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Saapuvilla olleet jäsenet
Pertti Lakkala, puheenjohtaja
Antti Väänänen
Mari Jolanki
Marjatta Koivuranta
Nafisa Yeasmin
Reetta Mustonen
Sakke Rantala
Tiina Outila
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Arto Sarala, talouspäällikkö
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Mika Kansanniva, 1. varapuheenjohtaja
Maija Pirttijärvi

Allekirjoitukset

Pertti Lakkala
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Seija Arkimo
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29.04.2021

Tiina Outila

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
29.4.2021 alkaen.
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§ 54
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
sekä hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti, että § 71 käsitellään ennen ajankohtaisia asioita, muilta osin
hyväksyttiin toimialajohtajan esitys.
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§ 55
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Tiina Outilan ja varalle Maija
Pirttijärven.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 28.4.2021.
Pöytäkirja julkaistaan 29.4.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi
/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös
Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajaksi Tiina Outilan ja varalle Elina Holmin.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 28.4.2021. Pöytäkirja
julkaistaan 29.4.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi
/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.
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§ 56
Ajankohtaiset asiat
Liitteet

1 Iltapäivätoiminnan ajankohtaista 22.4.2021
Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin.
- Kevään ylioppilas juhlat 4.6., Kai Väistö
- Esiopetuksen toiminnan kehittämiseen valtionapu, Kai Väistö
- Kaksivuotinen esiopetuskokeilu Rovaniemellä, Tarja Kuoksa
- Palvelusetelipäiväkoti Northern light playschoolin toiminnan loppuminen 31.7.2021,
Tarja Kuoksa
- 2021-2025 etenee kohti päätöksentekoa, Merja Tervo
- Kansallinen veteraanipäivän juhla Rovaniemellä 27.4.2021 klo 13.00, Merja Tervo
- Vaaranlammen investointi
- Koronarajoitukset
- Uimahalli
- Teatteri
- Erä- ja luontomuseo
- Korkalovaaran koulun liikuntasalivuorot
Harri Rapo/kh:n asiat:
- uimahalliasia
- erämuseohakemus
- Liisa Ansala siirtynyt muihin tehtäviin, uusi kh:n puheenjohtaja Susanna Junttila
- toimialajohtajan ja rahoitusjohtajan valinnat käynnissä
- sijoitusasiat edelleen esillä
- nuorisovaltuuston harrastetuki
- tilinpäätös 2020 positiivinen korona-tukien vuoksi
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.
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§ 57
Nuorisoavustukset 2021
ROIDno-2020-3686
Valmistelija / lisätiedot:
Nella Sepänheimo
nella.sepanheimo@rovaniemi.fi
nuorisopalvelujen esimies
Liitteet

1 Esitys nuorisoavustusten saajista
2 Vapaa-ajan palvelualueen avustusohjeet
Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunnan nuorisotoiminta-avustukset 2021
olivat haettavina 28.2.2021 klo 16.00 mennessä. Avustusprosessi perustuu vapaa-
ajanlautakunnan hyväksymään avustusohjeeseen, joka on käsitelty ja päivitetty
lautakunnan kokouksessa 29.1.2019 § 8. Sivistyslautakunta on varannut vuoden
2021 talousarvioon yhteensä 20 000 euron avustusmäärärahan paikallisten
nuorisoyhdistysten ja muun nuorisotoiminnan tukemiseen. Toiminta-avustuksina
esitetään jaettavaksi 17 050 euroa ja kohdeavustuksiin varataan 2 950 euroa.
Haettavat avustukset:
1) Toiminta-avustukset rovaniemeläisille nuorisoyhdistyksille 29.2.2021 mennessä.
2) Kohdeavustukset nuorten omille toimintaryhmille sekä rovaniemeläisille nuoriso- ja
asukasyhdistyksille nuorisotoiminnan järjestämiseen ovat haettavina ympäri vuoden.
Nuorisotoiminta-avustusesitys perustuu pisteytykseen, jonka tavoitteena on tehdä
avustusten jaosta tasapuolista ja helpottaa hakijoiden toiminnan arvioimista.
Määräaikaan 29.2.2021 klo 16.00 mennessä saapui kuusi hakemusta.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy nuorisotoiminta-avustukset jaettavaksi
esityksen mukaisesti. Nuorisotoiminta-avustusten yhteissumma on 17 050 euroa
vuonna 2021. Avustuksen maksuunpanon edellytyksenä on, että avustushakemuksen
liitteet tulee olla toimitettuna nuorisopalveluihin 30.6.2021 mennessä. Myönnetty
avustus voidaan periä takaisin, mikäli avustus on haettu väärin perustein tai käytetty
väärään tarkoitukseen.
Kokouskäsittely
Timo Tolonen esitti, että Nuorten Kekustan Liiton Rovaniemen osasto ry:n avustusta ei
myönnetä.
Esitys raukesi kannattamattomana.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
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Timo Tolonen jätti eriävän mielipiteen.
Tiedoksi
Avustusta hakeneet

Pöytäkirja
22.04.2021

5/2021

8 (35)

Rovaniemen kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
22.04.2021

5/2021

9 (35)

§ 58
Kulttuuriavustukset 2021
ROIDno-2020-3686
Liitteet

1 Vapaa-ajan palvelualueen avustusohjeet
2 Esitys kulttuuriavustusten saajista
Valmistelijat:
kulttuurituottajat Hannu Raudaskoski ja Saija Kestilä
Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunnan
kulttuuriavustukset 2021 olivat haettavana 28.2.2021 klo 16.00 mennessä.
Kulttuuriavustuksiin budjetoitu määräraha on 88 000 euroa vuonna 2021.
Avustusprosessi perustuu vapaa-ajanlautakunnan hyväksymään avustusohjeeseen,
joka on käsitelty ja päivitetty lautakunnan kokouksessa 29.1.2019 § 8.
Haettavana olivat seuraavat kulttuuriavustukset:
1. Toiminta-avustus rekisteröidylle kulttuuriyhdistykselle
2. Kohdeavustus rekisteröidylle kulttuuriyhdistykselle tai -ryhmälle
Sivistyslautakunnan kulttuuriavustuksia voivat hakea rekisteröidyt kulttuuriyhdistykset
sekä työryhmät, joiden kotikunta on Rovaniemi. Rekisteröityneelle yhdistykselle tukea
voidaan myöntää rekisteröitymistä seuraavana vuonna.
Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Rovaniemen
kulttuuritoimintaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kulttuurista kansalais- ja
harrastustoimintaa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja
harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen
kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92)
Avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuksia
myönnettäessä sivistyslautakunta huomioi avustuksen tarpeen sekä avustuksella
tuettavan toiminnan laadun ja vaikuttavuuden Rovaniemen kulttuurikentässä.
Avustuksella tuetaan erityisesti toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille.
Kulttuuriavustuksilla täydennetään rovaniemeläistä kulttuuritarjontaa ja kehitetään
esim. lastenkulttuuria, erityisryhmille tarjottavaa kulttuuria sekä vaalitaan paikallista
kulttuuriperintöä/kulttuuriympäristöä. Kulttuuriavustuksilla voidaan kehittää myös
kulttuurimatkailua ja lisätä kaupungin vetovoimaisuutta.
Määräaikaan 28.2.2021 klo 16.00 mennessä sivistyslautakunnalle saapui 63
hakemusta. Hakemusten yhteissumma oli 185 304 euroa. Toiminta-avustuksia haettiin
101 984 euroa ja kohdeavustuksia 83 320 euroa.
Sivistyslautakunta velvoittaa, että avustuksen saajan tulee toimittaa raportti
avustuksen käytöstä sivistyslautakunnalle 31.12.2021 mennessä. Selvitys tehdään
sähköisellä lomakkeella, ja sen tulee sisältää 1) avustuksen käyttötarkoituksen ja
kuvauksen työsuunnitelman toteutumisesta, 2) selvityksen hakemuksessa esitetyn
kustannusarvion toteutumisesta ja 3) oman arvioinnin avustuksen vaikuttavuudesta.
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Avustusta saaneelta edellytetään, että tiedotuksessa, markkinoinnissa ja
toimintakertomuksessa ilmoitetaan, että hakija on saanut avustusta Rovaniemen
kaupungin sivistyslautakunnalta.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy kulttuuriavustukset jaettavaksi esityksen mukaisesti.
Kulttuuriavustuksia myönnetään vuonna 2021 yhteensä 88 000 €. Avustuksen
maksuunpanon edellytyksenä on, että avustushakemuksen liitteet tulee olla
toimitettuna kulttuuripalveluihin 30.5.2021 mennessä. Sivistyslautakunta edellyttää,
että avustuksen saajan tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä 31.12.2021
mennessä. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli avustus on haettu väärin
perustein tai käytetty väärään tarkoitukseen.
Kokouskäsittely
Timo Tolonen esitti, että Rovaniemen seudun eläkkeensaajat ry:lle myönnetään
avustusta hakemuksen mukaisesti 300€ ja Lapin Sotaorvot ry:lle hakemuksen mukaan
500€.
Esitys raukesi kannattamattomana.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Eriävä mielipide
Timo Tolonen jätti eriävän mielipiteen.
Tiedoksi
Avustusta hakeneet
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§ 59
Liikuntatoiminta-avustukset 2021
ROIDno-2020-3686
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hämäläinen
pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi
liikuntajohtaja
Liitteet

1 Esitys liikuntatoiminta_avustuksista 2021.pdf
2 Vapaa-ajan palvelualueen avustusohjeet
Rovaniemen kaupunki tukee rovaniemeläisiä liikuntajärjestöjä niiden toiminnan
tulosten perusteella. Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunnan liikuntatoiminta-
avustukset 2021 olivat haettavana 28.2.2021 klo 16.00 mennessä. Liikuntatoiminta-
avustuksiin budjetoitu määräraha on 150 000 euroa vuonna 2021. Avustusprosessi
perustuu vapaa-ajanlautakunnan hyväksymään avustusohjeeseen, joka on käsitelty ja
päivitetty lautakunnan kokouksessa 29.1.2019 § 8.
Avustus on tarkoitettu Rovaniemelle rekisteröidyille urheilu- ja liikuntayhdistyksille
sekä muille liikuntatoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille, joiden
säännöissä on kirjattuna toimintamuotona liikunta ja joiden jäsenmäärä on yli 20 ja
joka on toiminut rekisteröitynä yhdistyksenä vähintään kahden vuoden ajan ja jolla on
opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän valtionapukelpoisen järjestön jäsenyys.
Avustusta eivät voi hakea lajiliitot tai vastaavat alueelliset järjestöt. Liikuntatoiminta-
avustuksen hakeminen perustuu edellisenä vuonna toteutettuun toimintaan.
Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon liikuntaa edistävän järjestön
toiminnan laatu ja laajuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, miten järjestö toteuttaa
liikuntalain tavoitteita sekä liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita ja miten järjestö
edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Pisteytyksessä saavutettu kahdentoista (12)
pisteen raja oikeuttaa hakijan liikuntatoiminta-avustuksen saamiseen.
Liikuntatoiminta-avustusta hakevia yhdistyksiä on yhteensä 71 (58 urheiluseuraa ja 13
erityisliikuntayhdistystä). Ehdotetut avustussummat vastaavat urheiluseuran
ilmoittamista talousarvion mukaisista menoista keskimäärin 5,0 %
(erityisliikuntayhdistyksillä keskimäärin 9,3 %).
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy liikuntatoiminta-avustukset jaettavaksi
liitteen mukaisesti. Myönnetty avustus voidaan maksaa saajan ilmoittamalle
pankkitilille sen jälkeen, kun tarvittavat hakemusliitteet on tarkastettu ja
avustuspäätös on saanut lainvoiman. Myönnetty avustus voidaan jättää maksamatta,
mikäli hakija ei ole hoitanut velvoitteitaan kaupungille. Myönnetty avustus voidaan
periä takaisin, mikäli avustus on haettu väärin perustein tai käytetty väärään
tarkoitukseen.
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Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Esteellisyys
Markku Kallinen ja Mari Jolanki jääväsivät itsensä ja poistuivat kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi.
Tiedoksi
Hakijat; Liikuntapalvelut
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§ 60
Koulukuljetusperiaatteet
ROIDno-2021-1460
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Kainulainen
jussi.kainulainen@rovaniemi.fi
opetuspäällikkö
Liitteet

1 Rovaniemen kaupungin koulukuljetusperiaatteet 2021.pdf
Rovaniemen kaupungin koulukuljetusperiaatteet koskevat esi- ja perusopetusta.
Toisen asteen (lukio- ja ammatillinen koulutus) koulumatkojen korvaukset haetaan
Kelan koulumatkatukijärjestelmän kautta.
Koulukuljetuksia koskeva lainsäädäntö löytyy pääosin perusopetuslaista
(perusopetuslaki 628/1998) ja tieliikennelaista (tieliikennelaki 729/2018). Laissa
säädetään muun muassa koulumatkaetuuden määräytymisestä, lasten turvalaitteista,
henkilökuormauksesta ja ajoneuvon merkitsemisestä. Oppilaan koulupaikasta ja
koulukuljetuksista ovat määräykset perusopetuslaissa.
Alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa säädetään alkolukkolaissa
(alkolukkolaki 730/2016).
Myös koulumatkoilla ja koulukuljetuksissa on tärkeää muistaa, että kaikkien
tienkäyttäjien on otettava huomioon yleinen tieliikennettä koskeva lainsäädäntö.
Lisäksi Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksissä on erinäisiä määräyksiä koskien
koulukuljetuksia.
Lainsäädännön lisäksi koulukuljetusperiaatteet kuvaavat ja täsmentävät seuraavia osa-
alueita:
Yleiset periaatteet Rovaniemen koulukuljetuksissa
Oikeus koulukuljetukseen
Koulukuljetusmuodot
Koulukuljetuksen kesto ja odottaminen
Koulukuljetukset erityistilanteissa (sisältää Harrastamisen Suomen malli –
hankkeen pilotoinnin kuljetusjärjestelyt lukuvuoden 2021-2022 aikana)
Koulukuljetusten organisointi
Henkilötietojen käsittely
Liikenneturvallisuus
Vakuutukset
Koulukuljetusperiaatteisiin on liitetty muistilista huoltajalle, oppilaalle, kuljettajalle ja
koululle/päiväkodille.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy Rovaniemen koulukuljetusperiaatteet.
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Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Jussi Kainulainen, Krista Stauffer, Kai Väistö, perusopetuksen rehtorit, päiväkotien
(joissa esiopetusryhmiä) johtajat
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§ 61
Oppilaskuljetusten kilpailutus
ROIDno-2021-1058
Valmistelija / lisätiedot:
Krista Stauffer
krista.stauffer@rovaniemi.fi
logistiikka-asiantuntija
Nykyinen oppilaskuljetuksien hankintasopimus päättyy vuoden 2021 lopussa.
Kaupungin hallintosäännön mukaan toimielin päättää erillishankinnasta, jonka
kokonaisarvo on yli 500.000 euroa. Toimielin päättää, tehdäänkö toimialan
erillishankinta kaupungin omana työnä, kilpailuttamalla, palvelusetelimallilla vai,
paikalliseen, alueelliseen tai valtakunnalliseen yhteishankintasopimukseen liittymällä
(Hallintosääntö 51 §).
Tulevalle sopimuskaudelle esitetään Rovaniemen kaupungin
hallinnoimat kuljetuspalvelut kilpailutettavaksi dynaamisella hankintamenettelyllä.
Menettelyssä ensimmäisenä toteutettava kilpailutus (ROIDno-2021-1058) koskee
Rovaniemen kaupungin koulutuspalveluiden tilausliikenteenä järjestettäviä
oppilaskuljetuksia taksi- ja/tai joukkoliikenneluvan nojalla lukuvuosille 2022-2025.
Kilpailutuksen perusteella laadittava sopimus allekirjoitetaan 1.8.2021 mennessä
molempien osapuolten toimesta ja se pannaan täytäntöön 1.1.2022 alkaen.
Sopimuskausi on 3,5 lukuvuotta eli 31.7.2025 asti sekä mahdolliset 1+1 optiovuodet.
Dynaaminen hankintajärjestelmä on täysin sähköinen hankintamenettely. Tämä
dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu henkilö- ja tavarakuljetuspalveluihin
(tarkempi kuvaus oheismateriaalissa) ja se on voimassa 26.4.2021 -
31.07.2027. Henkilö- ja tavarakuljetuksien hankinnat tehdään dynaamisen
hankintajärjestelmän sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä eli sisäisillä kilpailutuksilla.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta päättää kilpailuttaa Rovaniemen kaupungin
hallinnoimat kuljetuspalvelut dynaamisella hankintamenettelyllä.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Krista Stauffer, Antti Lassila, Satu Räisänen
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§ 62
Rovaniemen taidemuseon museomestarin vakanssin perustaminen
ROIDno-2021-1405
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Tervo
merja.tervo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Museomestarin toimen perustaminen
Rovaniemen taidemuseo on hoitanut aluetaidemuseontyön vastuumuseotehtävää
vuodesta 2020 alkaen. Taidemuseolla on kaksi yhteistä toimea Lapin
maakuntamuseon kanssa (museomestari ja museosihteeri). Uusi aluevastuutehtävä
kahdessa isossa museossa, Lapin maakuntamuseossa Arktikumissa ja Rovaniemen
taidemuseossa Kulttuuritalo Korundissa, tarvitsee toisen museomestarin, jotta
asetetut toiminnalliset tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Aluevastuutehtävän lisäksi
Rovaniemen taidemuseon kokoelmat ovat karttuneet ja toiminta on laajentunut.
Samanaikaisesti taiteen varastointiin ja säilyttämiseen sekä kuljettamiseen liittyvät
tehtävät ovat lisääntyneet.
Museomestari vastaa taidemuseon teknisten laitteiden toimivuudesta,
turvallisuusasioista, tekee esityksiä ja suunnitelmia näyttelyiden rakenteista, huolehtii
taideteosten varastoinnista ja säilymisestä yhdessä intendentin kanssa sekä vastaa
taidevarastojen järjestyksestä. Lisäksi museomestari huolehtii näyttelyiden
ripustusten käytännön järjestelyistä ja tarvittavasta välineistöstä sekä seuraa
museoiden näyttely- ja av-tekniikan sekä tilojen ja irtaimiston kuntoa ja organisoi
tarvittavat toimenpiteet. Museomestari osallistuu teknisen osaamisensa, eri
tarvikehankintojen ja esineistön kuljetustoiminnan kautta asioiden toimivuuteen
museon eri prosesseissa.
Esitys uudesta museomestarista on sisältynyt vapaa-ajan palvelujen
henkilöstösuunnitelmaan vuodesta 2019 lähtien ja toimen täyttäminen on huomioitu
vuoden 2021 talousarviossa.
Rovaniemen taidemuseo esittää, että museoon perustetaan museomestarin toimi.
Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on museomestarin tutkinto ja alan työkokemus.
Työsuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
(KVTES) mukaan.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta perustaa Rovaniemen taidemuseoon museomestarin toimen.
Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on museomestarin tutkinto ja alan työkokemus.
Työsuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
(KVTES) mukaan.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
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Kaupunginvaltuusto, § 8,15.02.2021
Sivistyslautakunta, § 63, 22.04.2021
§ 63
Vastaus valtuustoaloitteeseen: Rovaniemelle taiteilijaresidenssi turvapaikanhakija- tai
pakolaistaustaisille taiteilijoille
ROIDno-2021-629
Kaupunginvaltuusto, 15.02.2021, § 8
Miikka Keränen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"L’Atelier des Artistes en Exil on Pariisissa toimiva taiteilijaresidenssi. Se perustettiin
vuonna 2017 tarjoamaan palveluita ja työtiloja taiteilijoille, jotka ovat joutuneet
pakenemaan sotaa, köyhyyttä tai sortoa. Se on toivottanut tervetulleeksi taiteilijoita yli
40 maasta, muun muassa Syyriasta ja Kongon demokraattisesta tasavallasta.
Ateljee toimii julkisin varoin ja sen parissa toimii paljon vapaaehtoisia, muun muassa
juristeja, jotka auttavat taiteilijoita heidän turvapaikkahakemustensa kanssa. Taiteilijat
oppivat myös ranskaa. Ateljeen avulla esimerkiksi iranilainen taiteilija Maral Bolouri
sai turvapaikan ja uuden kodin Ranskasta, sillä hänen poliittiset näkemyksensä olivat
uhka hänen vanhassa kotimaassaan.
Suomessa on kansainvälisesti verrattuna vähän turvaresidenssejä eikä vielä yhtään
kansainvälisesti verkostoitunutta turvakaupunkia. Taiteilijoiden
turvaresidenssitoimintaa on kehitettävä Suomessa systemaattisesti, koordinoidusti ja
laajan verkoston yhteistyönä.
Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki ryhtyy selvittämään
turvapaikanhakija- tai pakolaistaustaisille tarkoitetun taiteilijaresidenssin perustamista
Rovaniemelle. Yhteistyötä voitaisiin tehdä esimerkiksi eri ministeriöiden, Lapin
taiteilijaseuran sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa. Hankkeelle tulisi
hakea myös erilaisia tukia ja hankerahoituksia.
Rovaniemen oma turvapaikka-taiteilijaresidenssi tukisi monipuolisesti kaupungin
mainetta kansainvälisenä ja avoimena arktisen taiteen ja designin keskuksena. Se olisi
myös merkittävä tapa kantaa sosiaalista vastuuta vainoa pakenevista ihmisistä. "
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.

Sivistyslautakunta, 22.04.2021, § 63
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Tervo, Riitta Kuusikko
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merja.tervo@rovaniemi.fi, riitta.kuusikko@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, intendentti
Miikka Keränen ym. jättivät aloitteen taiteilijaresidenssin perustamisesta
turvapaikanhakija- tai pakolaistaustaisille taiteilijoille Rovaniemelle.
Perusteluissa todetaan, että Suomessa on kansainvälisesti verrattuna vähän
turvaresidenssejä eikä vielä yhtään kansainvälisesti verkostoitunutta
turvakaupunkia. Aloitteessa toivotaan yhteistyötä eri ministeriöiden, Lapin
taiteilijaseuran sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa. Hankkeelle tulisi
hakea myös erilaisia tukia ja hankerahoituksia. Aloitevastauksen valmistelua varten on
käyty vuoropuhelua Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja Lapin taiteilijaseuran
sekä Northern AiR-residenssiverkoston edustajien kanssa.
Taiteilija turvapaikanhakijana ja kansainvälisen suojelun kohteena -selvityksen
mukaan vainon kohteena olevat taiteilijat voivat saada kansainvälistä suojelua
Suomesta virallisen turvapaikkaprosessin kautta. Siinä arvioidaan, onko heillä oikeus
turvapaikkaan tai johonkin muuhun suojeluperusteiseen oleskelulupaan. Yksityiset
organisaatiot, usein julkisen vallan tuella, ylläpitävät ns, turvaresidenssejä, joihin
taiteilijoita kutsutaan työskentelemään. Turvaresidenssitoiminnan tulee rakentua
samoille lähtökohdille kuin tavanomaisten taiteilijatalojen: tarjotaan paikka asua ja
tehdä työtä. Paikan turvallisuus on ensisijaista traumaattisista oloista tulevalle
taiteilijalle, joka on saattanut olla esimerkiksi pitkäaikaisesti vangittuna tai kidutettuna.
Hänelle on oltava tarjolla tarvittaessa kriisi- ja oikeusapua.
Suomessa residenssitoiminta on varsin laajalle levittäytynyttä. Residenssejä
ylläpitävät pääsääntöisesti säätiöt ja yhdistykset. Valtio on kehittänyt
residenssitoiminnan tukimuotoja vuodesta 1996 lähtien ja siksi maassamme on tällä
hetkellä toimivia residenssejä lähes 60 (vrt. esim Ruotsissa n. 45). Residenssiä varten
tarvitaan asunto ja työskentelytilat. Lisäksi oletettavaa on, että taiteilijan toimeentulo
on jollain tavalla turvattava. Residenssitoiminta vaatii järjestävältä organisaatiolta
myös henkilön, joka hoitaa hakemuksen määríttelyn, taiteilijavalinnat ja huolehtii
turvaresidenssitaiteilijan käytännön asioista.
Esitys
Rovaniemen kaupungille turvaresidenssin perustaminen on resurssikysymys, joten
nykyisessä tiukassa taloudellisessa tilanteessa esityksenä on, että jokin Suomessa jo
toimiva residenssi profiloituu turvapaikanhakija- tai pakolaistaustaisten taiteilijoiden
residenssitoimintaan. Viimeaikaisten selvitysten mukaan Suomi on residenssitiheä
maa. Esitys toimitetaan Suomen ArtinRes-verkostolle.
Lähteet:
Taiteilija turvapaikanhakijana ja kansainvälisen suojelun kohteena. Taide julkisena
palveluna: strategisesti kohti tasa-arvoa. Lähde löydettävissä: https://www.
researchgate.net/publication
/321905244_Taiteilija_turvapaikanhakijana_ja_kansainvalisen_suojelun_kohteena
ARTISTS at RISK. Lähde löydettävissä: https://artistsatrisk.org/about/?lang=en
Northern AiR – residenssitoiminnan 101 -seminaari perjantaina 26.3.2021
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Suomalainen residenssitoiminta tänään – nykytilanne ja kehittämistarpeet. Selvitys
15.12.2020. Föreningen Konstsamfundet r.f. Lähde löydettävissä:
https://konstsamfundet.fi/wp-content/uploads/2021/03/Suomalainen-
residenssitoiminta-ta%CC%88na%CC%88a%CC%88n-1.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta toteaa, että turvaresidenssin perustaminen on Rovaniemen
kaupungille resurssikysymys, joten nykyisessä tiukassa taloudellisessa tilanteessa
esitetään, että jokin Suomessa jo toimiva residenssi profiloituu turvapaikanhakija- tai
pakolaistaustaisten taiteilijoiden residenssitoimintaan. Esitys toimitetaan Suomen
ArtinRes-verkostolle.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Aloitteen tekijä. Suomen ArtinRes-residenssiverkosto
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§ 64
Sivistyslautakunnan talouden toteuma 1.1.-31.3.2021
ROIDno-2021-570
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Sarala
arto.sarala@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Talousraportti 1-3/2021
Kaupunginhallituksen 7.12.2020 § 409 hyväksymien vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.1. mukaan:
”Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja
tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion
mukaiseksi.
Kaupunkistrategian 2017−2021 asetettujen tavoitteiden mukaan vuonna 2025
Rovaniemen kaupunki-konsernin talous on tasapainossa ja aktiivisella
omistajaohjauksella tuetaan kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista."
Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:
”Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion
toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten
yhteydessä.”
Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla maaliskuun jälkeen 25,00 %.
Maaliskuun jälkeen sivistyslautakunnan talousarviosta on toteutunut 23,63 %.
Euroina se tarkoittaa 32,2 miljoonaa euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1. - 31.3.2021 tiedoksi.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
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§ 65
Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan päivitys
ROIDno-2018-446
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Kuoksa
tarja.kuoksa@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja_kevät 2021.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.
Sääntökirjaan päivitettävät asiat:
Tarkennetaan toimintatapa siinä tilanteessa, ettei palvelun tuottaja hyväksy
muuttuneitä ehtoja. Kirjataan myös toimintatavat tilanteeseen, jossa kunta
mahdollisesti luopuu palvelusetelijärjestelmän käytöstä tai palvelun tuottaja
irtisanoo palvelusetelituottajuutensa tai kun palvelun tuottaja tekee erilaisia
yritysjärjestellyitä. Edellä mainitut asiat on kuvattu luvussa 2.1.
Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen hakemisen palveluprosessia muutetaan
1.8.2021 alkaen siten, että asiakas tekee yhden hakemuksen, jolla hän valitsee
joko kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatusyksikön. Palveluohjaus ottaa
yhteyttä asiakkaaseen ja laittaa sijoitusehdotuksen asiakkaan toivomaan
yksikköön. Täten on yhdenmukaistettu asiakasprosessia molemmissa palvelujen
tuottamistavoissa. Prosessi on kuvattu sääntökirjan kohdassa 6.2.
Tilapäinen yöhoidon mahdollisuus on lisätty sääntökirjaan sivistyslautakunnan
päätöksen 18.3.2021 (§ 50) mukaisesti kohtaan 7.7.
Sääntökirjassa on kuvattu menettelytavat sääntörikkomuksissa luvussa 14.
Sivistyslautakunnan päätös ryhmäperhepäiväkodista luopumisesta
palvelusetelitoiminnassa (25.2.2021 § 21) on huomioitu sääntökirjassa luvussa
7.1.
Lisäksi sääntökirjaa on rakenteellisesti selkeytetty ja poistettu päällekkäisyyksiä.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen päivitetyn Varhaiskasvatuksen
palvelusetelin sääntökirjan.
Toimialajohtajajan muutettu esitys:
Sääntökirjaan tehdään seuraavat muutokset ja muilta osin sivistyslautakunta hyväksyy
liitteen 1 mukaisen päivitetyn Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan.

Rovaniemen kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
22.04.2021

5/2021

22 (35)

- kohta 2.1 , kappale 6 Mikäli kunta luopuu palvelusetelijärjestelmän käytöstä tai
peruuttaa palveluntuottajan hyväksymisen muista kuin sääntökirjan kohdassa 8,6
korjataan kohdassa 14 mainituista syistä...
- kohta 2,1, kappale 7 lisätään loppuun lause: ilmoitus tulee tehdä kuukausi ennen
muutosta.
- kohta 3. korjataan kappaleiden numerointi
- kohta 6,9 kappale 4 lisätään loppuun lause: palveluntuottajan on toimitettava
saamansa muistutus mahdollisimman pian palveluohjaukseen.
- kohta 7.7 kappale 6 lause. Mikäli yöhoidon tarve toistuu kuukausittain on lapsen edun
mukaista vaihtaa lapsen varhaiskasvatuspaikka poistetaan Käpymetsän päiväkotiin.
Mari Jolanki esitti seuraavaa tekstimuutosta sääntökirjaan kohtaan 7.7 kappale 7
"Poikkeuksena on lapsen tarvitsema satunnainen (maksimissaan yksi yö
kalenterikuukauden aikana) yöhoidon tarve. Tilapäisen yöhoidon tarpeen perusteeksi
on esitettävä työnantajan todistus tai työvuoroluettelo huoltajien yhtäaikaisista
työvuoroista. Jos yöhoidon tarve on useammin kuin 1krt/kk, on lapselle
osoitettava varhaiskasvatuspaikka vuorohoitoa tarjoavasta yksiköstä.
Tilapäisestä yöhoidosta sovitaan Käpymetsän päiväkodin johtajan kanssa.
Satunnaisesta yöhoidosta peritään tilapäisen varhaiskasvatuksen mukainen maksu
Rovaniemen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeistuksen mukaisesti. Mikäli lapsen
asiakasmaksu palveluseteliyksikössä on enimmäismaksun mukainen, on palvelun
tuottajan vähennettävä asiakkaan hänelle maksamasta kuukausimaksusta
tilapäishoidon hinta."
Tiina Outila kannatti esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu toimialajohtajan
muutetusta esityksestä poikkeava esitys suoritetaan äänestys.
Toimialajohtajan muutettu esitys: jaa
Mari Jolangin esitys: Ei
Äänestyksen tulos: 1 jaa-ääni, 10 ei ääntä.
Äänestykset
Toimialajohtajan muutettu esitys: jaa. Mari Jolangin esitys: ei.
Jaa
Pertti Lakkala
Ei
Elina Holm
Sakke Rantala
Marjatta Koivuranta
Tiina Outila
Antti Väänänen
Timo Tolonen
Mari Jolanki
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Reetta Mustonen
Nafisa Yeasmin
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi Mari Jolangin esityksen.

Tiedoksi
Varhaiskasvatuspalvelut, varhaiskasvatuksen palveluohjaus, yksityiset
varhaiskasvatuspalveluiden tuottajat
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§ 66
Kuntalaisaloite vieraan kielen opetuksen varhentaminen
ROIDno-2018-160
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Kuoksa, Kai Väistö
tarja.kuoksa@rovaniemi.fi, kai.vaisto@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö
Johannes Ahola on jättänyt kuntalaisaloitteen 15.1.2018, jossa hän esittää, että vieraan
kielen opetus Rovaniemellä aloitettaisiin esikoulussa tai viimeistään peruskoulun
ensimmäisellä luokalla. Hän esittää, että muutos tulisi voimaan viimeistään
syyslukukauden 2019 alussa eli 1.8.2019 alkaen. Johannes Ahola ei tuo
kuntalaisaloitteessaan kuitenkaan esille sitä, mitä vierasta kieltä hän tarkoittaa.
Koulutuspalveluista otettiin yhteyttä Johannes Aholaan 10.4.2018 ja näin saatiin
tarkennus, että hän tarkoittaa erityisesti A1-kieltä eli englantia.
Voimassaolevan varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman
mukaan kielirikasteista varhaiskasvatusta toteutetaan Rovaniemellä muutamissa
varhaiskasvatusyksiköissä. Tavoitteena on laajentaa toiminta kaikkiin
varhaiskasvatusyksiköihin tukemaan lasten uteliaisuuden herättelyä kieliä kohtaan.
Kielirikasteinen varhaiskasvatus toteutuu toiminnallisesti ja leikinomaisesti. Lapsia
innostetaan ja rohkaistaan, herätetään mielenkiintoa käyttämään vieraita kieliä
esimerkiksi englantia. Varhaiskasvatuspäivän aikana leikitään, lauletaan ja lorutellaan
englanniksi. Arjen toistuvissa tilanteissa englannin kieli on mukana päivittäin,
esimerkiksi ruokailussa ja siirtymätilanteissa.
Rovaniemen peruskouluissa annetaan englannin kielen opetusta 1. luokalta. Toiminta
on alkanut vuonna 2020 vuoden alusta lähtien.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy aloitteeseen annetun vastauksen ja antaa sen
vastauksenaan aloitteen tekijälle.

Tiedoksi
aloitteen tekijä, kh, koulutuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut
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§ 67
Päätoimisen tuntiopettajan vakanssin perustaminen Ylikylän koulu
ROIDno-2021-1251
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Juuma, Kai Väistö
paivi.juuma@rovaniemi.fi, kai.vaisto@rovaniemi.fi
henkilöstösuunnittelija, palvelualuepäällikkö
Koulutuspalveluissa on tarve perustaa yksi päätoimisen tuntiopettajan tehtävä
1.8.2021 alkaen. Tehtävän pääkoulu tulee olemaan Ylikylän koulu. Tehtävä tarvitaan
jotta aikaisempi YT-menettely saadaan päätökseen ja tehtävä täytetään YT-prosessin
mukaisesti.
Lisäksi koulutuspalveluissa tarvitaan 15 päätoimisen tuntiopettajan virkaa jotka
täytetään ensisijaisesti määräaikaisesti 1.8.2021 alkaen vastaamaan koulujen
palveluntarpeen muutoksiin ja hankerahoituksilla täyettäviin tehtäviin.
Virkojen perustaminen sisältyvät koulutuspalveluiden henkilöstösuunnitelmaan ja
talousarvioon. Virkojen kelpoisuusehdot määräytyvät Asetuksen opetustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) perusteella ja palkka kunnallisen
opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.
Valmistelija esitys:
Esitän, että sivistyslautakunta perustaa edellä mainitut virat koulutuspalveluihin1.
8.2021 alkaen.

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta perustaa edellä mainitut virat koulutuspalveluihin1.8.2021 alkaen.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Koulutuspalvelut
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§ 68
Rovaniemen sairaalakoulun tarveselvitys
ROIDno-2021-1365
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Väistö, Asko Peuraniemi
kai.vaisto@rovaniemi.fi, asko.peuraniemi@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 LSHP:n kirje 1.4.2021 /Sairaalakoulun tilatarpeet
Sairaalakoulun tarveselvitys
Rovaniemen Sairaalakoulu on Rovaniemen kaupungin ylläpitämä erityiskoulu. Koulu
on ainoa sairaalaopetusyksikkö Lapissa. Kyseessä on erityiskoulu, jonka oppilaat ovat
hoitosuhteessa lastensairauksien, lastenkirurgian, lastenneurologian sekä lasten- ja
nuorisopsykiatrian erikoisaloilla.
Sairaalaopetukseen voivat osallistua myös nk. avo-oppilaat, jolloin edellytetään
säännöllistä polikliinistä hoitokontaktia erikoissairaanhoidon yksikköön.
Sairaalaopetuksen luonne poikkeaa muusta erityisopetuksesta mm. sen osalta, että
opetus on määräaikaista. Jakson pituus vaihtelee tutkimusjakson muutamasta viikosta
jopa kolmeen vuoteen.
Sairaalakoulun tehtävänä on antaa opetusta sairaalassa potilaana/asiakkaana olevalle
oppivelvollisuusikäiselle kaikissa perusopetuksen oppiaineissa. Opetus järjestetään
yksilöllisesti siten, että koko ajan huomioidaan oppilaan terveydentila ja kyky ottaa
vastaan opetusta. Toisen asteen opiskelijoita osallistuu myös harvakseltaan
sairaalaopetukseen ja heille taataan opiskelijahuollon palveluita sairaalajakson aikana.
Päivittäinen oppilasmäärä on 35 - 40 oppilasta. Oppilaiden ikäjakauma vaihtelee
esiopetuksesta lukioon 6 - 18 ikävuoden välillä. Opetusryhmien koko on maksimissaan
kahdeksan oppilasta ja sairaalaopetusta järjestetään myös osastoilla sekä erilliseen
lääkärilausuntoon pohjautuvana kotiopetuksena.
Henkilökuntaa on kuluvana lukuvuotena yhdeksän päätoimista sairaalaopettajaa,
kolme sivutoimista opettajaa (saksan kieli, espanjan kieli ja musiikki), kaksi
koulunkäynninohjaajaa ja osa-aikainen koulusihteeri. Lisäksi yhden päivän viikossa on
käytettävissä opinto-ohjaajan palvelut ja kouluterveydenhoitajan palvelut aina
tarvittaessa.
Sairaalakoulu toimii vuokralla LSHP:n omistamissa tiloissa Porokatu 39:ssä. Tilat on
alunperin suunniteltu asuinkäyttöön, eivätkä ne enää vastaa nykyaikaisen
oppimisympäristön tarpeita. Erityisesti Sairaalakoulussa sujuvaan koulupäivään ja
turvallisuuteen liittyvien vaatimusten pitäisi olla myös tilojen osalta kunnossa.
Esimerkiksi lasten- ja nuorisopsykiatristen oppilaiden tarpeet tulee huomioida
nykyistä paremmin.
Sairaalakoululle on tarjottu jo aiemmin opetuskäyttöön suunniteltuja tiloja, mutta
koulun toiminta edellyttää sijaintia Lapin keskussairaalan osastojen ja poliklinikoiden
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välittömässä läheisyydessä. Tällä hetkellä tiloja on käytettävissä n. 370 neliömetriä.
Alakoulun puolella on käytössä kaksi ja yläkoulussa neljä pienryhmäopetustilaa.
Alakoulun puolella toisessa opetustilassa toteutetaan myös kotitalouden opetus ja
tilankäyttö mahdollistaa maksimissaan vain neljän oppilaan ja opettajan
kotitaloustyöskentelyn. Kyseinen tila toimii myös opetuksen ulkopuolella ja
välitunteina alakoulun henkilöstön sosiaalitilana. Yläkoulun puolella yksi neljästä
tilasta toimi aiemmin eriyttävänä klinikkaopetustilana, mutta sekin on jouduttu
ottamaan ryhmäopetuskäyttöön. Eriyttävän tilan puute vaikeuttaa huomattavasti
oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomiointia ja turvallisuusasioiden ennakointia.
Erityisesti kuluvan lukuvuoden aikana on jouduttu viikko kerrallaan varaamaan
sairaalan ATK-luokkaa ja Porokadun kokoustiloja mm. osastojen oppilaiden tarpeisiin.
Sairaalan ulkopuoliset toimijat (esim. toimintaterapeutit) käyttävät samoja tiloja ja
tilamuutokset ovat jatkuvia. Kuvataiteen ja musiikin opetukseen tarvitaan toimivampia
tiloja ja fysiikka-kemian tila puuttuu kokonaan. Teknisen työn tila on erittäin pieni.
Työsuojelun ja Aluehallintoviraston määräysten mukaan tilassa voi olla yhtäaikaa
ainoastaan kaksi oppilasta ja ohjaava opettaja. Teknisessä työssä käytetään
puuntyöstöön soveltuvia pienkoneita.
Edellä mainituin perustein Sairaalakoulun akuutin tilaongelman selvittämiseksi tulee
laatia tarveselvitys, jossa huomioidaan sairaanhoitopiirin esittämä väliaikainen
toteuttamismalli ennen pysyvien tilojen saamista Lapin keskussairaalan yhteyteen
(Vaihe III). Rovaniemen kaupunki edellyttää, että sairaanhoitopiiri huomioi
sairaalakoulun pysyvien uusien tilojen tarpeen Lapin keskussairaalan laajennuksen
suunnittelussa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi Lapin sairaanhoitopiirin lausunnon ja päättää
käynnistää Sairaalakoulun tiloja koskevan tarveselvityksen. Tarveselvityksen laatii
kaupungin Tilapalvelut.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala, Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela, Lapin
sairaanhoitopiirin projektinjohtaja Janne Keskinarkaus, Koulunjohtaja Asko Peuraniemi
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§ 69
Ilmoitusasiat
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 22.3.2021, 01917/19/2208
- Virkasuhteesta johtuvaa palkkaa koskeva valitus Raimo Maunu
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 22.3.2021, 01024/19/2208
- Virkasuhteesta johtuvaa palkkaa koskeva valitus Raimo Maunu
Lapin aluehallintoviraston päätös 12.4.2021 1475/2020
- Etsivä nuorisotyö-toiminnalle on myönnetty valtionavustusta 182 500,00 euroa.
Avustuksen avulla vähennetään nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy
koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa.
- Valtion erityisavustus perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämiseen 120.000€
- Valtion erityisavustus Sairaalakoulun konsultatiivisen toiminnan kehittämiseen
173.600€
- Valtionavustus lähivirkistysalueiden ja vireralueiden kunnostamiseen ja
kehittämiseen 95.920€
- Vammaisneuvoston pöytäkirja 26.3.2021
- Vanhusneuvoston pöytäkirja 31.3.2021
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
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§ 70
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 17 Lapin kamariorkesterin intendentin viran (vakanssinro 13780001) täyttölupa,
30.03.2021
Liikuntajohtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Yleisurheiluvälineiden hankinta, 23.03.2021
Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
§ 76 Ylikylän koulun musiikinsoittimien osahankinta, 31.03.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 61 Koulusihteerin toimen vakanssi nro 16110018 täyttäminen, 17.03.2021
§ 62 Koulusihteerin toimen vakanssi 2400016 täyttäminen, 17.03.2021
§ 69 Ounasvaaran lukion opinto-ohjaajien tehtäväpalkan määräaikainen tarkistus,
19.03.2021
§ 71 Lehtorin viran 71397031 (englannin ja ruotsin kieli) täyttäminen Ounasvaaran
lukio, 24.03.2021
§ 73 Täyttölupa vakanssille 12650001, 24.03.2021
§ 77 Rehtoreiden OPV ja huojennukset lv 2021-2022, 07.04.2021
§ 79 Nimikemuutos vakanssille 56400131 Lapin musikkiopisto, 13.04.2021
Muu päätös:
§ 74 Rovaniemen kuvataidekoulun työajat lv. 2021 -2022, 26.03.2021
Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Avustuspäätös:
§ 21 Kohdeavustus/ Rovaniemen Seta ry, 25.03.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Lapin maakuntamuseo, amanuenssin toimen (vakanssi nro 900002) täyttö,
20.03.2021
§ 22 Täyttölupa nuorisotoiminnan koordinaattorin sijaisuuteen, 08.04.2021
§ 24 Lastenkulttuurituottajan määräaikaisen sijaisuuden jatkaminen, 12.04.2021
§ 25 Etsivän nuorisotyöntekijän toimen (vakanssi nro vak.nro 81401002) täyttö,
12.04.2021
Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
§ 80 Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palveluohjaajan viran täyttäminen /
74519007, 13.04.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 76 Tutkimuslupa / Taru Lappalainen, 12.04.2021
Rehtori Muurolan peruskoulu
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Päätoiminen tuntiopettaja (kotitalous, 56400119) Muurolan peruskoulussa ajalla
1.8.2021 - 31.7.2022, 26.03.2021
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Rehtori Ounasvaaran peruskoulu
§ 4 Määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja (56400109), joustava perusopetus /
Ounasvaaran peruskoulu, 30.03.2021
§ 5 Lehtorin määräaikainen virka (26320073), matematiikka ja fysiikka / Ounasvaaran
peruskoulu, 31.03.2021
§ 6 Päätoiminen tuntiopettaja (56400134), musiikki / Ounasvaaran peruskoulu,
13.04.2021
Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 24 Ylikylän päiväkodin irtokalusteiden hankinta, 30.03.2021
Toimialajohtaja Sivistyspalvelut
§ 1 Rovaniemen kaupungin koulutuspalveluiden tilausliikenteenä hoidettavat
Vaaranlammen koulun väistökuljetukset, 24.03.2021
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).
Kokouskäsittely
Timo Tolonen esitti, että sivistyslautakunta käyttää otto-oikeutta vapaa-
ajanpalveluiden palvelualuepäällikön päätökseen § 21.
Esitys raukesi kannattamattomana.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ja toimialajohtanan esityksen.
Eriävä mielipide
Timo Tolonen jätti esiävän mielipiteen.
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§ 71
LISÄPYKÄLÄ: Napapiirin monitoimitalon tarveselvitys
ROIDno-2018-191
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Väistö, Tiina Mölläri
kai.vaisto@rovaniemi.fi, tiina.mollari@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, peruskoulun rehtori
Liitteet

1 Nivavaara-Napapiiri hanke esitys
Nivavaara-Napapiiri- kouluhankkeen uudelleen valmistelu on käynnistetty 8.12.2020.
Valmistelussa on tarkasteltu hankkeen laajuutta, kustannuksia ja tehokkuutta
elinkaariajattelu huomioiden. Hankkeen tilaohjelmaa on kehitetty oppilasennusteen
mukaan ja toimintoja on uudelleen sijoiteltu. Hankkeeseen on lisätty Nivavaaran
koulun korjaustarpeet ja niiden kustannukset.
Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja laajennetulla kokoonpanolla kerran.
Työryhmään on kuuluneet kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja Antti
Lassila, palvelualuepäällikkö Kai Väistö, hallintopäällikkö Risto Varis,
kaupunginlakimies Ville Vitikka, erityisasiantuntija Janne Alkki, kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Liisa Ansala, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Pertti Lakkala,
tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala, rakennuspäällikkö Juha Välitalo ja rehtori Tiina
Mölläri. Valmistelutyötä ovat jatkaneet Tiina Mölläri, Juha Välitalo ja talouspäällikkö
Arto Sarala yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
Valmistelussa on tutkittu kahta eri vaihtoehtoa. Vaihtoehto 1 koulukylä, jossa
säilytetään kolme olemassa olevaa rakennusta (Nivavaaran koulu, rakennus 2 ja
rakennus 6) ja rakennetaan keskelle aluetta uudisrakennus. Vaihtoehto 2 on uudis-
erillisrakennus, jossa säilytetään Nivavaaran koulu ja rakennetaan sen läheisyyteen
uudisrakennus.
Vaihtoehdon uudis-erillisrakennus pedagogiset ja toiminnalliset mahdollisuudet ovat
monipuolisemmat ja yhtenäistä toimintakulttuuria palvelevat. Rakennusten
yhdistyminen kulkutunnelin avulla tukee yhtenäisyyttä, tilojen yhteiskäyttöä ja
helpottaa yhtenäisen toimintakulttuurin syntymistä. Tilojen läheisyys riittävällä piha-
alueella luo hallitun turvallisen toimintaympäristön eri ikäisten lasten tarpeet
huomioiden. Alakouluun sijoittuvat toiminnot mahdollistavat 0-2 luokille joustavan
esi- ja alkuopetuksen, pienten lasten koulun.
Uudis-erillisrakennuksessa aikuiset toimivat kahdessa henkilökuntatilassa ja
koulukylässä kolmessa-neljässä. Henkilökunnan tilojen sijoittuminen kahteen
paikkaan mahdollistaa kohtaamisia laajemmin ja useammin, mikä mahdollistaa
toimivamman yhteistyön. Rakennusten välinen kulkutunneli mahdollistaa
tukipalveluiden helpon saatavuuden ja pienten lasten ruokailut sujuvat jouhevasti.
Rakennusten yhteys mahdollistaa kaikille helpon erikoistilojen käytön sekä
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kengättömän koulun. Uudis- erillisrakennukseen saadaan enemmän muuntuvia
suljettuja, puoliavoimia ja avoimia oppimisympäristöjä. Hyvin suunnitellulla
osastoinnilla saadaan toimivia, pieniä soluja isoon yhteisöön.
Työryhmä esittää kokonaisarvioinnin perusteella, että Nivavaara-Napapiiri
kouluhankkeen hankesuunnitelmaa päivitetään vaihtoehdon uudis-erillisrakennus
pohjalta hyödyntäen jo olemassa olevaa hankesuunnitelmaa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta päättää, että Nivavaara-Napapiiri kouluhankkeen
hankesuunnitelmaa päivitetään vaihtoehdon uudis-erillisrakennus pohjalta
hyödyntäen jo olemassa olevaa hankesuunnitelmaa.
Kokouskäsittely
Merkittiin, että rehtori Tiina Mölläri, rakennuspäällikkö Juha Välitalo ja talouspäällikkö
Arto Sarala esittelivät asiaa.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti, että hankkeen nimi on Napapiiri-Nivavaara-
Syväsenvaaran monitoimitalon tarveselvitys. Muilta osin sivistyslautakunta hyväksyi
toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Koulutuspalvelut, koulu, tilapalvelut

Rovaniemen kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
22.04.2021

5/2021

33 (35)

Muutoksenhakukielto
§54, §55, §56, §63, §64, §67, §69, §70
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§57, §58, §59, §60, §61, §62, §65, §66, §68, §71
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.

