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AIKA  Keskiviikko 15.6.2022 kello 9.58-10.06  
 

PAIKKA  Hotelli Santa Claus kokoustila Vasa, Rovaniemi 

 

LÄSNÄ  Rovaniemen kaupunki  

  Heikki Luiro  edustajana 

 

  Kittilän kunta  

  Marita Toivanen edustajana  

 

  Sodankylän kunta  

  Kalle Pyykkö  edustajana etäyhteydellä  

   

LISÄKSI LÄSNÄ Pekka Rajala  hallituksen puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

  
 

1 § Kokouksen avaaminen 

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala avasi kokouksen ja toivotti jäsenet 

tervetulleeksi. 

 
 

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marita Toivanen ja pöytäkirjanpitäjäksi Pekka 

Rajala.  

 

 

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

 

4 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Luiro ja Kalle Pyykkö.  
 

 

5 § Toimitusjohtaja Heli Välikankaan virkasuhteen jatkamisedellytysten arviointi 

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: 

 

Toimiohje kuntayhtymän toimitusjohtajan mahdollisen virantoimituksesta 

pidättämisen osalta  

https://sign.visma.net/fi/document-check/3a1eec53-f4e8-4d21-928f-051730425430

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



    OUNASTÄHTI – kehittämiskuntayhtymä              PÖYTÄKIRJA                               

    YLIMÄÄRÄINEN YHTYMÄKOKOUS               29.6.2022 

_______________________________________________________________________    
 

 
            Ounastähti-kehittämiskuntayhtymä                                                                                         Y  1828127-7 
            Muuskonranta 1, 96800 ROVANIEMI                                                              Kotipaikka Rovaniemen kaupunki  
            Puhelin 0400 696 834                                                                   etunimi.sukunimi@ounastahti.fi 

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. 

 

Ehdotus: Hallitus esittää, että ylimääräisen yhtymäkokouksen päättää 

toimitusjohtaja Heli Välikankaan virkasuhteen jatkamisedellytysten 

arvioinnin. 

 

Päätös: Marita Toivanen esitti, että yhtymäkokous päättää asiassa seuraavasti: 

 

1. Jos toimitusjohtaja saa langettavan tuomion Lapin käräjäoikeudessa 

14.-17.6.2022 pidettävässä virkarikosoikeudenkäynnissä, hallituksen 

tulee käynnistää edellytysten selvittäminen toimitusjohtajan 

virantoimituksesta pidättämiseksi kunnallisen viranhaltijalain 47 ja 48 

§:n mukaisesti ja saattaa asia ylimääräisen yhtymäkokouksen 

päätettäväksi. Näin tulee toimia siinäkin tapauksessa, että 

käräjäoikeuden päätös ei saa lainvoimaa mahdollisen valituksen 

johdosta. 

 

 

2. Jos tuomio on vapauttava, virasta pidättämisen selvittämistä ei 

käynnistetä. Näin tulee toimia siinäkin tapauksessa, että käräjäoikeuden 

päätös ei saa lainvoimaa mahdollisen valituksen johdosta. Jos 

muutoksenhaun johdosta ylempi tuomioistuin antaisi toimitusjohtajalle 

langettavan tuomion, tulee hallituksen toimia kohdan 1. mukaisesti. 

 

  
 

  Marita Toivasen esitys hyväksyttiin yksimielisesti päätökseksi. 
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6 §          Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.06. 

 

 Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

 

 Marita Toivanen  Pekka Rajala 

 Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 

 

 

 Heikki Luiro   Kalle Pyykkö 

 Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 
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