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§ 72 Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymäkokouksen 15.6.2020 hyväksymän hallintosäännön § 129 mukaan:
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kuntalain 103 pykälän 2 momentin mukaan:
Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on läsnä.
Sähköisen kokouksen pitämisen edellytyksenä on läsnä olevien yhdenvertainen näkö- ja
ääniyhteys (kuntalaki 99 §). Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.
Yhtymäkokouksen 15.6.2020 hyväksymä hallintosääntö, luku 13, kokousmenettely:
125 § Toimielimen päätöksentekotavat
Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen
osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan
käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä,
johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).
Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).
Yhtymähallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet,
järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.
126 § Sähköinen kokous
Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti.
Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta,
jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole
ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.
Toimielimen suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta valitsemastaan
paikasta, jossa suljetun kokouksen keskustelujen luottamuksellisuus voidaan
turvata ja salassapitovelvoitteita voidaan noudattaa.
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Viranhaltijat ja luottamushenkilöt vastaavat omasta puolestaan salassapitovelvoitteiden noudattamisesta osallistuessaan sähköiseen kokoukseen. Salassapitovelvoitteista säädetään julkisuuslain 22–23 §:ssä ja yleiset salassapitoperusteet ovat 24 §:ssä.
Esitys:

Yhtymähallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja toteaa, että kuntayhtymän hallintosäännön §:n 132 mukaan käsittelemättä jääneet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Jatkokokouksesta päätettiin 26.5.2021
pidetyssä kokouksessa, jossa kaikki jäsenet olivat paikalla.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja pöytäkirjan tarkastaminen sähköisesti
Hallintosäännön 149 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.
Yhtymähallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta yhtymähallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Esa Nordberg ja Reino Rissanen. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja hyväksytään sähköposti-ilmoituksella. Pöytäkirja täydennetään allekirjoituksin myöhemmin.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reino Rissanen ja Tuomas Vanhala.

§ 74 Lausunto Rovaniemen kaupungille
----------------Yhtymähallitus 26.5.2021 § 63:
Rovaniemen kaupungilta/toimialajohtaja Antti Lassilalta on vastaanotettu yhtymähallitukselle osoitettu 29.3.2021 päivätty lausuntopyyntö koskien uimahallin rakentamispaikkaa ja operointimallia.
Rovaniemen kaupunki on suunnitellut vuodesta 2016 alkaen uuden 50 metrin uimahallin rakentamista. Hankkeeseen liittyen kaupunki on käynyt neuvotteluja koulutuskuntayhtymän, Santasport Finland Oy:n ja urheiluopiston rehtorin kanssa. Käytyjen neuvottelujen jälkeen sijoituspaikaksi suunnitelmissa valikoitui Urheiluopiston alue
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Ounasvaaralla. Päätetyn hankesuunnitelman mukaisesti Santasport Finland voisi toimia
ko. uimahallin operaattorina.
Toimintamallin mukaisesti Rovaniemen kaupunki ostaisi Santasport Finland Oy:ltä sovitun määrän palveluita kuntalaisille. Myös koulutuskuntayhtymä sitoutuisi hallin käyttäjänä hankkimaan yhtiöltä palveluita koulutustoimintaansa liittyen. Santasport Finland
voisi hyödyntää uimahallia omassa liiketoiminnassaan.
Uimahallin rakentamisen jatkokäsittelyyn ja mahdolliseen ratkaisuun liittyen kaupungin
viranhaltijoita on pyydetty neuvottelemaan uudelleen koulutuskuntayhtymän johdon
kanssa.
Rovaniemen kaupunki pyytääkin Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitukselta
(REDU) lausuntoa suunnitteilla olevan uuden uimahallin rakentamiseen ja operointiin
liittyen. Kaupunki pyytää koulutuskuntayhtymän hallitukselta lausuntoa ja kannanottoa ainakin seuraavista asioista:
1. Onko Urheiluopistolle ja Santasport Finland Oy:lle välttämätöntä rakentaa uusi korvaava (50 metrin) uimahalli nykyisen urheiluopiston hallin tilalle?
2. Olisiko mahdollista, että opiskelijat, valmennuskeskus ja matkailijat käyttäisivät keskustan alueelle sijoittuvaa (esim. linja-auto asema tai vastaava sijainti) 50 metrin
uutta uimahallia?
3. Onko mahdollisen uuden jalkapallohallin rakentamisen edistäminen urheiluopiston
alueelle olennaisempaa ja tärkeämpää kuin uuden 50 metrin uimahallin mahdollinen rakentaminen?
4. Voisiko Santasport Finland Oy toimia mahdollisen uuden uimahallin operaattorina?
5. Mahdollistaako uuden uimahallin rakentaminen keskusta-alueelle urheiluopiston valmennuskeskuksen uintivalmennukseen liittyvän kehittämistyön?
6. Jokin muu huomioitava asia, jonka kuntayhtymän hallitushaluaa nostaa esiin.
Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt lausuntopohjaa iltakoulussa 20.5.2021.
LIITE 2:
Esitys:

Lausunto (toimitetaan kokoukseen)

Johtaja:
Lausuntoesitys toimitetaan hallitukselle viikon 21 alussa.
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Johtajan kokouksessa tekemä päätösesitys:
Yhtymähallitus päättää antaa liitteen 2 mukaisen lausunnon Rovaniemen kaupungille.
Päätös:

Merkittiin pöytäkirjaan, että hallitus piti tauon ennen asian käsittelyä klo 14.29-14.38.
Merkittiin, että kukaan ei ollut poistunut kokouksesta tauon aikana.
Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kuultiin tj. Mika Kulmalaa.

Keskustelun jälkeen yhtymähallitus valtuutti kuntayhtymän johtajan viimeistelemään
lausunnon, josta tehdään päätös yhtymähallituksen jatkokokouksessa 27.5.2021 klo
9.30.
-----------------Hallitus 27.5.2021 § 74
LIITE 2:
Esitys:

Lausunto Rovaniemen kaupungille

Johtaja:
Yhtymähallitus päättää antaa liitteen 2 mukaisen lausunnon Rovaniemen kaupungille.

Päätös:

Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultiin kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkasta.
Keskustelun jälkeen yhtymäkokous hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

§ 75 Kokouksen päättäminen
Esitys:

Johtaja:
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.03.
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Yhtymähallituksen päätöksiä koskevat muutoksenhakuohjeet
I Muutoksenhakukielto
Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (KuntaL 136 §).
Palkkauspäätösten osalta päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätös koskee työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa, soveltamista tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä (työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä koskeviin päätöksiin ei voi hakea muutosta). Asia kuuluu pääsopimuksen mukaisen neuvottelumenettelyn piiriin ja työtuomioistuimen toimivaltaan.
Työsopimusriidat ratkaistaan käräjäoikeudessa. Hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen valitusperustetta päätöksen työsopimuslain vastaisuudesta.
Lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (§ 23) perustuvat riita-asiat ja hyvitysvaatimukset
käsitellään yleisessä tuomioistuimessa.
Pykälät: 72, 73, 74, 75

Päätös on annettu postin kuljetettavaksi

____.____.2021

Päätös on lähetetty sähköpostitse

____.____.2021

