

Päätöksentekomenettelystä poikkeusoloissa

Valtuusto voi erillisellä päätöksellä valtioneuvoston julistamissa häiriö- ja
poikkeusoloissa:
1. rajoittaa tässä hallintosäännössä asetettujen toimielinten päätöksenteko- ja
hallintomenettelyä, toimivaltaa, kokoontumista ja päätöksentekoa sekä;
2. keskeyttää tässä hallintosäännössä asetettujen toimielinten päätöksenteko- ja
hallintomenettelyn, toimivallan, kokoontumisen ja päätöksenteon
siirtämällä toimielinten päätösvaltaa osittain tai kokonaisuudessaan päätöksessä
yksilöityjen toimielinten osalta kaupunginhallitukselle. Valtuuston päätöksessä on
mainittava, missä laajuudessa rajoitus- ja keskeytystoimet astuvat voimaan, ja minkä
ajanjakson rajoitus- ja keskeytystoimet ovat voimassa.
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Mikäli päätöksentekomenettelyä rajoitetaan tai se keskeytyy tartuntatautilain
(21.12.2016/1227) tarkoituksen turvaamiseksi, valtuusto voi päättää, että
päätöksenteko palautuu normaaliin hallintosäännön mukaiseen päiväjärjestykseen,
kun rajoitus- tai keskeytystoimen kohteena oleva toimielin saavuttaa hallintosäännön
136 §:ssä säädetyn sähköisen päätöksentekokyvyn.

184 §

Kaupunginhallituksen päätösvallan rajoitus

Mikäli valtuusto tekee 183 §:n mukaisen päätöksen, voidaan kaupunginhallituksessa
tehdä päätös ainoastaan välttämättömissä, kiireellistä päätöksentekoa vaativissa
asioissa.

185 §

Esittelystä

Esittelystä kaupunginhallitukselle 183 §:n perusteella siirrettyyn toimivaltaan liittyvissä
asioissa vastaa sen toimielimen esittelijä, joka vastaa esittelystä rajoitus- tai
keskeytystoimen kohteena olevalle toimielimelle.

186 §

Soveltamisalarajoitus

Hallintosäännön 183 §:ää ei sovelleta keskusvaalilautakuntaan, tarkastuslautakuntaan
tai ympäristölautakuntaan.

187 § Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö
Rovaniemen kaupungissa on häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö, jota
sovelletaan häiriötilanteissa ja valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin
valmistautumisessa.
Johtosäännön käyttöönottamisesta päättää kaupunginhallitus.
Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö on tämän hallintosäännön liitteenä
nro. 2.
***
Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä
olevan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväksi.
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
Veli-Matti Kilpimaa saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 16.09.
Tiedoksi
Toimielimet
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Kaupunginhallitus, § 126,23.03.2020
Kaupunginvaltuusto, § 36, 23.03.2020
§ 36
LISÄPYKÄLÄ: Toimielinten päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n
perusteella
ROIDno-2020-850
Kaupunginhallitus, 23.03.2020, § 126
Valmistelijat / lisätiedot:
Ville Vitikka
ville.vitikka@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Kaupunginlakimies 19.3.2020:
Hallintosäännön 183 §:n mukaan valtuusto voi erillisellä päätöksellä valtioneuvoston
julistamissa häiriö- ja poikkeusoloissa:
1. rajoittaa tässä hallintosäännössä asetettujen toimielinten päätöksenteko- ja
hallintomenettelyä, toimivaltaa, kokoontumista ja päätöksentekoa sekä;
2. keskeyttää tässä hallintosäännössä asetettujen toimielinten päätöksenteko- ja
hallintomenettelyn, toimivallan, kokoontumisen ja päätöksenteon
siirtämällä toimielinten päätösvaltaa osittain tai kokonaisuudessaan päätöksessä
yksilöityjen toimielinten osalta kaupunginhallitukselle. Valtuuston päätöksessä on
mainittava, missä laajuudessa rajoitus- ja keskeytystoimet astuvat voimaan, ja minkä
ajanjakson rajoitus- ja keskeytystoimet ovat voimassa.
Mikäli päätöksentekomenettelyä rajoitetaan tai se keskeytyy tartuntatautilain
(21.12.2016/1227) tarkoituksen turvaamiseksi, valtuusto voi päättää, että
päätöksenteko palautuu normaaliin hallintosäännön mukaiseen päiväjärjestykseen,
kun rajoitus- tai keskeytystoimen kohteena oleva toimielin saavuttaa hallintosäännön
136 §:ssä säädetyn sähköisen päätöksentekokyvyn.
Maan hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen
olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus on linjannut 16.3.2020
toimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen
toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja
talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti.
Keskiviikkona 18.3.2020 voimaan tulleen julkisia kokoontumisia koskeva linjauksen
(nro 5) mukaan:
”Koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi toimielinten
kokoontumiskäytäntöjä on syytä rajoittaa ja päätöksentekoa keskittää
tartuntatautilain tarkoituksen vaatimalla tavalla riskiryhmien suojelemiseksi.”
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että koronavirustartuntojen leviämisen
hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi valtuusto tekee hallintosäännön 183 §:n
mukaisen päätöksen toimielinten päätöksenteko- ja hallintomenettelyn, toimivallan,
kokoontumisen ja päätöksenteon keskeyttämisestä ja siirtää päätösvallan
kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen toimivaltaan 24.3.2020 alkaen siihen
saakka, kunnes valtioineuvoston määrittelemä poikkeusoloaika päättyy.
Keskeytys ei koske seuraavia toimielimiä: tarkastuslautakunta, ympäristölautakunta,
keskusvaalilautakunta ja yksilöasioiden jaosto.
Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmän työskentely jatkuu normaalisti tähän
mennessä asetettujen rajoitusten mukaisena.
Päätös
Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että koronavirustartuntojen leviämisen
hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi valtuusto tekee hallintosäännön 183 §:n
mukaisen päätöksen toimielinten päätöksenteko- ja hallintomenettelyn, toimivallan,
kokoontumisen ja päätöksenteon keskeyttämisestä ja siirtää päätösvallan
kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen toimivaltaan 24.3.2020 alkaen siihen
saakka, kunnes toimielin on saavuttanut sähköisen päätöksentekokyvyn tai
kaupunginhallitus toteaa poikkeusolot päättyneeksi.
Keskeytys ei koske seuraavia toimielimiä: tarkastuslautakunta, ympäristölautakunta,
keskusvaalilautakunta ja yksilöasioiden jaosto.
Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmän työskentely jatkuu normaalisti tähän
mennessä asetettujen rajoitusten mukaisena.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että toimialalautakuntien puheenjohtajat ja
varapuheenjohtajat voivat olla kaupunginhallituksen kokouksessa läsnä oman
toimialansa asioiden esittelyn aikana.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun esityksen
mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 23.03.2020, § 36
Valmistelija / lisätiedot:
Ville Vitikka
ville.vitikka@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Ehdotus
Kaupunginhallitus 23.3.2020 § 126 esittää kaupunginvaltuustolle, että
koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi
valtuusto tekee hallintosäännön 183 §:n mukaisen päätöksen toimielinten
päätöksenteko- ja hallintomenettelyn, toimivallan, kokoontumisen ja päätöksenteon
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keskeyttämisestä ja siirtää päätösvallan kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen
toimivaltaan 24.3.2020 alkaen siihen saakka, kunnes toimielin on saavuttanut
sähköisen päätöksentekokyvyn tai kaupunginhallitus toteaa poikkeusolot päättyneeksi.
Keskeytys ei koske seuraavia toimielimiä: tarkastuslautakunta, ympäristölautakunta,
keskusvaalilautakunta ja yksilöasioiden jaosto.
Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmän työskentely jatkuu normaalisti tähän
mennessä asetettujen rajoitusten mukaisena.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että toimialalautakuntien puheenjohtajat ja
varapuheenjohtajat voivat olla kaupunginhallituksen kokouksessa läsnä oman
toimialansa asioiden esittelyn aikana.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväksi.
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Toimielimet
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Kunnallisvalitus
§27, §28, §29, §31, §35, §36
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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Kunnallisvalitus
§30
Kunnallisvalitusohje
Valitusoikeus, valitusviranomainen ja yhteystiedot
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla. Kirjallisesti
tehtävä valitus on osoitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.
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: kello 8.00 – 16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi
/hallintotuomioistuimet
Valitusaika ja sen päättyminen
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen
antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.
Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika
päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
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
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 kaupunginhallituksen päätös, josta valitetaan,
alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.
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.
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen 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.)

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
23.03.2020

2/2020

41 (41)

Muutoksenhakukielto
§32, §33, §34
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.

