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AIKA
PAIKKA
LÄSNÄ

Keskiviikko 25.5.2022 kello 8.04-8.30
Teams -etäkokous
Pekka Rajala
puheenjohtaja
Maarit Simoska
sihteeri
Arja Mäkitalo
varapuheenjohtaja
Aaro Granroth
jäsen
Petteri Pohja
jäsen
Jari Rantapelkonen
kunnanjohtaja, Kittilä
Juha Karppinen
jäsen
Kalle Pyykkö
vt. kunnanjohtaja, Sodankylä
Ulla-Kirsikka Vainio
kaupunginjohtaja, Rovaniemi

LISÄKSI
POISSA

37 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pekka Rajala avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

38 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymäkokous on 28.10.2021 valinnut hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset
varajäsenet, joiden toimikausi kestää vuoden 2023 kevätyhtymäkokoukseen saakka.
Kokouskutsu toimitetaan myös kunnanjohtajille, joilla on oikeus olla läsnä
kokouksissa.
Ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

39 §

Kokouksen sihteerin valinta
Ehdotus:
Valitaan kokouksen sihteeri
Päätös:
Kokouksen sihteeriksi valittiin Maarit Simoska.

40 §

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aaro Granroth ja Arja Mäkitalo.

41 §

Ylimääräisen yhtymäkokouksen koollekutsuminen
Rovaniemen kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 14.4.2022 § 139
toimiohjeen antamista Rovaniemen kaupungin edustajille Ounastähti
kehittämiskunttayhtymässä.
Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta on liitteenä 1.
Rovaniemen kaupunginhallitus päätti
1. vaati Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymähallitusta kutsumaan koolle
ylimääräisen yhtymäkokouksen kuntayhtymän toimitusjohtajan virkasuhteen
jatkamisedellytysten arvioimiseksi ja
2. antaa Rovaniemen kaupungin edustajille Ounastähti kehittämiskuntayhtymässä
seuraavat toimiohjeet:
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Toimiohje kuntayhtymän toimitusjohtajan mahdollisen virantoimituksesta
pidättämisen osalta
Kaupungin edustajien kuntayhtymässä tulee ryhtyä toimenpiteisiin
toimitusjohtajan virantoimituksesta pidättämisen edellytysten olemassaolon
selvittämiseksi toimitusjohtajaa vastaan nostetun syytteen johdosta ja sen
käsittelemisen ajaksi.
Toimiohje yhtymäkokouksen koollekutsumiseksi ja kuntayhtymän
toimitusjohtajan virkasuhteen jatkamisedellytysten arvioimiseksi
Kaupungin edustajien kuntayhtymässä tulee ryhtyä toimenpiteisiin ylimääräisen
yhtymäkokouksen koollekutsumiseksi viipymättä kuntayhtymän toimitusjohtajan
virkasuhteen jatkamisedellytysten arvioimiseksi.
Pääkäsittely pidetään Lapin käräjäoikeudessa 14.-17.6.2022.
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksen
kutsuu koolle yhtymähallitus. Kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä jäsenkuntien
kunnanhallituksille postitse viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen
kokousta. Yhtymäkokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet edustajista on
läsnä.
Puheenjohtajan ehdotus:
Hallitus keskustelee ylimääräisen yhtymäkokouksen koollekutsumisesta, joka voidaan
pitää aikaisintaan 15.6.2022, edellyttäen, että hallituksen pöytäkirja on allekirjoitettu
kokouspäivänä.
Päätös:

Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtymäkokouksen toimitusjohtaja
Heli Välikankaan virkasuhteen jatkamisedellytysten arvioimiseksi.
Kokous järjestetään ke 15.6. klo 10 Rovaniemellä Hotel Santa Clausissa
(kokoustila Vasa). Pöytäkirja allekirjoitetaan 25.5.

42 §

Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.

43 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 8.30.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Pekka Rajala
Puheenjohtaja

Maarit Simoska
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
Aaro Granroth
Pöytäkirjantarkastaja

Arja Mäkitalo
Pöytäkirjantarkastaja
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 3 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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