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§ 140
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 hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Rovaniemen kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
07.10.2020

11/2020

5 (33)

§ 141
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 perjantaina 9.10.2020 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.
rovaniemi.fi/päätöksenteko.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Antti Väänäsen ja varalle Nafisa
Yeasminin.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
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§ 142
Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelma 2021 - 2025
ROIDno-2020-2302
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Tervo
merja.tervo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Kulttuuriohjelman osallistava suunnittelu ja toteutus
Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelman laatiminen, kulttuuripoliittisten linjausten
määrittely vuosille 2021-2025, on kulttuuripalvelujen toiminta- ja
käyttötaloussuunnitelmassa vuonna 2020.
Tavoitteena on työstää ohjelma, joka on kaupunkistrategian mukainen sekä
kaupungin uutta brändiä ja siinä esiin nostettuja arvoja kunnioittava. Rovaniemen
laajassa, osallisuutta painottaneessa brändityössä on kehitetty tavat ja kanavat
toteuttaa eri ohjelmia ja hankkeita. Tätä
kehitystyötä hyödynnetään kustannustehokkaasti, mukaan lukien monikanavaisuus;
erityisesti kehitettyjen eri kanavien hyödyntäminen ja pilotointi.
Keskeisenä ajatuksena on, että kulttuuriohjelma kestää aikaa ja ennakoi tulevaa.
Kulttuuriohjelma edistää hyvinvointia, kasvattaa elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa
oivaltaen, että kulttuurin ja kulttuuristen sisältöjen keinoin voidaan yhdistää asioita ja
toimijoita sekä yhteiskehittää eri sisältöjä. Olennaista on luoda ohjelma, joka tarjoaa
prosessin aikana ja eri kanavia hyödyntäen osallisuuden paikkoja kuntalaisille,
kulttuuritoimijoille ja kaikille kiinnostuneille toimijoille, eri tahoille ja sidosryhmille.
Ohjelmatyössä otetaan huomioon uuden kuntien kulttuuritoimintalain tavoitteet,
joiden toteuttamisen lähtökohtana ovat demokratia, asiakaslähtöisyys, tasa-arvo,
kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu. Tavoitteet tiivistetysti:
1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja
taiteen tekemiseen ja kokemiseen;
2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista
kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;
3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
kulttuurin ja taiteen keinoin;
4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä
tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.
Kulttuuriohjeman laatiminen toteutuu Flatlight Creative Housen, kulttuurin ja taiteen
ammattilaisten sekä Rovaniemen asukkaiden yhteisenä tekemisenä. Prosessi on
seuraava: 1. Tiedonkeruu ja kyselyt, 2. Linjanvedot, 3. Pyöreän pöydän keskustelu, 4.
Ohjelman kirjoitustyö, 5. Esittely ja lanseeraus. Kulttuuriohjema valmistuu vuoden
2020 loppuun mennessä. Kulttuuriohjelmasta tehdään oma sisältökokonaisuus
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uudistetulle Rovaniemi.fi -sivustolle, joka esittelee ohjelman tarinallisella ja
visuaalisella otteella.
Flatlight Creative Housen edustajat Miikka Niemi ja Maria Gullsten esittelevät
kokouksessa kulttuuriohjelman prosessia ja sen etenemistä.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta kuulee esittelyn kulttuuriohjelmaprosessista ja merkitsee
sen tiedoksi.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
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§ 143
Ajankohtaiset asiat
Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin.
- Korontatilanne on muuttunut ja toimialalla siirrytään jatkossa pitämään kokoukset
etänä, myös sivistyslautakunnan kokoukset.
- Saamenkielisen luokan perustaminen Rovaniemelle.
- Kiinteistöihin liittyvä selvitys.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee ajankohtaiseta asiat tiedoksi.
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§ 144
Liikunnan ja urheilun palkitsemisten uudistaminen
ROIDno-2020-2941
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hämäläinen
pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi
liikuntajohtaja
Rovaniemen kaupunki huomioi rovaniemeläisen liikunnan ja urheilun saavutuksia
kahdella tavalla: sivistyslautakunta valitsee ja palkitsee vuoden urheilijan, vuoden
seuratoimitsijan ja vuoden liikuntateon tai –tapahtuman. Vuoden urheilija on palkittu
rahapalkinnolla ja muut valinnat on palkittu muistolahjalla (vapaa-ajanlautakunta
26.3.2019, § 31). Kaupunginhallitus on palkinnut olympia-, MM-, EM- tai MC-kisoissa
menestyneet urheilijat rahapalkinnoilla (kaupunginhallitus 15.12.2014, § 541).
Palkitsemistilaisuus on perinteisesti ollut osa Rovaniemi-viikkoa.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.8.2019 (§ 259), että urheilijoiden
palkitsemisen säännöt ja kriteerit uudistetaan siten, että uusia sääntöjä noudatetaan
jo vuoden 2019 urheilusaavutuksista palkittaessa. Kaupunginhallituksen ja
sivistyslautakunnan palkitsemiset on myös selkeyden vuoksi hyvä yhdistää.
Hallintosäännön (KV 9.12.2019 § 110) mukaan sivistyslautakunta päättää kaupungissa
asuvien menestyneiden urheilijoiden palkitsemiskriteereistä.
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti toimitaan siten, että syksystä 2020 alkaen
sivistyslautakunta valitsee nykyisten valintakriteereiden mukaisesti vuoden urheilijan,
vuoden seuratoimitsijan ja vuoden liikuntateon tai –tapahtuman.
Arvokisamenestyksestä (olympia-, MM-, EM- tai MC-kisat) palkitaan muistolahjalla.
Kaikissa palkintokategorioissa huomioidaan yleisten sarjojen menestyksen lisäksi
myös juniori-, seniori- ja paraurheilu. Vuoden 2019 arvokisamenestysten
palkitsemistilaisuus järjestetään loppuvuodesta 2020.
Muista merkittävistä urheilusaavutuksista myönnetyistä tunnustuspalkinnoista ja
mahdollisista Suomen mestaruuskisamenestyksistä palkitsemisista sivistyslautakunta
päättää erikseen määrärahojensa puitteissa. Sivistyslautakunta pidättää itselleen
oikeuden palkitsemisesta, palkitsematta jättämisestä tai palkitsemisen perusteiden
muuttamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Rovaniemen kaupungin liikunnan ja urheilun palkitsemiset uudistetaan esityksen
mukaisesti.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 146
Sinetän kirjastopalvelujen toiminnallinen muutos
ROIDno-2020-3032
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Tervo
merja.tervo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Kylien kehittämisjaoston lausunto/Sinetän ja Ounasrinteen kirjastot
Sinetän kyläkirjasto sijaitsee alueen koulun yhteydessä. Kirjaston hyllyjä on sijoitettu
äidinkielen luokkaan. Kirjastoluokassa ei ole asiakaspalvelupistettä.
Kirjastopalvelu on mahdollista tuottaa nykyisillä resursseilla alueen asukkaille ja
koululle kirjastoautopalveluna, myös siinä tapauksessa, että kaupungissa siirrytään
yhden kirjastoauton malliin. Ratkaisu on toiminnallinen monipuolistaen muun muassa
tarjolla olevaa kirjastoaineistoa.
Kirjastoautopalvelun avulla uutta kirjallisuutta on riittävästi saatavilla niin lapsille kuin
aikuisille. Koulun ja kirjaston yhteistyötä on mahdollista kehittää ja tuottaa koululle
kirjastoautopalvelun avulla kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisia kirjastopalveluita,
kuten kirjavinkkauksia. Lisäksi koulun on mahdollista tilata kirjastoautopalvelun kautta
teemoitettuja “lukulootia” eli laatikoita joihin on kerätty kirjallisuutta toivotuista
teemoista. Sinetän koululle on myös mahdollista järjestää autolle oma pysäkkiaika.
Rovaniemen kaupungissa on aloitettu prosessi uuden kirjastoauton hankkimiseksi.
OKM:n investointirahaa on haettu ja hankintaa esitetään Rovaniemen kaupungin
talousarvioon 2021. Uusi auto on suunniteltu rekka-alustalle liikuteltavine
vaihtohyllyineen. Ratkaisu monipuolistaa puitteita ja sen avulla eri reiteille, ml. koulut,
varhaiskasvatuksen yksiköt ja kyläreitit, voidaan nopeasti vaihtaa asiakaskuntaan
profiloitu aineisto.
Sinetän alueen kirjastopalvelut tuotetaan 1.1.2021 alkaen autokirjastopalveluna.
Sinetän kylä on mahdollista sovittaa nykyiseen reittisuunnitelmaan. Kirjastopalvelujen
muotoilulla voidaan saavuttaa etuja, etenkin kun aikaisemmat kokemukset Sinetän
kylän asukkaiden kirjastoautopalveluiden käytöstä ovat rohkaisevia.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn Sinetän kirjastopalvelujen toiminnallisen
muutoksen 1.1.2021 alkaen.
Merkittiin, että Evilla Lumme poistui kokouksesta klo 16.00 ja Reetta Mustonen saapui
kokoukseen klo 16.00.
Tiina Outila esitti, että sivistyslautakunta ei hyväksy Sinetän kirjaston lakkautusta.
Kirjaston osalta tulee selvittää mahdolliset kustannussäästöt mikäli palvelu
toteutetaan enenevissä määrin omatoimikirjastopalveluna.
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§ 147
Ounasrinteen kirjastopalvelujen toiminnallinen muutos
ROIDno-2020-3032
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Tervo
merja.tervo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Ounasrinteen koulun vanhempaintoimikunta
2 Ounasrinteen asukasyhdistys ry:n kirjastokannanotto
3 Kylien kehittämisjaoston lausunto/Sinetän ja Ounasrinteen kirjastoista
Ounasrinteen lähikirjasto sijaitsee Ounasrinteen monitoimitalossa. Merkittävä osa
kirjaston käyttäjistä on lapsia ja nuoria. Kirjastossa on itsepalveluautomaatti. Vuonna
2019 tilastoitiin 19 048 kävijää ja 57 541 lainaa.
Ounasrinteen yhtenäisellä peruskoululla on luonteva mahdollisuus ottaa kirjaston
toimitila koulun käyttöön. Ounasrinteen koulussa on n. 800 oppilasta vuosiluokilla 1-
9.
Ounasrinteen kirjastopalvelut organisoidaan 1.1.2021 uudelleen siten, että palvelut
tuotetaan kirjastoautopalveluna. Ratkaisun yhteydessä kirjastoautoreittejä päivitetään
ja Ounasrinne sijoitetaan mukaan reittiaikatauluun. Saavutettava säästö on 2
henkilötyövuotta, yhteensä noin 80 000 euroa.
Jatkoselvittelyyn on mahdollista tuoda:
varausten nouto- ja lainauspiste Ounasrinteen nuorisotilassa sen aukioloaikoina
koulukirjasto koulun tiloissa, tehtävänä aineiston ylläpito ja järjestely, tarjolla
alakoululaisia ja yläkoululaisia koskeva aineisto, muista aineistoista vastaisi ja
asiakkaista palvelisi kirjastoauto ja muut kirjaston toimipisteet
kirjastotilan uusi käyttömahdollisuus monitoimitilana koulun oman käytön lisäksi
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn Ounasrinteen kirjastopalvelujen toiminnallisen
muutoksen 1.1.2021 alkaen.
Timo Tolonen esitti, että Ounasrinteen kirjaston toiminta jatkuu entisellään.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti Timo Tolosen esityksen.
Tiedoksi
Nina Sipola, Meeri Suominen
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§ 148
Kaukon koulun lakkauttaminen
ROIDno-2017-2081
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Väistö, Arto Sarala, Katri Keisu
kai.vaisto@rovaniemi.fi, arto.sarala@rovaniemi.fi, katri.keisu@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö, opetuspäällikkö
Liitteet

1 Palveluverkon muutokset koulutuspalveluissa
2 Kaukon koulun lakkauttaminen/kuntalaisten kannanotot 2019
3 Kaukon koulun lakkauttaminen/kuntalaisten kannanotot 2020
4 Kaukon koulun lakkauttaminen kannanotto/Riina Ylipaavalniemi
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 25
5 Kaukon koulun lakkauttaminen/vanhempaintoimikunnan/Ojanperän-Paavalniemen
kylätoimikunnan kannanotto 2019
6 Asukkaiden kuulemistilaisuus 16.9.2020 Kaukon koulu/kirjaukset
7 Asukkaiden kuulemistilaisuus_Kaukon koulu 16.9.2020
8 Kaukon koulun lakkautus_säästöpotentiaali
9 Kannanotto Kaukon koulun lakkauttamiseen
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 32
10 Koulujen lakkauttamisen vaikutusten arviointia
11 Kylien kehittämisjaoston lausunto/Kaukon koulu
Rovaniemen kaupungin talous heikkeni merkittävästi vuonna 2019 ja tilikausi jäi yli 31
miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Rovaniemi konsernialijäämä oli noin 20,8 miljoonaa
euroa.
Vuoden 2020 alijäämäksi on arvioitu 5,0 - 6,0 miljoonaa euroa.
Talouden tasapainottamisen edellytyksenä on, että aikaisempien vuosien yli 4
prosentin menojen kasvu onnistutaan puolittamaan ja verorahoituksen kasvu on
euromääräisesti käyttömenojen kasvua suurempaa.
Tavoitteen toteutuminen edellyttää toiminnan sopeuttamista. Toimenpiteiden
mahdollisimman nopea täytäntöönpano edistää tasapainon saavuttamista tulevina
vuosina.
Koulutuspalveluissa on valmisteltu edellä mainittuun liittyen Kaukon koulun
toiminnan järjestämistä uudella tavalla. Kaukon koulun toiminta on mahdollista liittää
Ounasvaaran yhtenäiseen peruskouluun.
Koulujen henkilökunnalle ja esimiehille on kerrottu tilanteesta heti valmistelun
käynnistyessä. Kouluilla pidetyissä tilaisuuksissa on tuotu esille tilannetta
nimenomaan opetuksen järjestämisen osalta. Vaikuttamismahdollisuus asukkaille
järjestettiin 16.9.2020 pidetyllä tilaisuudella ja mahdollisuudella antaa myös kirjallinen
lausunto asiasta. Edellinen asukastilaisuus mahdollisesta lakkauttamisesta pidettiin
10.10.2019.
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Kyläkoulujen olemassaololla on todettu olevan vaikutusta kylien asukkaiden
yhteisöllisyyteen ja kylän vetovoimaan. Kylien asukkaiden perustelut koulun
säilyttämiselle liittyvät myös muuhun, kuin opetuksen järjestämiseen. Kyläkoulujen
oppilaskohtainen kustannus on Rovaniemellä merkittävästi korkeampi kuin
suuremmissa kouluissa ja tavoiteltuihin kululeikkauksiin pääseminen edellyttää
muutoksia palveluverkossa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Kaukon koulu lakkautetaan 31.7.2021, lukuvuoden 2020-2021 loputtua ja oppilaat
siirtyvät Ounasvaaran peruskoulun oppilaiksi.
Sakke Rantala esitti, että Kaukon koulua ei lakkauteta 31.7.2021. Kaukon koulu
säilytetään 1.8.2021 alkaen vähintään kolmen lukuvuoden ajan. Koulun jatkoa
arvioidaan aikaisintaan syksyllä 2023.
Mari Jolanki kannatti esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty toimialajohtajan esityksestä poikkeava
kannatettu esitys suoritetaan äänestys.

Äänestykset
Toimialajohtajan esitys: jaa Sakke Rantalan esitys: Ei
Jaa
Antti Väänänen
Maija Pirttijärvi
Nafisa Yeasmin
Reetta Mustonen
Pertti Lakkala
Mika Kansanniva
Ei
Sakke Rantala
Mari Jolanki
Marjatta Koivuranta
Tiina Outila
Timo Tolonen
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
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§ 149
Nivankylän koulun lakkauttaminen
ROIDno-2020-2939
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Väistö, Arto Sarala, Katri Keisu
kai.vaisto@rovaniemi.fi, arto.sarala@rovaniemi.fi, katri.keisu@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö, opetuspäällikkö
Liitteet

1 Palveluverkon muutokset koulutuspalveluissa
2 Nivankylän koulun lakkauttaminen/kuntalaisten palautteet 2019
3 Nivankylän koulun lakkauttaminen/kuntalaisten palautteet 2020
4 Nivankylän koulun lakkautus_säästöpotentiaali
5 Asukkaiden kuulemistilaisuus_Nivankylän koulu 14.9.2020
6 Asukkaiden kuulemistilaisuus 14.9.2020 Nivankylän koulu
7 Mielipide Nivankylän koulun lakkattaminen
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 31
8 Nivankylän koulua ei kannata lakkauttaa
9 Nivankylän_koulu_lausunto
10 Koulujen lakkauttamisen vaikutusten arviointia
11 Kylien kehittämisjaosotn lausunto/Nivankylän koulu
Rovaniemen kaupungin talous heikkeni merkittävästi vuonna 2019 ja tilikausi jäi yli 31
miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Rovaniemi konsernialijäämä oli noin 20,8 miljoonaa
euroa.
Vuoden 2020 alijäämäksi on arvioitu 5,0 - 6,0 miljoonaa euroa.
Talouden tasapainottamisen edellytyksenä on, että aikaisempien vuosien yli 4
prosentin menojen kasvu onnistutaan puolittamaan ja verorahoituksen kasvu on
euromääräisesti käyttömenojen kasvua suurempaa.
Tavoitteen toteutuminen edellyttää toiminnan sopeuttamista. Toimenpiteiden
mahdollisimman nopea täytäntöönpano edistää tasapainon saavuttamista tulevina
vuosina.
Koulutuspalveluissa on valmisteltu edellä mainittuun liittyen Nivankylän koulun
toiminnan järjestämistä uudella tavalla. Ylikylän uuden monitoimitalon valmistuttua
Nivankylän koulun oppilaat voivat siirtyä Ylikylän tai Ounasjoen peruskouluihin
syksyllä 2021.
Koulujen henkilökunnalle ja esimiehille on kerrottu tilanteesta heti valmistelun
käynnistyessä. Kouluilla pidetyissä tilaisuuksissa on tuotu esille tilannetta
nimenomaan opetuksen järjestämisen osalta. Vaikuttamismahdollisuus asukkaille
järjestettiin 14.9.2020pidetyllä tilaisuudella ja mahdollisuudella antaa myös kirjallinen
lausunto asiasta. Edellinen asukastilaisuus mahdollisesta lakkauttamisesta
pidettiin 23.10.2019.
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Kyläkoulujen olemassaololla on todettu olevan vaikutusta kylien asukkaiden
yhteisöllisyyteen ja kylän vetovoimaan. Kylien asukkaiden perustelut koulun
säilyttämiselle liittyvät myös muuhun, kuin opetuksen järjestämiseen. Kyläkoulujen
oppilaskohtainen kustannus on Rovaniemellä merkittävästi korkeampi kuin
suuremmissa kouluissa ja tavoiteltuihin kululeikkauksiin pääseminen edellyttää
muutoksia palveluverkossa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Nivankylän koulu lakkautetaan 31.7.2021, lukuvuoden 2020-2021 loputtua ja oppilaat
siirtyvät Ounasjoen peruskoulun tai Ylikylän koulun oppilaiksi.
Sakke Rantala esitti, että Nivankylän koulua ei lakkauteta 31.7.2021. Nivankylän koulu
säilytetään 1.8.2021 alkaen vähintään kolmen lukuvuoden ajan. Koulun jatkoa
arvioidaan aikaisintaan syksyllä 2023.
Mari Jolanki kannatti esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu toimialajohtajan esityksestä
poikkeava esitys suoritetaan äänestys.
Äänestykset
Toimialajohtajan esitys: jaa Sakke Rantalan esitys: ei
Jaa
Antti Väänänen
Maija Pirttijärvi
Pertti Lakkala
Mika Kansanniva
Reetta Mustonen
Nafisa Yeasmin
Ei
Mari Jolanki
Tiina Outila
Sakke Rantala
Marjatta Koivuranta
Timo Tolonen
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Rovaniemen kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
07.10.2020

11/2020

18 (33)

§ 150
Vikajärven koulun lakkauttaminen
ROIDno-2019-3228
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Väistö, Arto Sarala, Katri Keisu
kai.vaisto@rovaniemi.fi, arto.sarala@rovaniemi.fi, katri.keisu@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö, opetuspäällikkö
Liitteet

1 Palveluverkon muutokset koulutuspalveluissa
2 Vikajärven koulun lakkauttaminen/kuntalaisten palautteet 2019
3 Vikajärven koulun lakkauttaminen/kuntalaisten palautteet 2020
4 Asukkaiden kuulemistilaisuus_Vikajärven koulu 15.9.2020
5 Asukkaiden kuulemistilaisuus 15.9.2020 Vikajärven koulu/kirjaukset
6 Vikajärven koulun lakkautus_säästöpotentiaali
7 Sähköposti mielipide
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 32
8 Vikajärven koulun kuulemistilaisuus 15_09_20
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 32
9 Mielipide Vikajärven koulu
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 32
10 Koulujen lakkauttamisen vaikutusten arviointia
11 Kylien kehittämisjaoston lausunto/Vikajärven koulu
Rovaniemen kaupungin talous heikkeni merkittävästi vuonna 2019 ja tilikausi jäi yli 31
miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Rovaniemi konsernialijäämä oli noin 20,8 miljoonaa
euroa.
Vuoden 2020 alijäämäksi on arvioitu 5,0 - 6,0 miljoonaa euroa.
Talouden tasapainottamisen edellytyksenä on, että aikaisempien vuosien yli 4
prosentin menojen kasvu onnistutaan puolittamaan ja verorahoituksen kasvu on
euromääräisesti käyttömenojen kasvua suurempaa.
Tavoitteen toteutuminen edellyttää toiminnan sopeuttamista. Toimenpiteiden
mahdollisimman nopea täytäntöönpano edistää tasapainon saavuttamista tulevina
vuosina.
Koulutuspalveluissa on valmisteltu edellä mainittuun liittyen Vikajärven koulun
toiminnan järjestämistä uudella tavalla. Vikajärven koulun oppilaat voidaan ottaa
Nivavaaran kouluun. Vikajärven yläkouluikäiset oppilaat kulkevat jo nyt
koulukuljetuksessa Nivavaarassa sijaitsevalle Napapiirin yläasteelle.
Koulujen henkilökunnalle ja esimiehille on kerrottu tilanteesta heti valmistelun
käynnistyessä. Kouluilla pidetyissä tilaisuuksissa on tuotu esille tilannetta
nimenomaan opetuksen järjestämisen osalta. Vaikuttamismahdollisuus asukkaille
järjestettiin 15.9.2020, pidetyllä tilaisuudella ja mahdollisuudella antaa myös kirjallinen
lausunto asiasta. Edellinen asukastilaisuus mahdollisesta lakkauttamisesta pidettiin
31.10.2019.
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Kyläkoulujen olemassaololla on todettu olevan vaikutusta kylien asukkaiden
yhteisöllisyyteen ja kylän vetovoimaan. Kylien asukkaiden perustelut koulun
säilyttämiselle liittyvät myös muuhun, kuin opetuksen järjestämiseen. Kyläkoulujen
oppilaskohtainen kustannus on Rovaniemellä merkittävästi korkeampi kuin
suuremmissa kouluissa ja tavoiteltuihin kululeikkauksiin pääseminen edellyttää
muutoksia palveluverkossa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vikajärven koulu lakkautetaan 31.7.2021, lukuvuoden 2020-2021 loputtua ja oppilaat
siirtyvät Nivavaaran koulun oppilaiksi.
Sakke Rantala esitti, että Vikajärven koulua ei lakkauteta 31.7.2021. Vikajärven koulu
säilytetään 1.8.2021 alkaen vähintään kolmen lukuvuoden ajan. Koulun jatkoa
arvioidaan aikaisintaan syksyllä 2023.
Tiina Outila, Marjatta Koivuranta ja Mari Jolanki kannattivat esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu toimialajohtajan esityksestä
poikkeava esitys suoritetaan äänestys.
Äänestykset
Toimialajohtajan esitys: Jaa Sakke Rantalan esitys: Ei
Jaa
Maija Pirttijärvi
Mika Kansanniva
Antti Väänänen
Pertti Lakkala
Reetta Mustonen
Nafisa Yeasmin
Ei
Tiina Outila
Timo Tolonen
Mari Jolanki
Marjatta Koivuranta
Sakke Rantala
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
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§ 151
Lapinrinteen päiväkodin toiminnan siirtäminen palvelusetelillä toteutettavaksi 1.8.2021
alkaen
ROIDno-2020-2946
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Kuoksa
tarja.kuoksa@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Lapinrinne palvelusetelille/säästöpotentiaali
2 14.9.2020 Keskustilaisuus, Lapinrinteen päiväkoti
3 Lapinrinteen päiväkoti/kuntalaisten palautteet 2020
4 Lapinrinteen päiväkodin huoltajien kirjelmä sivistyslautakunnalle 20.9.2020
Varhaiskasvatuksesta annetun lain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että
varhaiskasvatusta on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa
ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kaupunki
myöntää lapselle tarpeen mukaisen varhaiskasvatuspaikan huomioiden perheen
toiveet ja lapsen yksilölliset tarpeet.
Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden toiminnan tehostamiseksi,
kasvavien kulujen hillitsemiseksi sekä asiakkaan valinnan mahdollisuuksien
lisäämiseksi on vuonna 2014 päätetty siirtyä kunnallisen toiminnan lisäksi
palvelusetelillä toteutettavaan yksityiseen varhaiskasvatukseen. Vuodesta 2015 alkaen
yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on kasvanut Rovaniemellä 21 %:sta nykyiseen 37
%:iin. Kaupunkiin on rakennettu uusia yksityisiä päiväkoteja sekä siirretty omassa
toiminnassa olleita päiväkoteja yksityisiksi.
Kaupungin omassa toiminnassa on keskitetty suurempiin yksiköihin. Riittävän
suuressa kunnallisessa yksikössä voidaan toimia taloudellisesti tehokkaasti ja
mahdollistaa asiakkaalle monimuotoisen lapsen tarpeita vastaavan
varhaiskasvatustoiminnan. Pienistä yksiköistä luopumisen myötä kaupunki voi tarjota
myös uusille yrittäjille mahdollisuuden toteuttaa varhaiskasvatustoimintaa.
Kunnallisen ja yksityisen palvelutuotannon osuutta on arvioitava määrällisesti koko
kunnan alueella mutta myös alueellisesti. Kunnan on vastattava koko
varhaiskasvatuksen palveluverkosta sekä määrän, että laadun osalta. Jotta tämä
toteutuu on kunnan eri alueilla oltava riittävästi sekä kunnallista että yksityistä
palvelutuotantoa. Monipuolinen asiakkaiden tarpeita vastaava
varhaiskasvatusverkosto luo lakisääteisen ja ennaltaehkäisevän varhaiskasvatuksen
perustan.
Rovaniemen kaupunki palveluiden järjestäjänä valvoo yksityistä
varhaiskasvatustoimintaa. Valvontaviranomainen toteuttaa valvontaa ensisijaisesti
antamalla palvelujen tuottamisessa tarpeellista ohjausta ja neuvontaa
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palveluntuottajalle sekä seuraa toiminnan kehitystä yhteistyössä palveluntuottajan
kanssa. Rovaniemen kaupungin käytännöt on kirjattu Yksityisen varhaiskasvatuksen
ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan suunnitelmaan.
Ohjaus, neuvonta ja valvonta ovat yksi osa laadun seurantaa ja kehittämistä.
Varhaiskasvatuksessa toimii varhaiskasvatuksen laadunhallintatiimi, joka koordinoi
sekä kunnallisen että yksityisen varhaiskasvatuksen laatutyötä. Laadunhallintatiimi
vastaa myös yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen ohjauksen, neuvonnan ja
valvonnan painopisteiden määrittämisestä ja toteuttamisen suunnittelusta. Kaupunki
on tehnyt vuosittain laatukyselyitä sekä kunnallisten että yksityisten päiväkotien
asiakkaille. Vastausten perusteella palveluiden laaduissa ei ole nähtävissä olennaista
poikkeamaa.
Varhaiskasvatuspalveluiden talousarviokäsittelyssä yhtenä tuottavuustoimenpiteenä
on Lapinrinteen päiväkodin kunnallisen toiminnan siirtäminen palvelusetelillä
toteutettavaksi 1.8.2021 alkaen. Lapinrinteen päiväkodin palvelusetelille siirtämisen
taloudellinen vaikutus vuonna 2021 on 114 000 € (5kk). Vuositasolla säästö on 273 000
€. Tarkempi laskelma on esitetty liitteessä 1. Lapinrinteen päiväkodin siirtyessä
palvelusetelille asiakas voi halutessaan hakea palveluseteliä jatkaakseen samassa
yksikössä tai toisessa palveluseteliyksikössä tai hakeutua toiseen kunnalliseen
yksikköön.
Palveluseteliyrittäjäksi hakeutuvan yrittäjän tulee täyttää Rovaniemen kaupungin
palvelusetelin sääntökirjan edellyttämät vaatimukset. Palvelujen tuottajan on
sitouduttava täyttämään palvelusetelilain mukaiset yleiset ehdot sekä
varhaiskasvatuslain ja asetuksen edellytykset. Lisäksi palveluntuottajan on
sitouduttava noudattamaan muun toimintaa ohjaavan lainsäädännön edellytyksiä sen
mukaan, kun ne koskevat kyseessä olevaa palvelua. Palveluntuottaja sitoutuu lisäksi
täyttämään Rovaniemen kaupungin erikseen asettamat asiakkaiden tai
asiakasryhmien tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin
liittyvät taikka muut vastaavat vaatimukset.
Lisäksi yrittäjän on tuotettava palvelua palvelusetelin enimmäisarvolla vähintään kaksi
ensimmäistä toimintakautta, jolloin asiakasmaksut ovat samansuuruiset kuin
kaupungin omassa toiminnassa.
Sivistyslautakunta voi hyväksyä yrityksen hakemuksen ehdollisena niin, että
vaadittavat sääntökirjan mukaiset asiakirjat ja henkilöstöluettelot voidaan esittää
ennen yritystoiminnan alkua. Yrittäjävalinnasta päätetään sivistyslautakunnassa
joulukuussa 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta siirtää Lapinrinteen päiväkodin kunnallisen toiminnan
palvelusetelillä toteutettavaksi 1.8.2021 alkaen. Yrittäjähaku käynnistetään päätöksen
saadessa lainvoiman. Yrittäjävalinnasta päätetään sivistyslautakunnassa joulukuussa
2020.
Tiina Outila esitti, että sivistyslautakunta ei hyväksy esitettyä säästötoimenpidettä
Lapinrinteen päiväkodin toiminnan siirtämisestä palvelusetelille. Lapinrinteen
päiväkoti jatkaa kunnallisena varhaiskasvatusyksikkönä.
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Antti Väänänen kannatti esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu toimialajohtajan esityksestä
poikkeava esitys suoritetaan äänestys.
Äänestykset
Toimialajohtajan esitys: Jaa Tiina Outilan esitys: Ei
Jaa
Nafisa Yeasmin
Marjatta Koivuranta
Reetta Mustonen
Pertti Lakkala
Timo Tolonen
Sakke Rantala
Mari Jolanki
Mika Kansanniva
Ei
Antti Väänänen
Maija Pirttijärvi
Tiina Outila
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Varhaiskasvatuspalvelut
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§ 152
Teerikallion päiväkodin toiminnan siirtäminen palvelusetelillä toteutettavaksi 1.8.2021
alkaen
ROIDno-2020-2947
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Kuoksa
tarja.kuoksa@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Teerikallio palvelusetelille/säästöpotentiaali
2 Teerikallion vanhempien kuulemistilaisuus
3 Teerikallion päiväkoti/kuntalaisten palautteet 2020
4 Teerikallion vanhempien kannanotto
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 31
Varhaiskasvatuksesta annetun lain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että
varhaiskasvatusta on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa
ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kaupunki
myöntää lapselle tarpeen mukaisen varhaiskasvatuspaikan huomioiden perheen
toiveet ja lapsen yksilölliset tarpeet.
Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden toiminnan tehostamiseksi,
kasvavien kulujen hillitsemiseksi sekä asiakkaan valinnanmahdollisuuksien
lisäämiseksi on vuonna 2014 päätetty siirtyä kunnallisen toiminnan lisäksi
palvelusetelillä toteutettavaan yksityiseen varhaiskasvatukseen. Vuodesta 2015 alkaen
yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on kasvanut Rovaniemellä 21 %:sta nykyiseen 37
%:iin. Kaupunkiin on rakennettu uusia yksityisiä päiväkoteja sekä siirretty omassa
toiminnassa olleita päiväkoteja yksityisiksi.
Kaupungin omassa toiminnassa on keskitetty suurempiin yksiköihin. Riittävän
suuressa kunnallisessa yksikössä voidaan toimia taloudellisesti tehokkaasti ja
mahdollistaa asiakkaalle monimuotoisen lapsen tarpeita vastaavan
varhaiskasvatustoiminnan. Pienistä yksiköistä luopumisen myötä kaupunki voi tarjota
myös uusille yrittäjille mahdollisuuden toteuttaa varhaiskasvatustoimintaa.
Kunnallisen ja yksityisen palvelutuotannon osuutta on arvioitava määrällisesti koko
kunnan alueella mutta myös alueellisesti. Kunnan on vastattava koko
varhaiskasvatuksen palveluverkosta sekä määrän, että laadun osalta. Jotta tämä
toteutuu on kunnan eri alueilla oltava riittävästi sekä kunnallista että yksityistä
palvelutuotantoa. Monipuolinen asiakkaiden tarpeita vastaava
varhaiskasvatusverkosto luo lakisääteisen ja ennaltaehkäisevän varhaiskasvatuksen
perustan.
Rovaniemen kaupunki palveluiden järjestäjänä valvoo yksityistä
varhaiskasvatustoimintaa. Valvontaviranomainen toteuttaa valvontaa ensisijaisesti
antamalla palvelujen tuottamisessa tarpeellista ohjausta ja neuvontaa
palveluntuottajalle sekä seuraa toiminnan kehitystä yhteistyössä palveluntuottajan
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kanssa. Rovaniemen kaupungin käytännöt on kirjattu Yksityisen varhaiskasvatuksen
ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan suunnitelmaan.
Ohjaus, neuvonta ja valvonta ovat yksi osa laadun seurantaa ja kehittämistä.
Varhaiskasvatuksessa toimii varhaiskasvatuksen laadunhallintatiimi, joka koordinoi
sekä kunnallisen että yksityisen varhaiskasvatuksen laatutyötä. Laadunhallintatiimi
vastaa myös yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen ohjauksen, neuvonnan ja
valvonnan painopisteiden määrittämisestä ja toteuttamisen suunnittelusta. Kaupunki
on tehnyt vuosittain laatukyselyitä sekä kunnallisten että yksityisten päiväkotien
asiakkaille. Vastausten perusteella palveluiden laaduissa ei ole nähtävissä olennaista
poikkeamaa.
Varhaiskasvatuspalveluiden talousarviokäsittelyssä yhtenä tuottavuustoimenpiteenä
on Teerikallion päiväkodin kunnallisen toiminnan siirtäminen palvelusetelillä
toteutettavaksi 1.8.2021 alkaen. Teerikallion päiväkodin palvelusetelille siirtämisen
taloudellinen vaikutus vuonna 2021 on 61 000 € (5kk). Vuositasolla säästö on 147 000
€. Tarkempi laskelma on esitetty liitteessä 1. Teerikallion päiväkodin siirtyessä
palvelusetelille voi asiakas halutessaan hakea palveluseteliä jatkaakseen samassa
yksikössä tai toisessa palveluseteliyksikössä tai hakeutua toiseen kunnalliseen
yksikköön. Päiväkodissa oleva integroitu ryhmä tulee siirtää toiseen kunnalliseen
yksikköön.
Palveluseteliyrittäjäksi hakeutuvan yrittäjän tulee täyttää Rovaniemen kaupungin
palvelusetelin sääntökirjan edellyttämät vaatimukset. Palvelujen tuottajan on
sitouduttava täyttämään palvelusetelilain mukaiset yleiset ehdot sekä
varhaiskasvatuslain ja asetuksen edellytykset. Lisäksi palveluntuottajan on
sitouduttava noudattamaan muun toimintaa ohjaavan lainsäädännön edellytyksiä sen
mukaan, kun ne koskevat kyseessä olevaa palvelua. Palveluntuottaja sitoutuu lisäksi
täyttämään Rovaniemen kaupungin erikseen asettamat asiakkaiden tai
asiakasryhmien tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin
liittyvät taikka muut vastaavat vaatimukset.
Lisäksi yrittäjän on tuotettava palvelua palvelusetelin enimmäisarvolla vähintään kaksi
ensimmäistä toimintakautta, jolloin asiakasmaksut ovat samansuuruiset kuin
kaupungin omassa toiminnassa.
Sivistyslautakunta voi hyväksyä yrityksen hakemuksen ehdollisena niin, että
vaadittavat sääntökirjan mukaiset asiakirjat ja henkilöstöluettelot voidaan esittää
ennen yritystoiminnan alkua. Yrittäjävalinnasta päätetään sivistyslautakunnassa
joulukuussa 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta siirtää Teerikallion päiväkodin kunnallisen toiminnan
palvelusetelillä toteutettavaksi 1.8.2021 alkaen. Yrittäjähaku käynnistetään päätöksen
saadessa lainvoiman. Yrittäjävalinnasta päätetään sivistyslautakunnassa joulukuussa
2020.
Sakke Rantala esitti, että sivistyslautakunta päättää pitää Teerikallion päiväkodin
kunnallisena päiväkotina.
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Tiina Outila ja Marjatta Koivuranta kannattivat esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu toimialajohtajan esityksestä
poikkeava esitys suoritetaan äänestys.
Äänestykset
Toimialajohtajan esitys: Jaa Sakke Rantalan esitys: Ei
Ei
Maija Pirttijärvi
Antti Väänänen
Sakke Rantala
Timo Tolonen
Marjatta Koivuranta
Tiina Outila
Mari Jolanki
Pertti Lakkala
Mika Kansanniva
Reetta Mustonen
Nafisa Yeasmin
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi Sakke Rantalan esityksen.
Tiedoksi
Varhaiskasvatuspalvelut
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§ 153
Sivistyslautakunnan talousarvio 2021
ROIDno-2020-2008
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Sarala
arto.sarala@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Sivistyslautakunta - talousarviokortti 2021
2 Talousarviotoimenpiteet 2021 - taulukko
3 Talousarviotoimenpiteet 2021 - sanallinen arviointi
Rovaniemen kaupungin vuoden 2021 määrärahakehykseksi esitetään 392,10
miljoonaa euroa. Tällöin kaupungin tilikauden alijäämä olisi 7,10 miljoonaa euroa.
Talousarviovalmistelun keskeisin tavoite on tasapainottaa kaupungin talous. Vuoden
2021 talousarviossa pysyminen ja tasapainoon saattaminen tulevina vuosina
edellyttää monentyyppisiä ja mittavia tasapainottamistoimenpiteitä kaikilta
toimialoilta.
Kaupunginhallituksen hyväksymässä vuoden 2021 talousarvion suunnitteluohjeessa
on osoitettu toimielinkohtaiset määrärahakehykset.
Sivistyslautakunnan määrärahakehys vuodelle 2021 on 135,50 miljoonaa euroa.
Toimielin
RAAMI 2021
Tarkastuslautakunta
0,25
Kaupunginhallitus
-1,60
Perusturvalautakunta
231,00
Sivistyslautakunta
135,50
Elinvoimalautakunta
20,50
Ympäristölautakunta
6,45
MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ 392,10
Sivistyslautakunnan alustavat palvelualuekohtaiset määrärahat:
TAE2021
Varhaiskasvatuspalvelut 46,42
Koulutuspalvelut
71,58
Vapaa-ajan palvelut
17,50
MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ 135,50
Määrärahat yhteensä on sivistyslautakuntaa sitova. Palvelualuekohtaiset määrärahat
tarkentuvat käyttösuunnitelmassa. Käyttösuunnitelma tulee suunnitteluohjeen
mukaisesti hyväksyä viimeistään 31.12.2020. Maksujen korotukset palvelualueilla
tehdään joko vuoden tai viimeistään lukuvuoden alusta.
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Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn vuoden 2021 talousarvion. Sivistyslautakunnan
määräraha vuodelle 2021 on 135,50 miljoonaa euroa.
Nafisa Yeasmin esitti, että tuntijakoa ei muuteta eikä opetustunteja vähennetä.
Tuntikehys pidetään entisellään.
Tiina Outila, Reetta Mustonen ja Maija Pirttijärvi kannattivat esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu toimialajohtajan esityksestä
poikkeava esitys suoritetaan äänestys.
Sivistyslautakunta hyväksyi Nafisa Yeasminin esityksen.
Maija Pirttijärvi esitti, että lukion kursseja ei vähennetä.
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti Maija Pirttijärven esityksen.
Tiina Outila esitti, että sivistyslautakunta ei vähennä avustuksia.
Maija Pirttijärvi kannatti esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu toimialajohtajan esityksestä
poikkeava esitys suoritetaan äänestys.
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Nafisa Yeasmin esitti, että liikuntapaikkojen ja latujen kunnossapidosta ei
vähennetä.
Tiina Outila ja Reetta Mustonen kannattivat esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu toimialajohtajan esityksestä
poikkeava esitys suoritetaan äänestys
Sivistyslautakunta hyväksyi Nafisa Yeasminin esityksen.
Pertti Lakkala esitti, että tilapäistä luopumista Yllärin nuorisotilasta ei luovuta.
Esitys raukesi kannattamattomana.
Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala poistui kokouksesta.
Tiina Outila esitti, että kaupunginhallituksen sivistyslautakunnalle hyväksymä
määrärahakehys vuodelle 2021 on 135,50 miljoonaa euroa. Sivistyslautakunta toteaa
määrärahakehyksen riittämättömäksi monipuolisen kouluverkon, laadukkaiden vapaa-
ajanpalveluiden sekä opetuksen ja varhaiskasvatuksen turvaamiseen. Esitetyistä
talousarviotoimenpiteistä vuodelle 2021 toteutetaan kirjastoaineiston hankinnan
rajoittaminen, tilapäinen luopuminen Yllärin nuorisotilasta sekä muut operatiiviset
tehostamis- ja leikkaustoimenpiteet; yhteensä 230 000e. Sivistyslautakunnan määraha
vuodelle 2021 on 136,25 miljoonaa euroa. Sivistyslautakunta esittää lisämäärärahan
myöntämistä 750 000e.
Esitys raukesi kannattamattomana.
Puheenjohtaja Pertti Lakkala esitti, että sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2021
talousarvioksi 135,78 miljoona euroa. Lisäksi sivistyslautakunta pyytää
kaupunginhallitusta korottamaan raamia 280.000 euroa.
Antti Väänänen kannatti esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu toimialajohtajan esityksestä
poikkeava esitys suoritetaan äänestys.
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Äänestykset
Tuntijaon muuttaminen: Toimialajohtajn esitys jaa: Nafisa Yeasminin esitys: Ei
Ei
Mika Kansanniva
Tiina Outila
Nafisa Yeasmin
Antti Väänänen
Maija Pirttijärvi
Marjatta Koivuranta
Reetta Mustonen
Pertti Lakkala
Timo Tolonen
Sakke Rantala
Mari Jolanki
Avustusten vähentäminen: Toimialajohtajan esitys: jaa Tiina Outilan esitys: ei
Jaa
Nafisa Yeasmin
Timo Tolonen
Pertti Lakkala
Reetta Mustonen
Sakke Rantala
Mika Kansanniva
Marjatta Koivuranta
Mari Jolanki
Ei
Tiina Outila
Maija Pirttijärvi
Antti Väänänen
Liikuntapaikkojen ja latujen kunnossapidon vähentäminen: Toimialajohtajan esitys: jaa
Nafisa Yeasminin esitys: ei
Ei
Maija Pirttijärvi
Tiina Outila
Timo Tolonen
Antti Väänänen
Pertti Lakkala
Nafisa Yeasmin
Reetta Mustonen
Mika Kansanniva
Marjatta Koivuranta
Sakke Rantala
Mari Jolanki
Toimialajohtajan esitys: Jaa Pertti Lakkalan esitys: Ei
Ei
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Mika Kansanniva
Antti Väänänen
Tiina Outila
Reetta Mustonen
Pertti Lakkala
Maija Pirttijärvi
Nafisa Yeasmin
Tyhjä
Sakke Rantala
Mari Jolanki
Timo Tolonen
Marjatta Koivuranta
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Pertti Lakkalan esityksen vuoden 2021
talousarvioksi 135,78 miljoonaa euroa. Lisäksi sivistyslautakunta pyytää
kaupunginhallitusta korottamaan raamia 280.000 euroa.

Tiedoksi
Kaupunginhallitus, talous- ja rahoitusjohtaja, controller, taloussuunnittelijat
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§ 154
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Liikuntajohtaja
Avustuspäätös:
§ 8 Ounashallin vakiovuorot talvikaudeksi 2020-21, 25.09.2020
Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 148 Irtisanoutuminen vakanssi 71809056, 16.09.2020
§ 149 Valinnan vahvistaminen koulutuspalvelut lv 2020-2021, 29.09.2020
Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
§ 38 Lapin maakuntamuseon ja Rovaniemen taidemuseon varajohtajat, 25.09.2020
Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
§ 116 Päiväkotisihteerin toimen nro 85556004 täyttäminen / Käpymetsän päiväkoti,
30.09.2020
§ 117 Päiväkotisihteerin toimen nro 85556005 täyttäminen / Ruokolammen päiväkoti,
30.09.2020
§ 118 Päiväkotisihteerin toimen nro 85556002 täyttäminen / Poropolun päiväkoti,
30.09.2020
Rehtori Lapin musiikkiopisto
§ 2 Pianonsoiton tuntiopettajan tehtävän täyttäminen ajalle 28.9.2020–31.5.2021,
23.09.2020
Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
§ 196 Oppilashuollon täyttölupa 1.1.2021 alkaen, 25.09.2020
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 hyväksyi toimialajohtajan ja puheenjohtajan esityksen.
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Muutoksenhakukielto
§140, §141, §142, §143, §145
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
§144, §146, §147, §148, §149, §150, §151, §152, §153, §154
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.

