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§ 59
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
sekä hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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§ 60
Pöytäkirjan tarkastus
Sivistyslautakunta valitsee yhden pöytäkirjantarkastajan ja yhden
varatarkastajan. Sivistyslautakunta tarkastaa tämän kokouksen
pöytäkirjan välittömästi kokouksessa niiden pykälien osalta, jotka päätetään
yksimielisesti ehdotuksen tai muutetun ehdotuksen mukaisesti. Multa osin
pöytäkirjantarkastaja tarkastaa pöytäkirjan sen valmistuttua.
Pöytäkirja julkaistaan torstaina 28.5.2020 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.
rovaniemi.fi/päätöksenteko.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Reetta Mustosen ja varalle Tiina
Outilan.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Rovaniemen kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
28.05.2020

5/2020

6 (41)

§ 61
Ajankohtaiset asiat
Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin:
- Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Saara Saari, esitteli Ylikylän ja
Napapiirin kouluhankkeita
- Rovaniemen teatterin toiminnanjohtaja Sari Alatalo kertoi teatterin toiminnasta
- Koronatilanne rajoitusten purkamisen jälkeen
- Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio aloitti työt maanantain
- kaupungin johtoryhmässä: kaupunginjohtaja, toimialajohtaja Jukka Kujala, tekninen
sihteeri, viestintäpäällikkö ja toimialajohtaja Antti Lassila
- Kahdessa Touhulan varhaiskasvatusyksikössä yt-neuvottelut
- Talousarvio 2021
- Ehdokkaat alueellisten taidetoimikuntien jäseniksi
- Rahoituspäätös: Virtaa taiteesta - Taidemuseon digitaaliset etäpalvelut
syrjäytymisvaarassa oleville nuorille
- Vapaa-ajan palvelujen yksikköjen hallittu ja asteittan tapahtuva avaaminen
rajoitusten purkamisen jälkeen
- HYTE- ja LaNu -jaostojen yhteinen seminaari pidettiin 26.5.2020
- Rovaniemi avun tilannekatsaus
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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§ 62
Sivistyslautakunnan talouden toteuma 1.1.-30.4.2020
ROIDno-2020-536
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Sarala
arto.sarala@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Talousraportti 1-4/2020
Kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 492 hyväksymien Vuoden 2020 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:
”Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja
toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen
yhteydessä.
Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista
koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.
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.”
Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla huhtikuun jälkeen 33,3 %.
Pitkän ajan keskiarvo toteumaprosentissa huhtikuun jälkeen on ollut 32,5 %.
Huhtikuun jälkeen sivistyslautakunnan talousarviosta on toteutunut 33,1 %. Euroina
se tarkoittaa 43,7 miljoonaa euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1.-30.4.2020 tiedoksi.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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§ 63
Lapin musiikkiopiston opetussuunnitelman päivittäminen
ROIDno-2019-1460
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Kuula-Bullat
kaisa.kuula-bullat@rovaniemi.fi
lapin musiikkiopiston rehtori
Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017
mukaan on laadittu Lapin musiikkiopiston opetussuunnitelma, joka on otettu käyttöön
1.8.2018 lukien. Opetussuunnitelmaa on päivitetty keväällä 2018 ja muutokset
hyväksytty koulutuslautakunnan 24.5.2018 kokouksessa.
Uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat oppilaat, jotka ovat aloittaneet
heinäkuun 2018 jälkeen. Vanhoja opetussuunnitelmia voivat suorittaa oppilaat, joiden
opinnot ovat alkaneet ennen elokuuta 2018. Näitä vanhoja opetussuunnitelmia
voidaan noudattaa aina 31.7.2021 asti.
Uudessa opetussuunnitelmassa Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden
mukaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistuksessa ja
päättötodistuksessa pitää mainita kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus. Lapin
musiikkiopiston opetussuunnitelmassa on määritelty opintokokonaisuudet vain
instrumenttiopintoihin ja musiikin hahmotusaineille, ei lainkaan yhteismusisoinnille.
Tässä päivityksessä ehdotetaan, että musiikin perusopinnoissa instrumenttiopinnot ja
yhteismusisointi määritellään yhdeksi opintokokonaisuudeksi. Oppilaaksi ottamisen
periaatteeksi valintakokeen sijaan toivotaan kirjattavaksi, että oppilaat pyritään
ottamaan valintakokeen kautta.
Sivistyslautakunta 28.5.2020:
OPINTOKOKONAISUUDET PERUSOPINNOISSA
Opintokokonaisuuksien laskennallinen laajuus on 555 tuntia. Laskennan perusteena
on oppilaan kokonaistyömäärä, johon kuuluvat oppitunnit, yhteismusisointi ja
kotiharjoittelu
·
·
·
·

Johdatus instrumenttiopintoihin yhteismusisointiin: 55 tuntia
Instrumenttiopinnot ja yhteismusisointi 1: 111 tuntia
Instrumenttiopinnot ja yhteismusisointi 2: 167 tuntia
Instrumenttiopinnot ja yhteismusisointi 3: 222 tuntia

Laulussa:
Opintokokonaisuuksien laskennallinen laajuus on 555 tuntia. Laskennan perusteena
on oppilaan kokonaistyömäärä, johon kuuluvat oppitunnit, yhteismusisointi ja
kotiharjoittelu.
·
·
·

Johdatus lauluopintoihin ja yhteismusisointiin 55 tuntia
Lauluopinnot ja yhteismusisointi 1: 222 tuntia
Lauluopinnot ja yhteismusisointi 2: 278 tuntia
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MUSIIKIN HAHMOTUSAINEIDEN OPINTOKOKONAISUUDET PERUSOPINNOISSA
Pakollisten opintokokonaisuuksien laskennallinen laajuus on 245 tuntia.
Musiikin perusopinnoissa opintokokonaisuuksia ovat (a) instrumenttiopinnot ja
yhteismusisointi -opintokokonaisuudet sekä (b) musiikin hahmotusaineiden
opintokokonaisuudet. Ne etenevät taitotason mukaisessa järjestyksessä tasolta
toiselle. Opintokokonaisuus on suoritettu, kun oppilas on saavuttanut sen tavoitteet.
Siten opintokokonaisuuden kesto on yksilöllinen, ja mahdollinen maininta lukuvuosien
määrästä on vain laskennan perusteena.
Kukin oppilas opiskelee kulloinkin yhtä instrumenttiopinnot ja yhteismusisointi -
opintokokonaisuutta. Musiikin hahmotusaineiden opiskelu on mahdollista aloittaa jo
7–8-vuotiaana vapaaehtoisella opintokokonaisuudella Avaimet musiikin
hahmotukseen. Musiikin hahmotus 1a -opintokokonaisuus alkaa sinä vuonna, jona
oppilas täyttää yhdeksän vuotta. Jos hän haluaa suorittaa yhdistetyn Musiikin
hahmotus 1a:n ja 1b:n yhdessä lukuvuodessa, suositeltava aloitusikä on kymmenen
vuotta.
Instrumenttiopinnot ja yhteismusisointi -opintokokonaisuuksiin sisältyvät
instrumentin oppitunnit sekä yhteismusisointi, joka voi tapahtua harjoitusten ja/tai
instrumenttituntien puitteissa. Yhteismusisointi alkaa opintojen alussa ja kestää koko
opintoajan. Se tukee rytmitajun, harmoniakorvan ja nuotinlukutaitojen kehittymistä.
Oppilas oppii kuulemaan itsensä lisäksi laajempaa soivaa kokonaisuutta ja
erottamaan eri äänten keskinäisiä suhteita kuten melodiaa ja säestystä. Esiintyminen
yhdessä toisten kanssa voi antaa myönteisiä kokemuksia, alentaa esiintymisen
kynnystä ja edistää opiskelumotivaatiota. Yhteismusisointi laajentaa oppilaan
ohjelmistoa ja musiikintuntemusta.
Pienessä yhteismusisointiryhmässä oppilaat oppivat nopeasti tuntemaan toisensa ja
viihtymään yhdessä, mikä kannustaa heitä hyviin suorituksiin. Isommassa yhtyeessä
opitaan yhteistyötaitoja kuten toistensa tukemista ja hiljentymistä omaa vuoroa
odottaessa. Orkesterissa ja kuorossa opitaan seuraamaan johtajaa, pitämään tasainen
perussyke ja eriyttämään tarkasti dynamiikan vivahteita. Yhtyeet ja orkesterit pyritään
muodostamaan samanikäisistä ja -tasoisista oppilaista, mikä helpottaa ryhmäytymistä.
Kamarimusiikki on vaativaa yhteismusisointia, joka kehittää itsenäistä muusikkoutta.
Ryhmällä on ohjaava opettaja, joka voi ajan mittaan jättäytyä avustavaan rooliin
oppilaiden ottaessa yhä enemmän vastuuta omasta musisoinnistaan. Kamarimusiikki
edellyttää oppilaalta varsin pitkälle kehittyneitä instrumenttitaitoja.
SYVENTÄVIEN OPINNOT
Opintokokonaisuuden laajuus on 302 tai 326 tuntia riippuen oppilaan valitsemista
musiikin hahmotusaineista. Laskennan perusteena on oppilaan kokonaistyömäärä,
johon kuuluvat oppitunnit, yhteismusisointi ja kotiharjoittelu.
MUSIIKIN HAHMOTUSAINEIDEN OPINTOKOKONAISUUDET SYVENTÄVISSÄ OPINNOISSA
Opintokokonaisuuksien laskennallinen laajuus on 174 tai 198 tuntia.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
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Sivistyslautakunta päättää hyväksyä edellä mainitut Lapin musiikkiopiston
opetussuunnitelmaan tehtävät täydentävät muutokset.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Lapin musiikkiopisto
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§ 64
Saamen kielen opetuksen tarjoaminen perusopetuksessa lukuvuonna 2020 - 2021
ROIDno-2020-1750
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Keisu, Kai Väistö
katri.keisu@rovaniemi.fi, kai.vaisto@rovaniemi.fi
opetuspäällikkö, palvelualuepäällikkö
Saamen kielen opetus Rovaniemen kaupungin peruskouluissa lukuvuonna 2020-2021
Rovaniemellä asuu saamelaiskäräjien tilaston mukaan hieman alle 1000 saamelaista.
Rovaniemen kaupungin koulutuspalvelut on käynnistänyt syksyllä 2017 saamen kielen
opetuksen kehittämishankkeen. Hankkeen tavoitteena on edistää saamen kielen
opetusta perusopetuksessa niin, että kaupungin noin 500 saamelaislapselle tarjotaan
mahdollisuus oman kielen ja kulttuurin entistä monipuolisempaan opiskeluun. Näin
Rovaniemi voi profiloitua nykyistä enemmän maakunnan pääkaupungiksi, joka ottaa
vastuuta maakuntansa alkuperäiskielen tilasta ja tulevaisuudesta.
Saamen kielen opetus on Rovaniemellä aikaisemmin liitetty A2-kielen opetukseen ja
oppilaille on järjestetty koulukuljetukset saamen tunneille. Kuljetusten loputtua
vuonna 2008 saamen opetuksen järjestäminen tuli merkittävästi vaikeammaksi ja
oppilasmäärät vähenivät merkittävästi. Tämän jälkeen Rovaniemellä ei ole ollut
mahdollista luoda pysyvää käytäntöä saamen opetuksen järjestämiseen. Lukuvuosina
2018–2019 ja 2019-2020 Rovaniemen koulutuspalveluissa edistettiin saamen opetusta
järjestämällä kokeiluna oppilaiden kuljetukset perusopetusta täydentävän saamen
kielen ja pohjoissaamen A2-kielen tunneille. Kokeilun seurauksena saamenryhmien
määrää saatiin lisättyä ja saamen kielen opetusta saavien oppilaiden määrä lähes
nelinkertaistui. Tästä kehityksestä Rovaniemen kaupunki on saanut paljon positiivista
palautetta. Rovaniemen koulutuspalveluissa on tavoitteena jatkaa kokeilua yhä
lukuvuonna 2020–2021. Koska kyseessä on kokeilu, tilannetta tullaan arvioimaan
edelleen vuosittain.
Saamen kielen opetukseen lukuvuodelle 2020–2021 on ilmoitettu kokonaisuudessaan
67 oppilasta, joista 63 pohjoissaameen. Ilmoittautuneita on 18 eri koululta ja kaikilta
perusopetuksen luokka-asteilta. Yhteistyötä tehdään myös Lapin yliopiston
harjoittelukoulun, Kristillisen koulun ja Steinerkoulun kanssa. Ilmoittautuneista
oppilaista 19 oppilaalle tarvitaan kuljetus saamen tunneille. Kuljetukset on tarkoitus
järjestää siten, että lähtö ja paluu ovat oppilaan omalla koululla. Lukuvuonna 2019–
2020 kaupungin tasolla saamen opetukseen liittyviä kuljetuksia on kertynyt noin 100
km viikossa, poislukien kevään 2020 etäopetusjakso. Kuljetuskustannukset ovat
yhteensä noin 6000 euroa. Opetuksen järjestäjä saa valtionavustusta perusopetusta
täydentävään oman kielen opetukseen jokaisesta opetusryhmästä, jossa on
lukuvuoden alussa 4 oppilasta. Useimmilla kouluilla on kuitenkin vain 1–2
saamenopiskelijaa, jolloin opetusryhmiä ei muodostu. Jotta saamen opetusta
saataisiin tarjottua mahdollisimman kattavasti, on välttämätöntä kuljettaa oppilaita
koululta toiselle tai järjestää etäopetusta. Koska saamenopetukseen on ilmoittautunut
myös alkuopetuksen oppilaita, on perusopetusta täydentävän saamen kielen

Rovaniemen kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
28.05.2020

5/2020

12 (41)

opetuksen toteuttaminen lähiopetuksena ainakin heille perusteltua. Kaupungin reuna-
alueille sekä koltan- ja inarinsaamen lukijoille opetusta järjestettäisiin edelleen
etäyhteyksiä käyttäen. Kevään 2020 kokemusten perusteella etäopetus on todettu
toimivaksi ja sitä kehitetään edelleen.
Rovaniemen kaupunki Kokouskutsu 13 (21) Koulutuslautakunta 22.05.2019
Rovaniemen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmassa todetaan, että
yhdenvertaisuuden aktiivinen edistäminen voi tietyissä tapauksissa merkitä
poikkeamista samanlaisen kohtelun periaatteesta, jotta heikommassa asemassa
olevien ryhmien tosiasiallinen yhdenvertaisuus toteutuisi. Saamen kielten kohdalla
kuljetusten järjestäminen on perusteltua, koska kyseessä ovat Lapin maakunnassa
puhutut alkuperäiskielet. Kaikki kolme Suomessa puhuttavaa saamen kieltä ovat
UNESCO:n määrittelyn mukaan uhanalaisia, eli kieli ei enää siirry luontevasti
sukupolvelta toiselle ja tarvitsee säilyäkseen elvytystoimia. Saamenkielisten oppilaiden
mahdollisuudet oman kielensä kehittämiseen kaupunkiympäristössä ovat erittäin
rajalliset. Saamelaisalueen ulkopuolella elävät saamelaiset tarvitsevat siis erityistä
tukea kielen siirtämiseen ja säilyttämiseen. Saamenkielisten lasten kielenkehitystä
sekä perustuslaillista oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin tulisikin tukea tarjoamalla
mahdollisimman monelle oppilaalle mahdollisuus opiskella saamen kieltä koulussa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta päättää, että Rovaniemen kaupungin perusopetuksessa jatketaan
saamenkielen opetusta lukuvuonna 2020-2021 edellä esitetyn mukaisesti.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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§ 65
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
ROIDno-2020-1500
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Väistö
kai.vaisto@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen
esitykseksi eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Hallituksen esitys liittyy hallitusohjelman kirjauksiin oppivelvollisuusiän korottamisesta
18 ikävuoteen, ohjauksen vahvistamisesta, toisen asteen koulutuksen
maksuttomuudesta sekä toisen asteen valmistavien koulutusten ja nivelvaiheen
ohjauksen kehittämisestä.
Esityksen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa sekä varmistaa jokaiselle
mahdollisuus toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Toisen asteen tutkinnon
suorittaminen edistää henkilön työllistymistä ja yhteiskuntaan osallistumista, joten
esityksen tavoitteena on osaltaan tukea myös työllisyysasteen nostamista.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi oppivelvollisuuslaki ja laki tutkintokoulutukseen
valmentavasta koulutuksesta sekä muutettavaksi näihin uusiin annettaviin lakeihin
liittyen perusopetuslakia, lukiolakia, ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia,
vapaasta sivistystyöstä annettua lakia, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annettua lakia, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia,
opintotukilakia, koulumatkatukilakia, ylioppilastutkinnosta annettua lakia sekä eräitä
muita lakeja.
Ministeriö pyytää lausunnon antajia ilmaisemaan kantansa esitettyjen uudistusten
sisältöön, laajuuteen ja voimaantulon ajankohtaan.

Rovaniemen kaupungin koulutuspalveluiden lausunto:
Rovaniemen perusopetuksen keskeisenä tavoitteena on antaa oppilaille valmiuksia
edetä toisen asteen opintoihin siten, että tutkintovaatimuksissa oleva osaaminen
toteutuu ja opiskelijat suorittavat opintonsa loppuun saakka. Rovaniemen
peruskouluista hakeudutaan toisen asteen opintoihin vuosittain lähes 100
prosenttisesti. Opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen tuella oppilaille on voitu tarjota
mahdollisuus suorittaa toisen asteen opinnot ilman velvollisuutta. Olennaista on
mahdollisuus saada riittävää tukea opintoihin mahdollisimman pian
oppimisvaikeuksien ilmentyessä.
Oppivelvollisuuden laajentamisella ja opintojen maksuttomuudella on luonnollisesti
monia positiivisia vaikutuksia opiskelijoiden ja perheidensä elämään, mutta
taloudellisista hyödyistä yhteiskunnalle ei mielestämme ole riittävästi tutkittua tietoa.
Kokemuksemme mukaan parhaan tuen myöhemmissä opinnoissa edistymiseen on
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antanut esi- ja perusopetuksen varhaisessa vaiheessa osoitetut erityisopetuksen ja
oppilashuollon tukitoimenpiteet.
Toisen asteen koulutuksen ongelma ei ole sinne siirtyminen perusopetuksesta vaan
opintojen keskeytyminen toisen asteen aikana, erityisesti ammatillisessa
koulutuksessa. Karvin tutkimuksen mukaan peruskoulun päättävistä reilu ¼
ammatillisessa koulutuksessa jatkavista ja 1/10 osa lukiokoulutuksessa jatkavista
nuorista on epävarma valinnastaan. Riski opintojen keskeytymiseen ja ainakin niiden
hidastumiseen ja koulutuspolun muuttamiseen on suuri tässä joukossa. 16 vuotiaana
tehdyn valinnan epävarmuus ja suunnitelman muuttaminen on luonnollista ja
hyväksyttävää, mutta edellyttää hyvää yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten ja
lukioiden kesken. Yhteistyön tulee koskea niin opiskelijan ohjausta kuin
mahdollisuutta kokeilla opiskelua toisessa koulumuodossa, yhdistellä opintoja tai
siirtyä joustavasti toiseen kouluun / koulumuotoon. Opiskelija, jolla on haasteita
opintoihin motivoitumisessa, tarvitsee tukea ja ohjausta, jossa toteutuu jatkuvuus ja
luottamuksellisuus henkilötasolla. Mitä tiiviimpää, jatkuvampaa ja mutkattomampaa
kouluyksiköiden ja -muotojen välinen yhteistyö on, sitä paremmat edellytykset myös
ohjauksen hyvälle toteutumiselle ovat. Tästä näkökulmasta koulutuspolitiikan
rakenteellisten ratkaisujen tulee tukea toisen asteen koulutuksen yhteistyön kehitystä
sen sijaan, että pitäydytään keskustelussa duaalimallista.
Oppivelvollisuuden laajentaminen tulee kokonaisuudessaan rahoittaa siten, että
kaupungin saama valtionosuus kattaa toteutuvat kustannukset täysimääräisesti.
Kunnille mahdollisesti tulevia opiskelijakohtaisia kustannuksia tulee arvioida
uudelleen tai uudistusta ei tule toteuttaa. Lapsivaikutusten arvioinnin näkökulmaa
tulee lisätä ja kiinnittää huomiota kokonaisuuteen siten, että esityksen vaikutuksia
pohditaan myös koulutuksen järjestäjän koko toiminnan näkökulmasta. On tärkeää
ennakoida sitä, että valtion rahoitus oppivelvollisuuden laajentamiseen
tulevaisuudessa vähenisi.
Kaupungin talouden näkökulmasta on välttämätöntä, että koulutuspalveluille
osoitetut rahat käytetään mahdollisimman tehokkaasti juuri niihin palveluihin, jotka
ovat välttämättömiä ja kohdistuvat niihin oppilaisiin, jotka ovat vaarassa syrjäytyä ja
pudota opintojen ulkopuolelle. Toisen asteen maksuttoman koulutuksen
kustannukset kohdistuisivat kaikkiin ikäluokan opiskelijoihin eli myös niihin, joiden
opinnot eivät ole vaarassa keskeytyä. Heitä on Rovaniemellä kaikista opiskelijoista
suurin osa. Taloudellisten ongelmien kohdatessa perheillä on ollut jo nyt
mahdollisuus perusturvan palveluihin opintojen keskeytymisen estämiseksi.
Rovaniemen kaupunki järjestää lukiokoulutusta kahdessa yksikössä ja tuottaa myös
ammattilukion opetusta Lapin koulutuskeskus Redulle. Muun muassa
oppimateriaalien ja opiskeluun liittyvien välineiden kustannukset aiheuttaisivat
vaikean taloudellisen rasitteen. Pitkällä aikavälillä on mahdollista, että näin suuret
lisäkustannukset jouduttaisiin kattamaan muusta toiminnasta eli perusopetuksen ja
taiteen perusopetuksen resurssista. Tällä olisi mielestämme laajemmat ja
pitkäkestoisemmat haittavaikutukset koulujen perustehtävän hoitamiselle kuin
oppivelvollisuuden pidentämisestä saadut hyödyt. On myös mahdollista,että
maksuttomuuden myötä olisi tarkasteltava uudelleen lukiokoulutuksen
valtakunnallisia syventäviä ja paikallisia syventäviä kursseja, jotta voidaan rahoittaa
opintojen maksuttomuus kaikille minimikurssimäärällä. Toisen asteen
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maksuttomuudella voi siten olla vaikutusta pitkällä aikavälillä lukiokoulutuksen laadun
heikkenemiseen.
Rovaniemen kaupunki on Lapin koulutuskeskus Redun suurin omistaja.
Valtakunnallisesti koulutuksen rahoitukseen on kohdistunut viime vuosina merkittäviä
leikkauksia, joiden kohteena on ollut erityisesti toisen asteen ammatillinen
peruskoulutus. On pohdittava tarkkaan, voidaanko oppivelvollisuuden pidentämisellä
korjata koulutuspalveluiden resurssien heikentymistä. Lisäksi Korona-viruksen
aiheuttamat kustannusvaikutukset aiheuttavat niin suuren epävarmuuden kaupungin
taloudelle, että lisävelvoitteita tulee harkita uudelleen.
Rovaniemen kaupunki esittää, että oppivelvollisuuslaki ja siihen liittyvät muut
muutokset eivät tulisi voimaan vielä 1.8.2021. Tarkentaville selvityksille ja vaikutusten
arvioinnille tulee varata kaksi vuotta lisäaikaa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta antaa Opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntonaan edellä olevan
koulutuspalveluiden lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle
oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti antaa Opetus- ja
kulttuuriministeriölle lausuntonaan seuraavaa:
Rovaniemen kaupunki esittää, että oppivelvollisuuslaki ja siihen liittyvät muut
muutokset tulisivat voimaan 1.8.2021.
Oppivelvollisuuden laajentaminen tulee kokonaisuudessaan rahoittaa siten, että
kaupungin saama valtionosuus kattaa toteutuvat kustannukset täysimääräisesti.
Sivistyslautakunta piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.00 - 15.17.
Tiedoksi
Opetus- ja kulttuuriministeriö
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§ 66
Perusopetuksen tuntikehys lukuvuodelle 2020 - 2021
ROIDno-2020-372
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Väistö, Katri Keisu
kai.vaisto@rovaniemi.fi, katri.keisu@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, opetuspäällikkö
Kaupunginhallitus on palauttanut valmisteluun viranhaltijapäätöksen ROID-2020-372
/Tuntikehys 2020 - 2021
Perusopetuksen tuntikehys on kokonaisuus, jossa huomioidaan resurssien jakaminen
mahdollisimman toimivana kokonaisuutena kaikki koulut huomioiden. Tuntikehyksen
valmistelee työryhmä, joka muodostuu pääosin rehtoreista.
Tärkein periaate tuntikehyksen jakamisessa on yhdenvertaisuus ja -mukaisuus,
riippumatta koulujen koosta tai sijainnista. Esim. koulunsa aloittavien lasten määrällä
ja 11 -vuotisen perusopetuksen suorittavien oppilaiden määrällä on merkittävä
vaikutus tuntikehyksen jakamisessa.
Lukuvuoden 2020 - 2021 tuntikehys ja ryhmäkoot on jaettu koulutuslautakunnan
vuonna 2016 hyväksymien perusopetuksen järjestämisperiaatteiden mukaisesti.
Tuntikehyksen jakaminen aloitetaan keräämällä koulunjohtajien ja rehtoreiden
esitykset. Ensimmäisten esitysten jälkeen, olisi lukuvuodelle 2020 - 2021 jouduttu
resursoimaan 10 uutta opetusryhmää. Kymmenen opetusryhmän lisäys olisi tuonut
mukanaan noin 500 000 €:n kustannusten lisäyksen. Kymmenen opetusryhmän
lisäykseen alkuperäisessä esityksessä ei löytynyt perusteluja esimerkiksi
oppilasmäärän kasvusta.
Tuntikehyspäätös ei ole ollut säästöpäätös, vaan lukuvuodelle 2020 - 2021 resurssia
on päätetty lisätä edellisestä lukuvuodesta. Lisäys oli 5 uutta ryhmää ja 140 tuntia.
Lisäyksen syy oli poikkeuksellisen suuri 11 -vuotisen opetuksen lasten määrä koko
kaupungin alueella.
Uuteen esitykseen on valmisteltu kolme vaihtoehtoista mallia perusopetuksen
tuntikehykselle lukuvuodelle 2020 - 2021.
Vaihtoehto Ryhmien muodostaminen

VE 1

Voimassa oleva
viranhaltijapäätös
5 opetusryhmän
lisäämiseksi

Kustannusvaikutus Muuta

noin 250 000 €
lisää kuluvaan
lukuvuoteen
verrattuna

Merkittävä lisäys
edelliseen vuoteen.
Lisäys perustuu
tarkkaan harkintaan,
jossa huomioitu kaikkien
koulujen oppilasmäärät
ja erityisen tuen
oppilaat.
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VE 2

VE 3

Lisäys 8 ryhmää:
Lisäryhmät: 1/Nivankylä, 1
/Kauko, 1/Taipale

Lisäys 16 ryhmää:
Lisäryhmät: Hirvas, Kauko,
Nivankylä, Taipale, Ylikylä,
Korkalovaara, Ounasrinne,
Ounasvaara, Vaaranlampi,
Nivavaara, Saari
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noin 400 000 €
lisää kuluvaan
lukuvuoteen
verrattuna

noin 800 000 €
lisää kuluvaan
lukuvuoteen
verrattuna
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Merkittävä lisäys
edelliseen vuoteen.
Lisäys ei perustu
oppilasmäärän tai
erityisen tuen
oppilaiden määrän
kasvuun. 1-3. ja 4.-6. -
luokkien
yhdysluokkaopetus on
pedagogisesti
toteutettavissa oleva.
Erittäin merkittävä lisäys
edelliseen vuoteen.
Lisäys ei perustu
oppilasmäärän tai
erityisen tuen
oppilaiden määrän
kasvuun. Kuntalaisten
tasa-arvoinen kohtelu
toteutuu.

Vaihtoehto 1
Tuntikehystyön tärkeimpiä periaatteita on kuntalaisten tasavertainen kohtelu.
Valmistelluissa vaihtoehdoissa huomioidaan eri asioita. Vaihtoehto 1 on lähtenyt siitä,
että opetus on toteuttavissa pedagogisesti kestävillä ratkaisuilla. Vaikka vaihtoehdossa
1 kustannukset lisääntyvätkin, on kustannusten lisäämiselle pedagogiset perusteet.
Vaihtoehto 2
Vaihtoehto 2 huomioi eri puolilla kaupunkia asuvat kuntalaiset eri tavoin, koska tässä
mallissa lisäys tuntikehykseen tehtäisiin aiemmin esitettyjen lisäksi kolmeen pieneen
yksikköön. Vaihtoehto 2 tulisi aiheuttamaan koulutuspalveluiden talouteen
merkittävän menolisäyksen ja aiheuttaisi nykyistäkin suuremman säästötarpeen
koulujen toiminnalle tulevan talousarvion valmistelussa.
Vaihtoehto 3
Vaihtoehto 3 lisäisi kustannuksia nykyinen taloustilanne huomioiden kestämättömällä
tavalla. Vaihtoehto 3 huomioi tasa-arvoisesti eri puolilla kaupunkia asuvat kuntalaiset.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta päättää perusopetuksen tuntikehyksen lukuvuodelle 2020 - 2021
vaihtoehto 1:n mukaisesti.
Äänestykset
Perusopetuksen tuntikehys lukuvuodelle 2020 - 2021 Jaa = toimialajohtajan
pohjaesitys Ei = Heikki Lindroosin muutosesitys: sivistyslautakunta päättää
perusopetuksen tuntikehityksen lukuvuodelle 2020-2021 vaihtoehto 2:n mukaisesti.
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Ei
Nafisa Yeasmin
Marjatta Koivuranta
Markku Kallinen
Tiina Outila
Reetta Mustonen
Heikki Lindroos
Maija Pirttijärvi
Pertti Lakkala
Mari Jolanki
Antti Väänänen
Ari Paldan
Päätös
Heikki Lindroos esitti Tiina Outilan ja Mari Jolangin kannattamana, että
sivistyslautakunta päättää perusopetuksen tuntikehyksen lukuvuodelle 2020 - 2021
vaihtoehto 2:n mukaisesti.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu pohjaesityksestä poikkeava esitys, joten
asiasta on äänestettävä. Sivistyslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen,
jonka mukaan ne jotka ovat pohjaesityksen kannalla äänestävät Jaa ja ne jotka ovat
Heikki Lindroosin esityksen kannalla äänestävät Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksitoista Ei -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että
äänestyksen perusteella sivistyslautakunta päätti yksimielisesti Heikki Lindroosin
esityksen mukaisesti.
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§ 67
Oikaisuvaatimukset koskien tuntikehyspäätöstä 2020 - 2021
ROIDno-2020-372
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Väistö, Katri Keisu
kai.vaisto@rovaniemi.fi, katri.keisu@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, opetuspäällikkö
Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Kaukon koulun osalta
2 Oikaisuvaatimus Taipaleen, Nivankylän ja Kaukon koulun osalta
3 Oikaisuvaatimus Taipaleen koulun osalta
4 Oikaisuvaatimus Nivankylän koulun osalta
Päätökseen ROID-2020-372/Tuntikehys 2020-2021 on tullut 4 oikaisuvaatimusta:
Narkaus-Kämän kylät ry ja Kivitaipaleen kyläyhdistyksen oikaisuvaatimus
Taipaleen koulun vanhempien, Nivankylän koulun vanhempien ja Kaukon koulun
vanhempien oikaisuvaatimus
Ojanperä-Paavalniemen kylätoimikunnan puolesta Kilpeläisen tekemä
oikaisuvaatimus
Nivankylän kyläyhdistyksen oikaisuvaatimus
Perusopetuksen tuntikehys on kokonaisuus, jossa tulee huomioida resurssien
jakaminen mahdollisimman toimivana kokonaisuutena kaikki koulut huomioiden. Sen
valmistelee työryhmä, joka muodostuu pääosin rehtoreista. Lukuvuoden
suunnittelusta yksikkötasolla vastaavat rehtorit ja koulunjohtajat tuntikehyksen
mukaisesti. Nyt tehdyllä tuntikehyspäätöksellä ei ole millään tavalla yhteyttä
kouluverkon mitoituksen suunnitteluun, kuten oikaisuvaatimuksessa viitataan.
Opetusyhmien määrässä, ryhmäkoossa ja henkilökunnan määrässä tapahtuu
vuosittain muutoksia useilla eri kouluilla. Muutokset ovat suuremmilla kouluilla
vuosittaisia ja luonnollinen osa toiminnan suunnittelua.
Tärkein periaate tuntikehyksen jakamisessa on yhdenvertaisuus ja yhdenmukaisuus,
riippumatta koulujen koosta tai sijainnista. Esimerkiksi koulunsa aloittavien lasten
määrällä ja 11 -vuotisen perusopetuksen suorittavien oppilaiden määrällä on
merkittävä vaikutus tuntikehyksen jakamisessa. Lukuvuoden 2020-2021 tuntikehys ja
ryhmäkoot on jaettu koulutuslautakunnan vuonna 2016 hyväksymien perusopetuksen
järjestämisperiaatteiden mukaisesti.
Oppilasryhmäkoot vaihtelevat tällä hetkellä jo suuresti kaupungin eri koulujen välillä,
suurimmillaan luokkakoot ovat keskustan alueen kouluilla, joissa on ryhmissä on
enimmillään 27 oppilasta. Pelkkään oppilasmäärään perustuva tuntikehyksen
jakaminen ei huomioi koulujen luokkakohtaisia erityistarpeita, kuten erityisen tuen
päätöksiä, joista 11 -vuotisessa, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat
vaikuttavat ryhmien muodostukseen em. tavalla. Siksi tuntikehyksen jakoa
arvioitaessa ei kannata tarkastella pelkästään oppilasmäärää.
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Tuntikehyksen jakaminen lukuvuodelle 2020-2021 aloitettiin keräämällä
koulunjohtajien ja rehtoreiden esitykset tuntikehyksestä lukuvuodelle 2020-2021.
Koulunjohtajien ja rehtoreiden tekemien ensimmäisten esitysten jälkeen, olisi
lukuvuodelle 2020-2021 jouduttu resursoimaan 10 uutta opetusryhmää. Kymmenen
opetusryhmän lisäys olisi tuonut mukanaan noin 500 000 €:n kustannusten lisäyksen
koulutuspalveluiden henkilöstömenoihin. Koulutuspalveluiden johtoryhmän käsittelyn
jälkeen tuntikehysesityksen valmistelua jatkettiin.
Kymmenen opetusryhmän lisäykseen alkuperäisessä esityksessä ei löytynyt
perusteluja esimerkiksi oppilasmäärän kasvusta. Sen sijaan tulevana lukuvuonna
poikkeuksellisen suuri 11 -vuotisen opetuksen lasten määrä koko kaupungin alueella
lisää opetusryhmien määrää. Perusopetuslaki 30 § ja perusopetusasetus 2 § 3 mom.
edellyttää, että 11 -vuotisen perusopetuksen käyvän lapsen opetusryhmässä saa olla
maksimissaan 20 oppilasta. Tuntikehyspäätös ei siis ole säästöpäätös, vaan
lukuvuodelle 2020 - 2021 resurssia lisätään edellisestä lukuvuodesta. Päätöksessä on
lisätty edelliseen tuntikehykseen verrattuna viisi uutta ryhmää ja 140 tuntia.
Jotta kaikkia kuntalaisia kohdeltaisi tasavertaisesti, tarkoittaisi Nivankylän
kyläyhdistyksen esitys tuntikehyksen korjaamisesta suuria muutoksia koko kaupungin
tuntikehysesitykseen ja samalla huomattavan suurta menolisäystä
henkilöstömenoihin. Tuntikehyksen lisäys Taipaleen, Nivankylän ja Kaukon kouluille
tarkoittaisi tasapuolisuuden nimissä myös tuntikehyksen lisäystä noin seitsemään
muuhun opetusryhmään ja aiheuttaisi yhteensä noin 500 000 euron menolisäyksen.
Yhden opetusryhmän lisäys tarkoittaa keskimäärin noin 50 000 euron menolisäystä.
Sekä Nivankylän, Taipaleen että Kaukon koulujen toiminta on suunniteltu
lukuvuodelle 2020 - 2021 kahteen opetusryhmään/koulu.
Seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla toimimalla ryhmäkoot noudattavat
Rovaniemen kaupungin perusopetuksen järjestämisperiaatteita ja ryhmäkoot jäävät
varsin maltillisiksi. Tällä tavoin turvataan myös se, että kaikilla Rovaniemen kaupungin
kouluilla oppilaita kohdellaan tasavertaisesti.
Koulu

1.-3. 4.-6. Oppilaat
Tuntikehys yhteensä
luokat luokat yhteensä

Nivankylän 19
koulu
opp.

Taipaleen
koulu

Kaukon
koulu

20
opp.

16
opp.

20
opp.

21
opp.

15
opp.

Erityisen tuen
päätökset

39 opp.

Tuntikehys 52 h,
Ei yhtään erityisen
erityisopetus 6 h,
tuen päätöstä.
tukiopetus 1 h, kerho 1 h

42 opp.

Tuntikehys 52 h,
erityisopetus 5 h,
elämänkatsomustieto 1
h, tukiopetus 1 h, kerho 1
h

31 opp.

Yksi erityisen tuen
päätös, ei pidennettyä
oppivelvollisuutta (11
v.).

Tuntikehys 52 h,
Kaksi erityisen tuen
erityisopetus 4 h,
elämänkatsomustieto 2 h, päätöstä, joista toinen
tukiopetus 1 h, kerho 1 h pidennetty
oppivelvollisuus (11 v.)
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Koulun toiminta on pedagogisesti täysin mahdollista toteuttaa kahdessa
yhdysluokassa, opetuksen tavoitteet eivät vaarannu ja opetussuunnitelmaa pystytään
toteuttamaan sen edellyttämällä tavalla. Myös lukujärjestykset on mahdollista
toteuttaa kahden yhdysluokan koulussa. Rovaniemen kouluista Vikajärven koululla on
tälläkin hetkellä kaksi yhdysluokkaa, luokat 1-3 ja 4-6.
Kolmen ikäluokan sovittaminen yhteen yhdysluokkaan ei ole vuorokurssiopetuksessa
ongelmatonta, muttei myöskään mahdotonta. Yhdysluokassa voidaan noudattaa
vuorokurssiperitaatetta, mutta opetus voidaan toteuttaa kokonaan myös oppilaiden
vuosiluokkien mukaisesti tai osittain vuorokurssiperiaatetta noudattaen. Mikäli
edetään vuorokursseittain on tärkeää huolehtia opiskeltavien sisältöjen jatkuvuudesta
ja johdonmukaisesta etenemisestä. Kolmen luokan yhdistävässä
yhdysluokkaopetuksessa on hyvät edellytykset edistää opetuksen eheyttämistä ja
toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Kaikessa yhdysluokkaopetuksessa
hyödynnetään erityisesti vertais- ja mallioppimisen mahdollisuuksia. Yhdysluokissa
lähiopetusta voidaan tukea ja rikastaa myös etäyhteyksiä hyödyntäen. Eriyttäminen
on perusopetuksessa arkipäivää ja sitä toteutetaan suuressa määrin jatkuvasti, vaikka
oppilasryhmässa olisi pelkästään keskenään saman ikäisiä oppilaita.
Mikäli em. koulujen yhdysluokkarakenne säilytetään lautakunnan päätöksen §37/2020
mukaisena Rovaniemen koulutuspalveluiden talous säilyy kestävällä pohjalla ja
samalla säilytetään lukuvuoden 2020-2021 ajan em. koulut kuntalaisten lähipalveluna.
§37/2020 mukainen päätös kohtelee kaikkia rovaniemeläisiä perusopetuksen oppilaita
tasa-arvoisesti ja huomioi koulujen erityispiirteet.
Oikaisuvaatimuksessa mainittuun palveluverkon valmisteluun liittyen
koulutuslautakunta on päättänyt käynnistää vuonna 2019 mahdolliseen Nivankylän,
Kaukon ja Vikajärven koulujen lakkauttamiseen liittyvän kuulemis- ja
osallisuusprosessin. Myös Nivankylässä on järjestetty 23.10.2019 kaikille avoin
keskustelu- ja kuulemistilaisuus. Tilaisuudessa on avoimesti kerrottu valmistelun
tilanteesta ja annettu informaatiota koulun toiminnasta ja taloudesta.
Palvelualuepäällikkö on käynyt myös Nivankylän, Kaukon ja Taipaleen koulun
henkilökunnan kanssa kouluilla keskustelemassa ennen kouluverkkoon liittyvän
valmistelun käynnistämistä.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimukset edellä esitetyin perusteluin.
Päätös
Toimialajohtajan muutettu esitys:
Oikaisuvaatimuksen alainen tuntikehystä koskeva päätös on käsitelty uudestaan
sivistyslautakunnassa, jolloin tuntikehystä koskeva päätös on muuttunut. Uuden
päätöksen vuoksi oikaisuvaatimus on käynyt tarpeettomaksi ja sivistyslautakunta
jättää sen tutkimatta.
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun ehdotuksen
mukaisesti.
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§ 68
Muilta kunnilta perittävät maksut varhaiskasvatuksessa
ROIDno-2020-1682
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Kuoksa
tarja.kuoksa@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Varhaiskasvatuslain 4§:n mukaan kunnan on huolehdittava lasten varhaiskasvatuksen
järjestämisestä asukkailleen sisällöltään sellaisena ja siinä laajuudessa kuin tässä
laissa säädetään. Kunnan asukkailla tarkoitetaan tässä laissa kuntikuntalaissa (201
/1994) tarkoitettua kotikuntaa. Kiireellisissä tapauksissa tai olosuhteiden niin vaatiessa
kunnan on huolehdittava lasten varhaiskasvatuksen järjestämisestä muullekin
kunnassa oleskelevalle henkilölle kuin kunnan asukkaille(varhaiskasvatuslaki §6).
Laissa ei ole erityisiä säädöksiä kuntien välisistä korvauksista. Kunnissa on tehty
erilaisia ratkaisuja. Toisissa oleskelukunta vastaa kustannuksista, toisissa kotikunta on
sopimuksella sitoutunut sen korvaamaan.
Valmistelijan esitys:
Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalvelun paikkoja myydään
maksusitoumuksen perusteella muille kunnille. Varhaiskasvatuspalveluista peritään
korvaus vuosittain määritellyn palvelun tarpeen mukaisen päivähinnan mukaan.
Rovaniemen kaupunki perii huoltajilta asiakasmaksun. Varhaiskasvatuspalveluiden
päivähinnat määritellään vuosittain palveluluettelossa.

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta päättää periä lapsen kotikunnalta varhaiskasvatuksen järjestämisen
kustannukset vuosittain määritellyn palvelun tarpeen mukaisen päivähinnan mukaan.
Rovaniemen kaupunki perii huoltajilta asiakasmaksun.
Tiedoksi
Varhaiskasvatuspalvelut
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§ 69
Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan päivitys
ROIDno-2018-446
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Kuoksa
tarja.kuoksa@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja_28.5.2020.pdf
Koulutuslautakunta on kokouksessaan 19.12.2013 (§ 101)
hyväksynyt varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan, joka on käytössä kolmen
yksityisen perhepäivähoitajan, yhden yksityisen perhepäivähoitokodin ja 24 yksityisen
päiväkodin palveluja ohjaavana asiakirjana. Sääntökirja on laadittu ohjeistamaan
Rovaniemen kaupungin, palveluntuottajan ja asiakkaan palvelusetelin käyttöä.
Tiedepäiväkoti Pilke Kuukkeli aloittaa toimintansa 1.8.2020 ja tarjoaa myös
vuorohoitoa ma-su klo 5.30-22.00 Vuorohoidon järjestämisen edellytykset ja
käytännöt on syytä määritellä sääntökirjassa. Vuorohoidon järjestämistä koskevat
kohdat on päivitetty sääntökirjan lukuun 7.7.
Varhaiserityiskasvatuksen rakenteellinen tuki on sääntökirjassa määritelly
kertoimella 2,25. Palvelusetelitoimintaa aloiteltaessa vuonna 2014,
varhaiserityiskasvatuksen palvelut oli rajattu kahteen käyntikertaan ja sen ylimenevät
palvelut palvelun tuottaja tarpeen mukaisesti osti sovitun hinnan mukaisesti. Nykyisin
palveluseteliyksiköillä on mahdollisuus saada varhaiserityiskasvatuksen
erityisopettajien palveluja tarpeensa mukaisesti ilman erillisiä korvauksia. Lisäksi myös
ohjaavien varhaiskasvatuksen opettajien palvelut ovat palveluseteliyksikköjen
käytettävissä. Näin ollen kerroin tulee muuttaa 1.8.2020 alkaen 2,0. Lapsen
varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta korkeampaan kertoimeen ei ole
pedagogista perustetta. Kerroin on yhdenmukainen kunnallisen varhaiskasvatuksen
kanssa.
Sääntökirjaan on myös päivitetty kohtaan 8.8 palvelusetelin maksu
poikkeusoloissa. Mikäli palvelun tuottaja lomauttaa henkilöstöä poikkeusolojen
aikana, vähennetään maksettavien palvelusetelien määrää lomautettujen määrän
suhteessa (sivistyslautakunta 29.4.2020 § 43).
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Koulutuslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen päivitetyn Varhaiskasvatuksen
palvelusetelin sääntökirjan.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
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Sivistyslautakunta, § 24,27.02.2020
Sivistyslautakunta, § 70, 28.05.2020
§ 70
Oikaisuvaatimus lautakunnan päätöksestä 27.2.2020 §24
ROIDno-2019-2567
Sivistyslautakunta, 27.02.2020, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Hämäläinen
pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi
liikuntajohtaja
Auttin Seudun Kylätoiminta ry on tehnyt aloitteen Auttin ulkoilureitin vahvistamisesta
reittitoimituksella.
Rovaniemen maalaiskunta on rakentanut vuonna 1988 Auttin kylälle ulkoilureitin.
Reitti sijaitsi silloin osin kunnan ja osin yksityisten omistamilla mailla. Maanomistajien
kanssa tehtiin tuolloin ulkoilureitin käyttöoikeussopimukset, joiden mukaan alueet
luovutettiin korvauksetta rakentamiseen.
Kunnan omistama maa-alue on myöhemmin myyty yksityiselle yritykselle, jonka
kanssa tehtyyn kauppakirjaan valaistu kuntorata/latu on merkitty rasitteeksi. Viime
vuonna yritys pyrki irtisanomaan kauppakirjan rasitteen, kaupungin siihen
suostumatta.
Auttin Seudun Kylätoiminta ry:n mukaan ulkoilureitti tulisi rakentaa täydeksi kehäksi
nykyiseen lähtöpisteeseen saakka. Auttin Seudun Kylätoiminta ry on myös valmis
ulkoilureittitoimituksen jälkeen hallinnoimaan reittiä ja pitämään sen päätösten
edellyttämässä kunnossa.
Ulkoilureitin perustamiseksi on kunnan laadittava reittisuunnitelma, jonka alueellinen
ELY-keskus vahvistaa. Reittitoimitusta hakee reitin pitäjä, esimerkiksi kunta.
Toimituksissa merkitään kiinteistörekisteriin reittisuunnitelman mukainen tai kaavaan
merkitty ulkoilu- tai moottorikelkkareitti. Toimituksessa päätetään muun muassa
reitin perustamisen takia maksettavista korvauksista. Reitin pitäjän on haettava
reittitoimitusta Maanmittauslaitokselta vuoden kuluessa siitä, kun reittisuunnitelma
on hyväksytty ja päätös on saanut lainvoiman. Toimituksen kustannuksista vastaa
reitin pitäjä.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta käynnistää reittisuunnitelman laatimisen ja reittitoimituksen
hakemisen Auttin ulkoilureitille.
Merkittiin, että kokouksen alussa kaupunginlakimies Ville Vitikka ja liikuntajohtaja
Pekka Hämäläinen olivat kuultavana asiassa.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Rovaniemen kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
28.05.2020

5/2020

26 (41)

Sivistyslautakunta, 28.05.2020, § 70
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hämäläinen
pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi
liikuntajohtaja
Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 13.3.2020
Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 27.2.2020 (§ 24) käynnistää
reittisuunnitelman laatimisen ja reittitoimituksen hakemisen Auttin ulkoilureitille.
Riitta ja Markku Niemelä (Arctic Fantasy Oy) ovat tehneet päätöksestä
oikaisuvaatimuksen, jossa pyydetään hylkäämään reittitoimituksen käynnistäminen
(koska osoitettavaa ulkoilureittiä ei ole eikä reitille ole tarvetta) ja lakkauttamaan
latureitti tarpeettomana.
Ulkoilureitin perustamiseksi on kunnan laadittava reittisuunnitelma, jonka alueellinen
ELY-keskus vahvistaa. Suunnitelman laatimisvaiheessa kuullaan alueen maanomistajia
ja asukkaita. Tässä vaiheessa selvitetään mm. reitin tarpeellisuus ja mahdolliset
reittivaihtoehdot. Ilman suunnitteluvaihetta ei reitin tarpeellisuuteen voida ottaa
kantaa. Mikäli esimerkiksi havaitaan, ettei reittitoimitukselle ole tarvetta, voidaan
suunnitteluprosessi keskeyttää. Mahdollisesta reittitoimituksen hakemisesta tehdään
erillinen päätös.
Kuntalain § 136 mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen, koska lautakunnan päätös
koskee valmistelua.
Päätös
Toimialajohtajan muutettu esitys:
Sivistyslautakunta päättää jättää tutkimatta oikaisuvaatimuksen, koska lautakunnan
päätös koskee valmistelua.
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Oikaisuvaatimuksen tekijät
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Sivistyslautakunta, § 25,27.02.2020
Elinvoimalautakunta, § 59,28.04.2020
Sivistyslautakunta, § 71, 28.05.2020
§ 71
Urheiluseurojen ja erityisliikuntayhdistysten investointituen haku- ja päätösprosessi
ROIDno-2020-552
Sivistyslautakunta, 27.02.2020, § 25
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Hämäläinen
pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi
liikuntajohtaja
Liitteet

1 URHEILUSEUROJEN JA ERITYISLIIKUNTAYHDISTYSTEN INVESTOINTITUKI.pdf
Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle
mm. tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta. Liikuntapalveluiden
nykyisiä tukimuotoja ovat vuosittain hakemusten perusteella jaettavat liikuntatoiminta-
avustukset (yhteensä 180 000 €), liikuntapaikkojen kunnossapitoavustukset (yhteensä
20 000 €) sekä harjoitusvuorotuet (yhteensä 450 000 €). Lisäksi Liikuntapalvelut tukee
urheiluseuroja ja erityisliikuntayhdistyksiä subventoimalla kunnallisten
liikuntapaikkojen käyttöä: esim. alle 18-vuotiaiden ja erityisryhmien vakiovuorot ovat
maksuttomia.
Kunnallisten liikuntapaikkojen käyttö on runsasta. Erityisesti sisäliikuntatilat ovat
käytännössä iltaisin täysin varattuja. Näin ollen useilla urheiluseuroilla on tarpeita
saada lisää harjoitustiloja ja harjoitusvuoroja. Erityisen suuria tilaongelmia on tällä
hetkellä mm. palloilulajeissa, ammuntalajeissa, kamppailulajeissa ja voimistelussa.
Muutamat seurat ovat suunnittelemassa omien, yksityisten liikuntatilojen
rakentamista. Myös useamman seuran yhteishankkeista on keskusteltu.
Tällä hetkellä kaupungilla ei ole olemassa yksityisten liikuntainvestointien tukemiseen
sopivia tukimuotoja. Myöskään suurempien laite- ja välinehankintojen tukemiseen ei
tällä hetkellä ole keinoja.
Esim. Oulussa on otettu käyttöön yksityisen liikuntapaikkarakentamisen tukimuoto.
Sen avulla on saatu muutama yksityinen investointi.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta pyytää Elinvoimalautakunnan lausunnon liitteen mukaiseen
esitykseen.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
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Elinvoimalautakunta, 28.04.2020, § 59
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Kujala
jukka.kujala@rovaniemi.fi
toimialajohtaja
Sivistyslautakunta on 27.2.2020 (25 §) päättänyt pyytää elinvoimalautakunnan
lausuntoa Urheiluseurojen ja erityisliikuntayhdistysten investointituki -esitykseen.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta kannattaa urheiluseurojen ja erityisliikuntayhdistysten
investointituen käyttöönottoa käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa ja
tilapalvelukeskuksen ja kaupungin konserniyhtiöiden tilojen käytön subventoimista.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Sivistyslautakunta, 28.05.2020, § 71
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hämäläinen
pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi
liikuntajohtaja
Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 27.2.2020 (§ 25) ehdotusta urheiluseurojen
ja erityisliikuntayhdistysten investointituesta. Sivistyslautakunta päätti pyytää
elinvoimalautakunnan lausunnon liitteen mukaiseen esitykseen.
Elinvoimalautakunta päätti 28.4.2020 (§ 59) seuraavaa: Elinvoimalautakunta kannattaa
urheiluseurojen ja erityisliikuntayhdistysten investointituen
käyttöönottoa käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa ja tilapalvelukeskuksen ja
kaupungin konserniyhtiöiden tilojen käytön subventoimista.
Investointituen haku- ja päätösprosessiksi esitetään seuraavaa (täydennyksenä
alkuperäiseen esitykseen):
- Kaupunki voi myöntää investointukea määrärahojen puittessa.
- Investointitukea haetaan liikuntapalveluilta maaliskuun loppuun mennessä.
Hakemuksessa on esitettävä tiedot tuen käyttötarkoituksesta, tarveperustaisuudesta,
investoinnin aluetaloudellisista vaikutuksista ja liikuntapaikan/hankinnan kohteen
käyttäjien määrästä.
- Tukipäätös tehdään delegointimatriisin (hankintarajat) mukaisesti.
- Tuensaaja raportoi tuen käytöstä kolmen kuukauden sisällä investoinnin
valmistumisesta.
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- Mikäli tuen käytössä havaitaan väärinkäytöksiä, voidaan maksettu tuki periä takaisin
kokonaisuudessaan.

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy investointituen haku- ja päätösprosessin täydennykseksi
alkuperäiseen esitykseen.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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§ 72
Urheiluseurojen ja erityisliikuntayhdistysten liikuntapaikkojen käytön hinnoitteluperusteet
ROIDno-2020-1673
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hämäläinen
pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi
liikuntajohtaja
Urheiluseurojen ja erityisliikuntayhdistysten kanssa pidetyssä koronaepidemian
vaikutuksiin keskittyneessä etäpalaverissa esitettiin, että kaupunki voisi tukea
yhdistyksiä siten, että loppuvuoden ajalta ei niiltä perittäisi kaupungin omistamien
tilojen käyttömaksuja.
Liikuntapalveluiden osalta sisäliikuntapaikkojen (pl. uimahalli) käyttömaksuista kertyy
vuosittain tuloja noin 190 000 €, mikä vastaa 9 % sisäliikuntapaikkoihin kohdistetuista
menoista. Ulkoliikuntapaikkojen käyttömaksuja kertyy vuosittain noin 90 000 €, mikä
on noin 4 % ulkoliikuntapaikkoihin kohdistetuista menoista. Uimahallin osalta tulot
kattavat noin 48 % menoista.
Mikäli loppuvuoden 2020 ajalta ei sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen käytöstä (pl. uimahalli)
perittäisi maksuja, tulomenetys olisi noin 150 000 €. Liikunta- ja urheiluseuroilla on
myös ollut mahdollisuus hakea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta
(hakuaika päättynyt 19.5.2020) yleishyödyllisen toiminnan alijäämään, joka aiheutuu
Covid-19 pandemian vaikutuksista hakijan toimintaan 1.3-31.5.2020 välisenä aikana.
Liikuntapalvelut myönsi viime vuonna erilaisia avustuksia (liikuntatoiminta-avustukset,
harjoitusvuorotuet, kunnossapitoavustukset sekä muut avustukset) 124 yhdistykselle
ja yhteisölle yhteensä 693 000 €. Liikuntapaikkojen käytön subventoinnin suuruus
oli noin 4 560 000 €.
Voimassaolevien avustusohjeiden ja hinnastojen mukaisesti Liikuntapalvelut yhtäältä
subventoi liikuntapaikkojen käyttöä ja myöntää avustuksia sekä toisaalta kerää
liikuntapaikkojen käyttömaksuja. Eri yhdistykset ja seurat ovat tässä
suhteessa eriarvoisessa asemassa: jotkut seurat voivat toteuttaa toimintaansa
kokonaan yhteiskunnan kustantamilla liikuntapaikoilla (joko ilmaiseksi tai maksusta);
toisessa ääripäässä ovat ne seurat, joiden jäsenet ja asiakkaat kustantavat toiminnan
vaatimat liikuntapaikat.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta päättää käynnistää vapaa-ajan palvelualueen avustusohjeiden ja
hinnaston uusimisen tavoitteena yksinkertaistaa, selkeyttää ja tasapuolistaa
kaupungin ja yhdistysten välistä rahaliikennettä.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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§ 73
Vapaa-ajan palvelualueen sisäisen valvonnan raportti 2019 ja suunnitelma 2020
ROIDno-2017-866
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Tervo
merja.tervo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Sisäisen valvonnan raportti 2019
2 Sisäisen valvonnan suunnitelma 2020
Sisäinen valvonta, riskien hallinta sekä varautuminen on tärkeä osa kunnan toimintaa.
Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kohdan 8.8.1 Sisäinen valvonta ja
riskien hallinta sekä varautuminen mukaisesti: Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
toteutetaan kuntalain, valtuuston hyväksymän riskienhallintapolitiikan sekä sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen ja hallintosäännön mukaisesti.
Lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä,
toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kaupunginhallitukselle
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
(Hallintosääntö § 91)
Parhaimmillaan valvonta toimii silloin, kun se edistää tavoitteisiin pääsemistä, riskien
hallintaa sekä johtamista. Rovaniemen kaupungin vapaa-ajan palvelualueella on
laadittu sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2019 sekä sisäisen valvonnan
suunnitelma vuodelle 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy vapaa-ajan palvelualueen sisäisen valvonnan raportin
vuodelta 2019 sekä sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle 2020.

Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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§ 74
Vapaa-ajan palvelualueen avustussopimusten raportointia
ROIDno-2019-3828
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Tervo
merja.tervo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Lapin Alueteatteriyhdistys ry
2 Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry/Neuvokas
3 Rimpparemmi ry ja Pohjoisen Tanssin Aluekeskus
4 Lapin Tanssiopiston Kannatusyhdistys ry
5 Sirkus Taika-Aika ry
6 Taito Lappi ry
7 Rovalan Nuoret ry/Tyttöjen Talo
8 Monitaideyhdistys Piste ry
9 Vertailuraportointi
Vuoden 2020 käyttösuunnitelma sisältää oman tuotannon lisäksi palveluhankintoja
kaupungin ulkopuolisilta palvelutuottajilta.
Ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa solmittujen sopimusten tavoitteiden
toteutumista seurataan ja arvioidaan raportoinnin yhteydessä. Seuraavat
palvelutuottajat ovat toimittaneet raportin sivistyslautakunnalle sovitusti
30.4.2020 mennessä:
- Lapin Alueteatteriyhdistys ry
- Rovaniemen seudun Mielenterveysseura ry/Neuvokas
- Rimpparemmi ry ja Pohjoinen Tanssin Aluekeskus
- Lapin Tanssiopiston Kannatusyhdistys ry
- Taito Lappi ry
- Sirkus Taika-Aika ry
- Monitaideyhdistys Piste ry
- Rovalan Nuoret ry/Tyttöjen Talo
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee avustussopimusten seurantaraportit tiedoksi.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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§ 75
Sivistyslautakunnan kokouspäivät syksy 2020
ROIDno-2020-203
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta vahvistaa syksyn 2020 kokouspäivät torstaisin seuraavasti:
13.8. klo 13.15.
3.9. seminaari klo 9.00 ja kokous klo 13.15.
17.9. klo 13.15.
1.10. klo 13.15.
5.11. klo 13.15.
3.12. klo 13.15.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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§ 76
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Lisävastuun määrittäminen - tiimin vetovastuu/koulukuraattori vakanssi 22977001
lukuvuodelle 2020-2021, 19.05.2020
Hallintopäällikkö Sivistyspalvelut
§ 5 Ounasvaaran lukion opinto-ohjaajien palkan tarkistamisen jatko, 06.05.2020
Koulunjohtaja Sairaalakoulu
§ 1 Tuntiopettajan määräaikainen virka 56400123 / Rovaniemen Sairaalakoulu,
07.05.2020
§ 2 Tuntiopettajan määräaikainen virka 56400143 / Rovaniemen Sairaalakoulu,
05.05.2020
Liikuntajohtaja
Alueidenkäyttöpäätös:
§ 4 Liikuntapaikkojen harjoitusvuorot kesällä 2020, 12.05.2020
Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 87 Kontrabasson sivutoimisen tuntiopettajan viran 56402004 täyttäminen,
29.04.2020
§ 88 Matalien vaskien sivutoimisen tuntiopettajan viran 56402005 täyttäminen,
29.04.2020
§ 89 Lyömäsoitinten päätoimisen tuntiopettajan viran 56402003 täyttäminen,
29.04.2020
§ 90 Rytmimusiikin lehtorin viran 39800005 täyttäminen, 29.04.2020
§ 92 Musiikin hahmotusaineiden lehtorin viran 33697001 täyttäminen, 12.05.2020
§ 94 Irtisanoutuminen vakanssi 16110032, 11.05.2020
§ 95 Irtisanoutuminen vakanssi 26320112, 12.05.2020
§ 99 Lukioiden työpäivä muutos lv:lta 2019-2020 lukuvuodelle 2020-2021, 15.05.2020
Muu päätös:
§ 84 Muutos perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmiin poikkeusolojen aikana,
23.04.2020
§ 85 Muutos taiteen perusopetuksen toteutttamistapaan ja opetussuunnitelmaan
poikkeusolojen ajaksi, 23.04.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 86 Tutkimuslupa Helsingin yliopisto, 27.04.2020
§ 93 Tutkimuslupa Veera Kiviniemi, 08.05.2020
Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Ero kontrabasson äänenjohtajan toimesta (vakanssino 69310004), 30.04.2020
§ 21 Taidemuseon johtajan viran (vakanssi nro 33665002) sijaisuuden jatko, 07.05.2020
§ 22 Lapin maakuntamuseon johtajan avoimen viran (vakanssinro 72227001) hoito,
07.05.2020
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Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
§ 79 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170032 täyttäminen / Käpymetsän
päiväkoti, 29.04.2020
Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
§ 99 Varhaiskasvatusyksikön johtajan viran täyttäminen / Vaaranlammen päiväkoti,
24.04.2020
§ 100 Varhaiskasvatusyksikön johtajan viran täyttäminen / Muurolan ja Hirvaan
päiväkodit, 12.05.2020
§ 108 Koulunkäynninohjaajien lomautus 2020-2021, 07.05.2020
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
ja puheenjohtaja Pertti Lakkala:
Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,
että sivistyslautakunta ei käytä otto-oikeutta päätöksiin.
Sivistyslautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen
kaupungin verkkosivuilla. Päätökset on kuulutettu nähtäville Rovaniemen kaupungin
verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon
aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnallisvalitus
§67, §70
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
§62, §65, §71, §72, §73, §74, §75
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.
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Oikaisuvaatimus
§63, §64, §66, §68, §69
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
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 voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 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 oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole
allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero,
johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla
määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
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alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät
arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi
sähköpostitse tai sen liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
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
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.

