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§ 36
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
Merkittiin, että § 49 käsiteltiin ennen §:ää 48. Muilta osin sivistyslautakunta hyväksyi
toimialajohtajan esityksen.
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§ 37
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Marjatta Koivurannan ja varalle
Yeasmin Nafisan.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 24.3.2021.
Pöytäkirja julkaistaan 25.3.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi
/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös
Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Pirjo Kumpulan ja varalle Yeasmin
Nafisa.
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§ 38
Ajankohtaiset asiat
Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin.
- Uusi nuorisovaltuuston edustaja Lumi Honkala esitteli itsensä
- Koronatilanne
- Koronarokotusten tilanne
- Kaupunkistrategia uusittavana
- Konserniohje uusittavana
- Talousarvio 2022 prosessi käynnistyy
- Uimahalli Vesihiisi/kuntosalitoiminta
- Teatteriselvitys
- Ounasvaaran lukion tilat
- Vaaranlammen koulun tilat ja aikataulutus
- Erämuseopäätökset
- Kaupunginhallituksen edustaja Harri Rapo kertoi ajankoistaisista asioista mm.
sijoitusasiat , kaupunginhallituksen puheenjohtajan ero, Sierilän voimala,
kopiokoneiden kilpailutus
- Palvelualuepäällikkö Merja Tervo kertoi vapaa-ajan ajankohtaisista asioista mm.
koronatilanteeseen liittyvä kirjallinen ohje lähikontaktien estämiseksi, Samelainen
erikoiskirjasto, taidemuseon ja nuorisopalvelujen erityisavusutus
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Päätös
Sivistyslautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi
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§ 39
Sivistyslautakunnan talouden toteuma 1.1.-28.2.2021
ROIDno-2021-570
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Sarala
arto.sarala@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Talousraportti 1-2/2021
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 helmikuun jälkeen 16,66 %.
Helmikuun jälkeen sivistyslautakunnan talousarviosta on toteutunut 15,40 %.
Euroina se tarkoittaa 20,9 miljoonaa euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1. - 28.2.2021 tiedoksi
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
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§ 40
Sivistyslautakunnan tilinpäätös 2020
ROIDno-2020-536
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Kuoksa, Kai Väistö, Merja Tervo, Arto Sarala
tarja.kuoksa@rovaniemi.fi, kai.vaisto@rovaniemi.fi, merja.tervo@rovaniemi.fi, arto.
sarala@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö
Liitteet

1 Sivistyslautakunnan tilinpäätös 2020
2 Sivistyslautakunnan tuloskortti 2020
3 Sivistyslautakunnan tilinpäätöshinnat 2020
Kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 492 hyväksymien Vuoden 2020 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:
”Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja
toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen
yhteydessä.
Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista
koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.
Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden
toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä
tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut.
”Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja
toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin
toimenpiteisiin.”
Sivistyslautakunnan toteuma vuonna 2020 oli 130,8 miljoonaa euroa (99,4 %).
Varhaiskasvatuspalvelujen osalta toteuma oli 45,7 miljoonaa euroa (102,3 %
), koulutuspalveluiden osalta 67,7 miljoonaa euroa (99,2 %) ja vapaa-ajan palvelujen
osalta 17,4 miljoonaa euroa (100,6 %) . Sivistyslautakunnan muutettu talousarvio
alittui noin 0,75 miljoonaa euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Merkittiin, että Harri Rapo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyslautakunnan tilinpäätöksen liitteineen vuodelta
2020 ja esittää tuloskortin liitettäväksi kaupungin tilinpäätökseen.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
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Kaupunginvaltuusto, § 12,15.02.2021
Sivistyslautakunta, § 41, 18.03.2021
§ 41
Vastaus valtuustoaloitteeseen: Susivoudin ulkokuntosali
ROIDno-2021-633
Kaupunginvaltuusto, 15.02.2021, § 12
Saara Koikkalainen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Terveysliikunnalla on kymmeniä suotuisia vaikutuksia elimistön toimintoihin. Se
parantaa heikentynyttä sokeriaineenvaihduntaa, vahvistaa luustoa, helpottaa
stressinhallintaa, alentaa kohonnutta verenpainetta ja korkeaa kolesterolia sekä
ehkäisee sydän- ja verisuonisairauksia, aikuisiän diabetesta ja tuki- ja liikuntaelinten
sairauksia. Säännöllisellä liikunnalla on suotuisia vaikutuksia myös mielenterveyteen
ja henkiseen hyvinvointiin. Itsenäisesti ja ulkotiloissa tapahtuvan liikkumisen merkitys
on lisääntynyt erityisesti nyt korona-aikana. Rovaniemi on merkittävä
opiskelijakaupunki. Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun kampusalue
sijaitsee pääasiassa Rantavitikalla, jossa on myös Lapin koulutuskeskus REDUn
Jokiväylän toimintayksikkö. Alueella on myös paljon opiskelija-asuntoja. Susivoudin
kenttä on näiden välittömässä läheisyydessä ja olisi siten luonteva sijoituspaikka
ulkokuntosalille. Uudet liikuntavälineet tuon lähiliikuntapaikan yhteydessä palvelisivat
myös Rantavitikan peruskoulua ja lähellä sijaitsevia päiväkoteja. Esitämme, että uusien
liikuntavälineiden hankintaa kiirehditään niin, että Susivoudin ulkokuntosali pyritään
avaamaan jo tulevana kesänä."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.

Sivistyslautakunta, 18.03.2021, § 41
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hämäläinen
pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi
liikuntajohtaja
Valtuustoaloitteessa esitetään, että uusien liikuntavälineiden hankintaa kiirehditään
niin, että Susivoudin ulkokuntosali pyritään avaamaan jo tulevana kesänä.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
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Susivoudin ulkokuntosalin rakentaminen pyritään käynnistämään määrärahojen
puitteissa. Rakentaminen voidaan toteuttaa vaiheittain lähivuosien aikana.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Aloitteen tekijät, kh
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§ 42
Liikunnan ja urheilun palkitsemiset vuodelta 2020
ROIDno-2021-860
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hämäläinen
pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi
liikuntajohtaja
Liitteet

1 Liikunnan ja urheilun palkitsemiset 2020 kaikki esitykset
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 32
Liikunnan ja urheilun vuosittaiset palkitsemiskäytänteet uudistettiin syksyllä 2020
(Sivistyslautakunta 7.10.2020, § 144). Sivistyslautakunta valitsee voimassa
olevien 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 liikuntateko tai –tapahtuma:
1. Teko tai tapahtuma, joka on edistänyt liikuntamuodon tai -ryhmän toimintaa.
2. Teko tai tapahtuma on toteutettu Rovaniemellä.
3. Yksittäisen henkilön suorittama merkittävä teko liikunnan edistämiseksi.
4. Vuoden liikuntateoksi tai -tapahtumaksi voidaan valita sama teko tai tapahtuma
vain kerran.
5. Liikunta- ja urheiluseurat tekevät esitykset vuoden liikuntateosta ja -tapahtumasta.
(Myös kuntalaisten esitykset huomioidaan.) Sivistyslautakunta tekee valinnan
saamiensa esitysten pohjalta.
6. Valituksi tullut palkitaan muistolahjalla.

Vuoden urheilija:
1. Urheilijan tai urheiluseuran on oltava kirjoilla Rovaniemen kaupungissa ennen
urheilusaavutustaan.
2. Valintaan oikeutettava tulos on saavutettava virallisissa olympia-, EM-, MM-, SM -
kisoissa tai maailman cupin kokonais- tai osakilpailussa.
3. Lapin Urheilutoimittajakerho ry ja sivistyslautakunnan jäsenet tekevät esitykset
vuoden urheilijaksi. (Myös seurojen esitykset huomioidaan.) Sivistyslautakunta valitsee
vuoden rovaniemeläisen urheilijan.
4. Vuoden urheilija palkitaan rahapalkinnolla.
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Vuoden seuratoimitsija:
1. Henkilö, joka merkittävästi vaikuttaa pyyteettömällä työllä rovaniemeläisessä
urheiluseurassa tai liikuntayhdistyksessä.
2. Liikunta- ja urheiluseurat tekevät esitykset vuoden seuratoimitsijaksi valittavasta
henkilöstä. Sivistyslautakunta tekee valinnan saamiensa esitysten pohjalta.
3. Vuoden seuratoimitsijanimityksen voi saada sama henkilö vain kerran.
4. Vuoden seuratoimitsija palkitaan muistolahjalla.

Menestyneiden urheilijoiden huomioiminen
1. Urheilijan on oltava kirjoilla Rovaniemen kaupungissa jo ennen urheilusaavutustaan.
2. Palkintoon oikeutettava tulos on saavutettava virallisissa olympia-, MM-, EM-kisoissa
tai maailman cupin kokonaiskilpailussa. Arvokisamenestyksestä palkitaan
muistolahjalla.
Muista merkittävistä urheilusaavutuksista myönnetyistä tunnustuspalkinnoista ja
mahdollisista Suomen mestaruuskisamenestyksistä sivistyslautakunta päättää
erikseen määrärahojensa puitteissa. Kaupunginhallitus ja sivistyslautakunta pidättävät
itselleen oikeuden palkitsemisesta, palkitsematta jättämisestä tai palkitsemisen
perusteiden muuttamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Päätös
Merkittiin, että Mari Jolanki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Liikuntajohtaja
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Kaupunginvaltuusto, § 74,07.09.2020
Sivistyslautakunta, § 43, 18.03.2021
§ 43
Vastaus valtuustoaloitteeseen: Hyvinvointipassi
ROIDno-2020-2888
Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 74
Sakke Rantala ym. valtuutetut jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
“Hyvinvointipassi on oikeudenmukainen ja kustannustehokas tapa järjestää
hyvinvointipalvelut laadukkaasti – oikeaa digiajan demokratiaa.”
Mistä on kyse? Hyvinvointipassijärjestelmän kuvaus lyhyesti (ohessa myös
havainnekuva konseptin luonnoksesta):
osa hyvinvointipalveluiden määrärahoista annetaan kuntalaisten käyttöön
suoraan hyvinvointipassijärjestelmän kautta (esim. 200€/kaupunkilainen)
kaikilla kaupunkilaisilla käytössään hyvinvointipassi (digitaalinen järjestelmä,
esim. sovellus tai kortti)
passilla voi maksaa hyvinvointia edistäviä palveluita, jotka toimielin on
hyväksynyt.
Palvelut jaetaan eri koreihin, esim.
A) kaikki kustannukset katetaan budjettivaroilla
B) osa kustannuksista katetaan tulorahoituksella, jota voidaan saada
hyvinvointipassista tai ulkoisista tuloista
C) osa kustannuksista soveltuisi maksettavaksi hyvinvointipassilla
Perusteluja:
Ensiksi, hyvinvointipassi olisi oikeudenmukainen, koska kaikki kaupunkilaiset saisivat
saman verran1 rahaa käyttöönsä ja siten saman mahdollisuuden ja kannusteen
käyttää hyvinvointia parantavia palveluja. Jos 5% hyvinvointitoimialan määrärahoista
jaettaisiin hyvinvointipassin kautta, jokainen kaupunkilainen saisi käyttöönsä 200
euroa. Hyvinvointijärjestelmän rahoitusta voi myöhemmin kasvattaa.

Toiseksi, hyvinvointipassi lisäisi arjen demokraattisuutta nykyaikaisella tavalla.
Toimielin hyväksyisi pelisäännöt eri palveluiden sisällyttämisestä järjestelmään, varaisi
rahat passijärjestelmään sekä valvoisi järjestelmän toimintaa. Toisin sanottuna
kuntalaiset voisivat äänestää jaloillaan ja käyttää passille varatut rahansa
haluamissaan kohteissa, tapahtumissa ja palveluissa. Tämä tuottaisi tietoa
tarpeellisista palveluista ja auttaisi kehittämään palveluja tarpeen mukaan.
Järjestelmän piiriin voidaan ottaa lisää palveluntuottajia myöhemmin.
Kolmanneksi, hyvinvointipassi parantaisi palvelujen laatua ja kustannustehokkuutta.
Kun yksikkö kilpailee asiakkaiden passirahavirrasta, muodostuu kannuste parantaa
laatua.
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1

Tulonjakopoliittinen keskustelu ja ratkaisut ovat valmisteluvaiheen asioita. On
kuitenkin syytä huomioida, että oikeudenmukainen tulonjako huomioidaan jo
verotuksessa.
Vastaavasti yksiköiden tulosvastuu korostuisi (pois lukien kori A). Samoin
palveluiden rahoituksen läpinäkyvyys parantuisi.
Hyvinvointipassi ei ole leikkaus, vaan rakenneuudistus, jonka tarkoitus on torjua
hyvinvoinnin polarisoitumista. Sama rahamäärä tulisi käytettäväksi
hyvinvointipalveluihin aiempaa oikeudenmukaisemmin ja tehokkaammin. Lisäksi
ulkoista rahaa toisivat mm. turistit ja palveluiden suurkäyttäjät.
Yhteenvetona: hyvinvointipassi parantaisi oikeudenmukaisella tavalla i) palveluiden
laatua, kun palveluntarjoajat pääsevät kilpailemaan rehdisti asiakkaista, ii) olisi
demokratian digiloikka sekä iii) parantaisi julkisten varojen käytön tehokkuutta ja
läpinäkyvyyttä.
Valtuustoaloitteen allekirjoittaneina esitämme,
että kaupunginhallitus mm.
resursoi, aikatauluttaa ja valvoo suunnittelun2,
laatii reunaehdot kokeilulle ja
valmistelee asiaa tarvittavalla tavalla esitettäväksi kaupunginvaltuustolle
2

Suunnitteluvaiheessa esim. kolme kaistaa:
1. kehitetään ulkopuolisen asiantuntijan (esim. palvelumuotoilija) kanssa
hyvinvointipassi- rakennetta asiakkaan ja palvelujen näkökulmasta
2. kokeillaan ulkopuolisen asiantuntijan (esim. ohjelmistotoimittaja) kanssa
maksu- ja rahoitus- järjestelmää (esim. mobiilisovellus tai tyky-kortti sekä
maksujen välittyminen palveluntarjoajille)
3. selvitetään ulkopuolisen asiantuntijan (esim. juristi) tuella, millä
reunaehdoilla järjestelmä voidaan panna toimeen hallinnollisesta
näkökulmasta"

Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.

Sivistyslautakunta, 18.03.2021, § 43
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa-Reetta Karhu, Tuulikki Louet-Lehtoniemi
kaisa-reetta.karhu@rovaniemi.fi, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi
Intendentti, sosiaali- ja terveysjohtaja
Valtuustoaloite 7.9.2020:
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Hyvinvointipassi-ajatusta kuvataan aloitteessa niin, että osa hyvinvointipalveluiden
määrärahoista annettaisiin kuntalaisten käyttöön suoraan
hyvinvointipassijärjestelmän kautta (esim. 200€/kaupunkilainen). Kaikilla
kaupunkilaisilla olisi passi käytössään. Digitaalisen järjestelmän, esim. sovelluksen tai
kortin, avulla voisi maksaa toimielimen hyväksymiä hyvinvointia edistäviä palveluita.
Palvelut jaettaisiin eri koreihin, esim. A) kaikki kustannukset katetaan budjettivaroilla
B) osa kustannuksista katetaan tulorahoituksella, jota voidaan saada
hyvinvointipassista tai ulkoisista tuloista C) osa kustannuksista soveltuisi
maksettavaksi hyvinvointipassilla. Aloitteessa hyvinvointipassi nähdään digiajan
demokratiaksi - oikeudenmukaiseksi ja kustannustehokkaaksi tavaksi järjestää
hyvinvointipalvelut laadukkaasti.
Aloitteessa todetaan hyvinvointipassin olevan oikeudenmukainen, koska kaikki
kaupunkilaiset saisivat saman verran rahaa käyttöönsä ja siten saman
mahdollisuuden ja kannusteen käyttää hyvinvointia parantavia palveluja (Aloitteen
mukaan tulonjakopoliittinen keskustelu ja ratkaisut ovat valmisteluvaiheen asioita,
joskin todetaan olevan syytä huomioida, että oikeudenmukainen tulonjako
huomioidaan jo verotuksessa). Jos 5% hyvinvointitoimialan määrärahoista jaettaisiin
hyvinvointipassin kautta, jokainen kaupunkilainen saisi käyttöönsä 200 euroa.
Hyvinvointijärjestelmän rahoitusta voisi myöhemmin kasvattaa.
Toiseksi, hyvinvointipassi lisäisi aloitteen mukaan arjen demokraattisuutta
nykyaikaisella tavalla. Toimielin hyväksyisi pelisäännöt eri palveluiden sisällyttämisestä
järjestelmään, varaisi rahat passijärjestelmään sekä valvoisi järjestelmän toimintaa.
Toisin sanottuna kuntalaiset voisivat ’äänestää jaloillaan’ ja käyttää passille varatut
rahansa haluamissaan kohteissa, tapahtumissa ja palveluissa. Tämä tuottaisi tietoa
tarpeellisista palveluista ja auttaisi kehittämään palveluja tarpeen mukaan.
Järjestelmän piiriin voitaisiin ottaa lisää palveluntuottajia myöhemmin.
Kolmanneksi, hyvinvointipassi parantaisi aloitteen mukaan palvelujen laatua ja
kustannustehokkuutta. Kun yksikkö kilpailisi asiakkaiden passirahavirrasta,
muodostuisi kannuste parantaa laatua. Vastaavasti yksiköiden tulosvastuu korostuisi
(pois lukien kori A). Samoin palveluiden rahoituksen läpinäkyvyys parantuisi.
Hyvinvointipassi ei olisi aloitteentekijän mukaan leikkaus, vaan rakenneuudistus, jonka
tarkoitus olisi torjua hyvinvoinnin polarisoitumista. Sama rahamäärä tulisi
käytettäväksi hyvinvointipalveluihin aiempaa oikeudenmukaisemmin ja
tehokkaammin. Lisäksi ulkoista rahaa toisivat mm. turistit ja palveluiden
suurkäyttäjät. Yhteenvetona aloitteesta todetaan, että hyvinvointipassi parantaisi
oikeudenmukaisella tavalla i) palveluiden laatua, kun palveluntarjoajat pääsevät
kilpailemaan rehdisti asiakkaista, ii) olisi demokratian digiloikka sekä iii) parantaisi
julkisten varojen käytön tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä.
Aloitteessa esitetään, että kaupunginhallitus mm. resursoi, aikatauluttaa ja valvoo
suunnittelun, laatii reunaehdot kokeilulle ja valmistelee asiaa tarvittavalla tavalla
esitettäväksi kaupunginvaltuustolle. Suunnitteluvaiheessa olisi esim. kolme kaistaa:
kehitetään ulkopuolisen asiantuntijan kanssa passin rakennetta asiakkaan ja
palvelujen näkökulmasta, kokeillaan ulkopuolisen asiantuntijan kanssa maksu- ja
rahoitusjärjestelmää, ja selvitetään ulkopuolisen asiantuntijan tuella, millä
reunaehdoilla järjestelmä voidaan panna toimeen hallinnollisesta näkökulmasta.
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Vastaus aloitteeseen:
Hyvinvointipassi-selvitys vuodelta 2019
Vastaavantyyppistä hyvinvointipassi -ajatusta käsiteltiin Rovaniemellä vuonna 2019,
vuosina 2018-2019 tehdyn hyvinvointipassi-selvityksen pohjalta (kaupunginhallituksen
pöytäkirja 19.8.2019 § 262 Hyvinvointipassi-selvitys, ROIDno-2019-2077,
kaupunginvaltuutettu Sakke Rantalan ehdotus).
Selvityksessä käytiin läpi Rovaniemen kaupungilla käytössä olevia ja tulevia
toimintamalleja, kuten liikuntapalvelujen passit, Kulttuurikaverit ja tuolloin tulossa
ollut Kaikukortti-kokeilu, sekä muualla Suomessa käytössä olevia malleja.
Selvityksessä arvioitiin myös ehdotetun hyvinvointipassi –mallin vaikutuksia.
Arvioinnissa osin heijastui tuolloin hyvinvointipassi-ajatuksessa esimerkkinä
ilmoitetut, ’uusjakoon’ ehdotetut osuudet toimijoiden budjeteista (vapaa-aika 50%,
perusturva 1%). Selvityksestä ilmeni mm. seuraavaa:
Passimalli nostaisi näkyville kuntalaisen valintoja.
Julkista palvelua tarvittaisiin edelleen myös passin rinnalla.
Perusturvan, kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden järjestämisen taustalla on
kattava lainsäädännöllinen pohja, joka velvoittaa ja asettaa tavoitteita
toiminnalle: mm. laki kuntien kulttuuritoiminnasta, museolaki ja laki yleistä
kirjastoista.
Kullakin kaupungin hyvinvointisektorin toimijalla on keskenään erilaiset
tavoitteet, vrt. esimerkiksi nuorisotoimi ja tavoite löytää tukea tarvitsevat nuoret
- museotoimi - liikuntapalvelut.
Suuri osa vapaa-ajan palveluiden budjeteista on ’sidottu’ tila- ja
henkilöstökustannuksiin ja liikuntapaikkojen ylläpitoon.
Resursseja siirrettäessä malli huonontaisi tietyn palvelun saatavuutta sekä
saavutettavuutta eri väestöryhmille. Malli vaikuttaisi heikentävästi palvelujen
laatuun ja monipuolisuuteen, toiminnan suunnitteluun ja pitkäjänteisyyteen
sekä lakisääteisten tavoitteiden saavuttamiseen.
Malli sinänsä ei esim. saisi ihmistä liikkeelle - miten aktivoida edelleen niitä, jotka
tarvitsevat tiettyä palvelua ja joille on palveluista erityisen suuri etu?
Ehdotetun hyvinvointipassin käyttöönottoa ei pidetty tehdyn selvityksen perusteella
tarkoituksenmukaisena toimintamuotona. Kaikukortista saatavia kokemuksia todettiin
arvioitavan kortin pilotoinnin aikana ja päätettiin seurata Tampereen aktiivipassi-
mallin kehittymistä.
Aloite 7.9.2020 ja palvelujen tämänhetkinen tilanne
Vuoden 2019 selvityksestä edelle tiivistetyt huomiot ovat edelleen relevantteja. Käsillä
olevaan aloitteeseen liittyen voi todeta lisäksi seuraavan.
Lainsäädännöllisestä toimintapohjasta (mm. laki kuntien kulttuuritoiminnasta ja
uudistunut valtionosuuslainsäädäntö) seuraa, että kunnan toimijoiden tulee jo tällä
hetkellä edistää mm. osallisuutta, osallistumista, yhdenvertaisia mahdollisuuksia,
saatavuutta ja hyvinvointia. Myös kulttuurisen moninaisuuden edistäminen on yksi
tehtävistä. Näitä toiminnan keskeisiä lähtökohtia ja tavoitteita toteutetaan kunkin
yksikön toiminnan kokonaisuus huomioiden.
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Ainakin osa palveluista tarjotaan maksuttomana matalan kynnyksen palveluna, eikä
asiakkaalta tällöin ’raha palaa’ palvelua tarjoavaan yksikköön. Palveluja tarjotaan myös
kohdennetusti mm. senioriväestölle, kouluikäisille ja erityisryhmille, esimerkiksi
lastenkulttuuripalveluja viedään pääosin suoraan kouluihin ja varhaiskasvatuksen
yksiköihin ja samoin ikäihmisten kulttuuripalveluja ikäihmisten palvelukoteihin.
Parhaillaan on pilotoitavana myös harrastamisen Suomen malli, jonka päätavoitteena
on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa
jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.
Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista,
olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun
ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Rovaniemen kaupunki on saanut rahoituksen
pilottia varten ja parhaillaan valmistellaan hakemusta harrastamisen Rovaniemen
mallin kehittämiseksi.
Rovaniemen kaupungin palvelurakenteessa hyvinvointipalveluja ovat sosiaali- ja
terveyspalvelut. Sivistyspalvelut koostuvat koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaa-
ajan palveluista. Hyvinvointi teemana läpileikkaa kaikkia kaupungin palveluja.
Kulttuurin, liikunnan ja nuorisolle kohdennettujen palvelujen yhteiskunnallinen
merkitys ja hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomat. Näillä vapaa-aika -otsikon alle
kuuluvilla palveluilla on myös tärkeä sivistystehtävä. Lisäksi niillä, samoin kuin esim.
terveyspalveluilla, on taustalla perusoikeuden suoja. Esimerkiksi kulttuurista
nauttiminen on suojattu perusoikeutena.
Puhuttaessa vapaa-ajan palveluista, on olennaista todeta, että eri toimijoilla ja
yksiköillä on keskenään erilaiset tavoitteet ja eri kohderyhmiä. Palvelut eivät ole
keskenään yhteismitallisia. Kukin toimija pyrkii sille asetettuihin tavoitteisiin kunnan
kokonaisedun nimissä ja nykyisin yhä enemmän yhteistoiminnassa - pikemminkin
kuin kilpailemalla keskenään. Kuluvan vuoden talousarviossa kaupungin vapaa-ajan
palveluiden osuus on budjetista 17,61 meur / 392,12 meur.
Mahdollisuus pitkäjänteiseen toimintaan, niin rahoituksellisesti kuin muutoin, turvaa
laatua, tehokkuutta ja investointien onnistumista ja on usein edellytyksenä myös
valtion rahoitukselle. Viiden prosentin rahoitusvähennys saattaisi, esimerkinomaisesti
ja tietämättä passin tulovirroista, tarkoittaa esimerkiksi liikuntapalveluissa ohjatun
ryhmäliikunnan lopettamista, ulkoilureittiverkoston puolittamista tai kahdesta isosta
urheilukentästä luopumista. Osa toimijoista kantaa myös kustannusvastuuta esim.
investointeina tai tilavuokrina tiloista tai muista hankinnoista, joita käytännössä voivat
pienemmällä satsauksella hyödyntää myös muut alan toimijat (esim. erilaiset
Rovaniemellä vierailevat esiintyjäryhmät).
Kaupungin hyvinvointiin liittyvät toimijat raportoivat kattavasti. Kertomukset, vertailut,
tilastot ja käyttäjätutkimukset yms. tuottavat tietoa palveluista ja ovat edellytys myös
valtion rahoitukselle. ’Yleisötyö’, vuorovaikutus asiakkaiden ja kuntalaisten kanssa, saa
käytännössä entistä enemmän jalansijaa. Sisältöjen tuottamiseen haetaan enenevässä
määrin myös ulkopuolista rahoitusta, koska suuri osa budjeteista kohdistuu
henkilöstö- ja kiinteistökustannuksiin. Kunnan lisäksi myös valtio ja apurahoja
myöntävät tahot kannustavat eri yksiköiden oman tulonmuodostuksen sekä laadun ja
vaikuttavuuden kehittämiseen.
Vapaa-ajan palvelut ovat läsnä läpi ihmisen koko elämänkaaren ja ihmisten
elämänkirjon. Ne ovat oleellinen osa kokonaisvaltaista
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ja ihmislähtöistä hyvinvointitarkastelua sekä hyvän elämän määritelmää.
Vaikuttavuudeltaan ja ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta tarkasteltuna vapaa-ajan
palvelujen tarjonta on tärkeää, laajaa ja monia hyvinvoinnin edistämisen
mahdollisuuksia tarjoavaa.
Tulevaisuuden kunnan tehtävänä hyvinvointi ja ennaltaehkäisevä työ ja toiminta
nähdään tärkeässä ja moninaisessa roolissa. Kunnille on suunniteltu otettavan
käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-
kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen
valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistyön mukaan. Tällä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta
asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen.
Kannustin on suunniteltu otettavan käyttöön vuoden 2023 alusta, jolloin kunnille
jaetaan ensimmäisen kerran uudistuksen jälkeinen valtionosuus. Jo nyt tehtävä työ
tulee siis vaikuttamaan rahoitukseen, mikä on tärkeää tunnistaa myös Rovaniemellä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan edellytyksiä väestön hyvinvoinnille ja
terveydelle luovat muun muassa juuri vapaa-ajan palvelujen tehtävät, joita kunnan
tulee hoitaa niin, että HYTE-kertoimelle asetettuihin indikaattoreihin voidaan vastata.
Monipuolisten vapaa-ajan palvelujen tarjoaminen tuo alueen asukkaiden hyvinvoinnin
ja hyvän elämän edistämisen lisäksi myös siis tuloa. Alustavasti on kaavailtu, että
jaettava summa olisi noin 100 miljoonaa euroa, joka on yleiskatteellista, eli se sisältyy
kunnan saamaan valtionosuuteen. Kunta voi käyttää saamansa summan
valtionosuuden perusteissa osoitettujen tehtävien hoitamiseksi. Käytännössä kunta
voi saada rahoitusta seuraavasti: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perushinta x
kunnan asukasluku x kunnan HYTE-kerroin.
Monipuolisten vapaa-ajan palvelujen (liikunta, kulttuuri, nuorisotyö) vaikutukset
ulottuvat tutkitusti myös ihmisten terveyteen. Liikunnan osalta tutkimusta on tehty
paljon ja WHO:n tutkimuksen (2019) mukaan kulttuuri- ja taidetoimintaan
osallistuminen kohentaa tutkitusti ihmisen henkistä ja fyysistä terveyttä ja
hyvinvointia. Vaikutukset ovat moninaisia ja monikanavaisia. Koronapandemia on
osoittanut nuorisotyön ja kaikkien vapaa-ajan palveluiden merkityksen myös
poikkeuksellisina aikoina.
Meneillään olevien merkittävien valtakunnallisten uudistusten johdosta juuri nyt on
hyvä seurata kehitystä ja määriteltäviä tulevaisuuden kuntien tehtäviä, velvoitteita
sekä valtionosuuksien kehitystä. Kuntien omat kehittämistoimet on jatkossa hyvä
suunnitella suhteessa valtakunnalliseen kehittämiseen, jotta myös Rovaniemellä on
mahdollista saavuttaa oikea-aikaisia ja monipuolista kunnan hyvinvointityötä tukevia
tuloksia.
(Ks. aiheesta laajemmin mm. YK:n ihmisoikeussopimus ja Suomen perustuslaki:
oikeus omaan kulttuurin; Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019); Laki yleisistä
kirjastoista (1492/2016); Terveydenhuoltolaki; Sosiaalihuoltolaki; Liikuntalaki,
Nuorisolaki, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista; Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja
palvelujen parantamiseksi 2020–2023: Tavoitteena ikäystävällinen Suomi; Suositus
taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja
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terveydenhuollossa OKM/STM 2018; Arts Equal –hankkeen suositukset /
Taideyliopisto; Rovaniemen kaupungin eri ohjelmat, kuten Hyvinvointisuunnitelma ja -
raportti, Liikuntapoliittinen ohjelma, Kulttuuriohjelma 2021-2025 ).

Kaikukortti ja Tampereen Aktiivipassi-malli
Rovaniemellä toteutettiin Kaikukortti-kokeilu 15.10.2019 - 30.9.2020 välisenä aikana.
Kaikukortti on valtakunnallinen toimintamalli ja maksuton henkilökohtainen kortti,
jonka avulla voi hankkia pääsylippuja ja kurssipaikkoja kaikkiin Kaikukortti-verkostoon
kuuluviin kulttuuripalveluihin. Malli on tarkoitettu yli 16-vuotiaille sosiaali- ja
terveyspalvelujen asiakkaille, joilla vaikea taloudellinen tilanne estää
kulttuuripalvelujen käyttöä. Tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia osallistua
kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Kortti tukee kuntien ja maakuntien
työtä kulttuurin saavutettavuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Rovaniemellä kortilla
on tarjolla myös monipuolisesti liikunta- ja urheilutoimijoiden palveluita. Rovaniemellä
verkostossa on mukana 21 kohdetta ja 18 jakajatahoa. Jakajat ovat kaupungin omia
sekä kolmannen sektorin sosiaali- ja terveysalan toimijoita.
Kaikukortti-kohteissa vierailtiin vuoden 2019 aikana 1289 kertaa. Kävijöinä olivat
aikuiset 857 ja lapset 432 kertaa (omalla Kaikukortilla voi vanhempi tai isovanhempi
ottaa mukaan samaan talouteen kuuluvat alle 16-vuotiaat lapset). Kävijäryhmissä on
ollut mm. työttömiä, eläkeläisiä ja opiskelijoita. Käyntikohteita ovat olleet eri kulttuuri-
ja liikuntakohteet. Kaikukortti sai Rovaniemen seudun mielenterveysseura ry:n
mielenterveysteko-palkinnon 2020.
Kokeilusta saatujen myönteisten kokemusten pohjalta Rovaniemellä on vuoden 2021
alusta alkaen päätetty toistaiseksi jatkaa Kaikukorttitoimintaa.
Tampereella Aktiivipassi –malli jatkuu entisenlaisena. Aktiivipassilla
toimeentuloasiakas voi tietyn omavastuuosuuden maksamalla hyödyntää
joukkoliikenteen, uimahallien ja kuntosalien palveluita ja päästä museoihin.
Tampereella on tarkoitus kokeilla myös Kaikukorttia.
Johtopäätös:
Vastauksessa edellä todettu huomioiden hyvinvointipassin käyttöönottoa tai sellaisen
käyttöönoton suunnittelua ei nähdä tarkoituksenmukaisena. Rovaniemellä on otettu
käyttöön Kaikukortti. Meneillään olevien merkittävien valtakunnallisten uudistusten
johdosta juuri nyt on hyvä seurata kehitystä ja määriteltäviä tulevaisuuden kuntien
tehtäviä, velvoitteita sekä valtionosuuksien kehitystä. Kuntien omat kehittämistoimet
on jatkossa hyvä suunnitella suhteessa valtakunnalliseen kehittämiseen, jotta myös
Rovaniemellä on mahdollista saavuttaa oikea-aikaisia ja monipuolisia kunnan
hyvinvointityötä tukevia tuloksia. Suunnitteilla olevaan HYTE-kertoimeen liittyy myös
tärkeä taloudellinen näkökulma, sillä kunta voi käyttää saamansa summan
valtionosuuden perusteissa osoitettujen tehtävien hoitamiseksi. Tällöin
ennaltaehkäisevien palvelujen tuottaminen saa uuden kannustimen.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
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Sivistyslautakunta antaa lausuntonaan esitetyn mukaisen vastauksen.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Aloitteen tekijä
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§ 44
Lausunto ja selvitys Lapin aluehallintovirastoon saapuneen kantelun johdosta/ D: 2021-412
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 19
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§ 45
Lausunto ja selvitys Lapin aluehallintovirastoon saapuneen kantelun johdosta/ D: 2021-413
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 19
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Kaupunginvaltuusto, § 6,15.02.2021
Sivistyslautakunta, § 46, 18.03.2021
§ 46
Vastaus valtuustoaloiteeseen: Nuorten pahoinvoinnin ennaltaehkäisy
ROIDno-2021-161
Kaupunginvaltuusto, 15.02.2021, § 6
Matti Henttunen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Monen perheen painajainen, kun oman lapsen tulevaisuus tuhoutuu.
Meidän täytyy ottaa henkisesti huonosti voivista lapsista kiinni paljon aikaisemmin.
Jokaisessa koukussa tulisi olla ns. matalan kynnyksen yhteys alan auttavaan
ammattilaiseen, jotta koko perhe saisi hyvin varhain tarvitsemaansa tukea.
Jos tuki tulee vasta yläkouluissa, monen osalta peli voi olla jo menetetty. Tämä IS
uutisointi 5/2020 on ajankohtainen myös meillä Rovaniemellä. Tähän meidän pitää
panostaa, jotta syrjäytymisen tuoma turvattomuus ja ahdistus nuorisoltamme ja
heidän läheisiltään väistyisi ja näin nuori saisi tarkoituksen elämälleen joka on vasta
alussa.
Edellä esitetyn perusteella Perussuomalainen valtuustoryhmä pyytää kaupunkia
kiinnittämään huomiota tähän erittäin tärkeään asiaan. Yksikin menetetty nuori on
liikaa."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.

Sivistyslautakunta, 18.03.2021, § 46
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Väistö, Jussi Kainulainen, Tarja Kuoksa
kai.vaisto@rovaniemi.fi, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, opetuspäällikkö, palvelualuepäällikkö
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista
kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia. Lapsen tasapainoisen
kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen tapahtuu yhteistyössä
lapsen ja hänen huoltajansa kanssa samalla tukien huoltajaa hänen kasvatustyössään.
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnassa on kiinnitetty edellisenä ja
kuluneena toimintavuotena erityistä huomiota lapsen itsesäätely- ja tunnetaitojen
kehittymisen tukemiseen. Perheneuvolan kanssa yhteistyössä on huoltajille järjestetty
vanhemmuutta tukevia ryhmiä.

Rovaniemen kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
18.03.2021

4/2021

24 (41)

Varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä huoltajan kanssa lapsen
varhaiskasvatussuunnitelma, jonka lähtökohtana on lapsen etu ja hänen yksilölliset
tarpeensa. Tämä suunnitelma ohjaa toteutettavaa varhaiskasvatusta ja suunnitelmaa
päivitetään lapsen tarpeiden mukaan säännöllisesti. Varhaiskasvatuspaikan
henkilöstön lisäksi lapsen ja perheen kanssa yhteistyöhön voi osallistua
varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Varhaiskasvatuksessa monialaista yhteistyötä
tehdään osana lapsen hyvinvoinnin turvaamista. Yhteistyökumppaneina voi tällöin
olla neuvolan, lastensuojelun sekä muiden terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden
toimijoita. Esiopetusta järjestävissä varhaiskasvatusyksiköissä toimii oppilashuoltolain
mukainen hyvinvointiryhmä. Hyvinvointiryhmän tehtävänä on
varhaiskasvatusyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä yhteisöllisen
oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen ennaltaehkäisevästi. Oppilashuollon
kuraattori ja koulupsykologipalvelut kuuluvat myös esikoululaiselle. Tällä
hetkellä esiopetuksessa on käytettävissä yhden koulukuraattorin ja puolikkaan
koulupsykologin resurssi. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun myötä osa
viisivuotiaista lapsista siirtyy esiopetuksen piiriin 1.8.2021. Oppilashuollon palveluiden
ennaltaehkäisevä rooli tulee korostumaan jolloin palveluiden riittävyyteen ja
resursointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Koulujen päivittäisessä työssä keskeinen tavoite oppimisen ohella on lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistäminen ja ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö. Oppilashuoltoa
toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana
toimintana. Oppilashuollon työtä tehdään esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen
saakka. Ratkaisuja etsitään yhdessä huoltajien kanssa ja palveluja tarjotaan resurssien
sallimissa puitteissa niin, että ne ovat helposti saatavilla. Koronatilanteen aiheuttamat
poikkeusolot ovat kuormittaneet aiempaa enemmän oppilashuollon henkilöstöä.
Koulun ennaltaehkäisevää tehtävää toteuttavat opettajien, erityisopettajien ja
koulunkäynninohjaajien kanssa tiiviissä yhteistyössä mm. kouluterveydenhoitajat,
koulupsykologit ja -kuraattorit, etsivä nuorisotyö jne. Rovaniemen peruskouluihin on
harkinnanvaraisten avustusten avulla palkattu kuluvalle lukuvuodelle noin 20
opettajaa ja ohjaajaa lisää. Myös koulukuraattoreiden ja koulupsykologien määrää on
lisätty suunnitelmallisesti.
Rovaniemen kouluissa on käytössä kolmiportainen tukimalli, jossa oppilaalle
annettavaa tukea annetaan yleisen, tehostetun ja erityisen tuen keinoin. Koulutyössä
on tärkeää erilaisten oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhainen
tunnistaminen. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden tarpeita tulee
arvioida jatkuvasti ja aloittaa tuen antaminen riittävän varhain. Tuen oikea-aikaisuus
sekä tuen oikea taso ja muoto ovat ratkaisevia oppimisen ja kehityksen turvaamiseksi.
Kodin ja koulun yhteistyö on edellytys onnistuneelle opiskelun tukemiselle.
Oppilas saattaa tarvita oppimisessa ja koulunkäynnissä tukea tilapäisesti tai
pitempiaikaisesti. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi
tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. Koulu auttaa oppilasta erilaisin tukimuodoin,
jotka riippuvat vaikeuksien laadusta ja laajuudesta.
Oppilaan saama tuki Rovaniemellä on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen
tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen
erityisopetus, oppilashuollollinen tuki ja avustajapalvelut. Niitä käytetään sekä
yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä.
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Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. Kun oppilaan tuen
tarve muuttuu, liikutaan tuen portailla joustavasti kulloisenkin tarpeen mukaan joko
vähentäen tai vahvistaen tukea.
Kevätlukukaudella 2020 kouluissa aloitettiin K0 -toiminta (K nolla), jonka avulla
pyritään tukemaan koulujen kiusaamisen vastaista työtä. K0 on kiusaamiseen
puuttuvaa työtä, jossa selvitetään vakavia, pitkään jatkuneita kiusaamistapauksia.
K0 -toimintamallissa perhe, koulu tai varhaiskasvatus, nuoriso- ja sosiaalipalvelut sekä
poliisi selvittävät kiusaamistapauksia yhteistyössä. Eri viranomaistahot ovat mukana
tapauskohtaisesti tarpeen mukaan. Rovaniemen kaikkien koulujen toimintamalli
kiusaamistapausten hoitamisessa on uudistettu kesällä 2020.
Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on keskeinen osa kaupungin
muidenkin palvelualueiden toiminnassa varhaiskasvatuksesta lähtien. Palvelualueiden
yhteistyö on säännöllistä ja sitä on lisätty. Esimerkiksi keväällä 2021 toteutetaan
terveydenhoitajien ja koulukuraattorien IPC-menetelmäkoulutus, jolla vastataan lieviin
mielenterveyden pulmiin varhaisessa vaiheessa pyrkien välttämään niiden
pitkittymistä ja vaikeutumista.
Rovaniemen kaupunki osallistui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
koordinoimaan valtakunnalliseen sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishankkeeseen
(Sosku) vuosina 2015–2018. Tavoitteena oli elämänhallintaan ja hyvinvointiin liittyvien
taitojen vahvistaminen kouluyhteisössä. Näiden taitojen vahvistamiseksi kehitettiin
nuorten osallisuutta ja koko kouluyhteisön hyvinvointia lisäävä toimintamalli
peruskouluihin. Rovaniemen koulutuspalveluissa kehitetty hyvinvoinnin vuosikello
toimii tällä hetkellä koulujen hyvinvointityön ja yhteisöllisen oppilashuollon
ohjenuorana ja paikallisen opetussuunnitelman olennaisena osana. Koko lukuvuoden
ajalle suunnitellut toimenpiteet luokissa ovat olleet käytössä syksystä 2018 lähtien.
Hyvinvoinnin vuosikelloon liittyvää osaamista on jaettu myös muiden kaupunkien
käyttöön.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta antaa edellä mainitun vastauksenaan tehtyyn valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Aloitteen tekijälle
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Kaupunginvaltuusto, § 9,15.02.2021
Sivistyslautakunta, § 47, 18.03.2021
§ 47
Vastaus valtuustoaloitteeseen: Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin
ROIDno-2021-630
Kaupunginvaltuusto, 15.02.2021, § 9
Tiina Outila ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan peruskouluikäisistä
huomattava osa ei syö aamupalaa joka arkiaamu. 4. ja 5. luokkalaisista luku on 26
prosenttia, ja 8. ja 9. luokkalaisten osalta jopa 41,4 prosenttia. Tutkimukset ovat
osoittaneet linkin terveellisen aamupalan ja koulumenestyksen välillä, mutta kaikissa
kodeissa ei ole samanlaisia edellytyksiä huolehtia ravitsevasta aamiaisesta. Lisäksi
Sosiaalibarometri 2020 on osoittanut koronakriisin näkyneen kunnissa toimeentulon
ongelmina. 73 prosenttia sosiaalityöntekijöistä katsoo, että kriisi on lisännyt muun
muassa ruoka-avun tarvetta, mikä on vääjäämättömästi vaikuttanut myös koululaisiin.
Niissä kunnissa, joissa koulut ovat tarjonneet ilmaisen aamupalan, ovat tulokset olleet
positiivisia. Esimerkiksi Lahdessa on syksystä 2019 asti tarjottu viikoittainen aamupala
neljässä koulussa, jotka on valittu kokeiluun sosioekonomisin perustein. Aamiainen on
auttanut paitsi jaksamaan koulutyössä, myös mahdollistanut aikuisten kiireettömän
kohtaamisen ja kartoittamaan koululaisten elämään mahdollisesti liittyviä haasteita.
Kokeiluista saadun palautteen perusteella yhteisöllinen koulupäivän aloitus on
rauhoittanut oppilaita ja antanut koulutyöhön hyvän lähtökohdan.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki tarjoaa jatkossa
perusopetuksen oppilaille maksuttoman aamupalan kouluissa. Toimella pystymme
tasaamaan oppilaiden välisiä sosioekonomisia eroja sekä rauhoittamaan koulupäiviä.
Esitämme myös, että maksuttoman aamupalan tarjoamisen vaikutuksia oppilaiden
jaksamiseen ja hyvinvointiin seurataan."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.

Sivistyslautakunta, 18.03.2021, § 47
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Väistö, Jussi Kainulainen
kai.vaisto@rovaniemi.fi, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, opetuspäällikkö
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Rovaniemen kaupunki toteuttaa tämän kevään aikana pilotoinnin maksuttoman
aamupalan järjestämisestä, minkä tavoitteena on saada selville tarkka kustannustaso,
aamupalan tarjoamisen kysyntä, työntekijäresurssien oikeanlainen taso sekä muut
maksuttoman aamupalan järjestämiseen liittyvät tekijät. Pilotointi toteutetaan
yhteistyössä ruokapalveluiden kanssa ja mukaan tullaan valitsemaan riittävä määrä
kouluja, jotta voidaan toteuttaa seurantakysely ja selvitettää pilotoinnin vaikutuksia
oppilaiden jaksamiseen sekä hyvinvointiin.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta antaa edellä mainitun vastauksenaan tehtyyn valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Aloitteen tekijälle
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§ 48
Varhaiskasvatuksen tarpeettomien toimien lakkauttaminen ja uusien toimien
perustaminen
ROIDno-2021-947
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Kuoksa
tarja.kuoksa@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Varhaiskasvatuspalveluissa esitetään lakkautettavaksi 1.8.2021 alkaen 19
perhepäivähoitajan vakanssia (39407102, 39407224, 39407061, 39407211, 39407148,
39407012, 39407081, 39407220, 39407015, 39407062, 39407227, 39407208,
39407214, 39407198, 39407218, 39407139, 39407079, 39407105 ja 39407197) ja
perustettavaksi yhdeksän varhaiskasvatuksen opettajan tointa, yhdeksän
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tointa ja yksi varhaiskasvatusyksikön johtajan virka.
Perusteena toimien ja viran perustamiselle on lisääntynyt palvelutarpeen kasvu.

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta lakkauttaa 1.8.2021 alkaen 19 perhepäivähoitajan vakanssia
(39407102, 39407224, 39407061, 39407211, 39407148, 39407012, 39407081,
39407220, 39407015, 39407062, 39407227, 39407208, 39407214, 39407198,
39407218, 39407139, 39407079, 39407105 ja 39407197) ja perustaa yhdeksän
varhaiskasvatuksen opettajan tointa, yhdeksän varhaiskasvatuksen lastenhoitajan
tointa ja yhden varhaiskasvatusyksikön johtajan viran.
Tiedoksi
Varhaiskasvatuspalvelut
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§ 49
Muutokset varhaiskasvatuksen palveluverkkoon 1.8.2021 alkaen
ROIDno-2021-894
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Kuoksa
tarja.kuoksa@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Varhaiskasvatukseen osallistuminen -Liite 1.pdf
2 varhaiskasvatuksen palvelutarpeen ennuste 2022-2025 - Liite 2.pdf
Viime vuosina varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä ikäluokasta (liite 1) on
kasvanut ennakoitua enemmän. Etenkin 1 -2 vuotiaiden osallisuusasteen kasvu on
ollut merkittävä. Vuosien 2018 - 2019 syntyneiden määrän lasku ei ole vaikuttanut
kysyntään vähentävästi. Tilastokeskuksen ennusteista poiketen näyttäisi siltä, että
syntyvyys on jälleen Rovaniemellä kasvussa. Lisäksi varhaiskasvatusikäisiä on
muuttanut Rovaniemelle aikaisempia vuosia enemmän. Lisähaastetta paikkojen
riittävyydelle tällä toimintakaudella toi kahden Touhula-päiväkodin toiminnan
loppuminen. Perhepäivähoitajien eläköityminen tulevien vuosien aikana lisää
päiväkotipaikkojen tarvetta, mikäli uusia perhepäivähoitajia ei saada rekrytoitua.
Palveluverkko tulee mitoittaa jatkossa vuoden maksimitarpeen mukaisesti. Nyt on
jouduttu useana vuonna vuodenvaihteen jälkeen perustamaan lisäryhmiä
turvaamaan lisääntynyttä palvelutarvetta. Tämä on lasten ja perheiden kannalta
kestämätön tilanne vuodesta toiseen. Lisäryhmien perustaminen aiheuttaa
ylimääräistä työtä ja ennakoimattomia kustannuksia.
Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman (sivistyslautakunta 24.9.2020 §124)
mukaan Sahanperän päiväkodin vuokrasopimuksen jatkoa tulee arvioida uudelleen
tulevan palvelutarpeen mukaan. Vuokrasopimus on päättymässä maaliskuussa 2023.
Tämä hetkisen arvion mukaan yksikön vuokrasopimusta tulee jatkaa.
Palvelutarpeen ennusteen (liite 2) perusteella nykyinen palveluverkko huomioiden on
tarpeellista lisätä kunnallisten varhaiskasvatuspaikkojen määrää. 1.8.2021 alkaen
Ounasmetsän päiväkodilta vapautuneissa tiloissa (3 ryhmää) voidaan jatkaa toimintaa
Poropolun päiväkodin ryhminä. Ylikylän monitoimirakennuksen valmistuttua Ylikylän
päiväkoti siirtyy sinne ja Ruijanpuistoon rakennetut väistötilat (4 ryhmää) voidaan
ottaa Sahanperän päiväkodin lisäryhmiksi. Ruijanpuiston väistötilojen rakennuslupa
on myönnetty poikkeamisluvalla viideksi vuodeksi, josta nyt on käytetty kaksi vuotta.
Poikkemislupaan jatkoa kolmelle vuodelle tulee hakea huhtikuuhun mennessä
ympäristölautakunnalta, jotta tilat voidaan hyödyntää Rovaniemen tarpeeseen.
Ounasmetsän tiloissa olevien ryhmien kustannukset vuodelle 2021 (5kk) ovat 230
000 €. Ruijanpuiston kustannukset vuodelle 2021 (5kk) ovat 290 000 €. Yhteensä
lisäryhmien kustannukset 1.8.2021 - 31.12.2021 ovat 520 000 €. Kustannuksia ei ole
huomioitu vuoden 2021 talousarviossa.
Ehdotus
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Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta päättää lisätä kunnallisia varhaiskasvatuspaikkoja
seitsemän lapsiryhmän verran 1.8.2021 alkaen Ounasmetsän päiväkodilta ja
Ruijanpuiston väistötiloista vapautuneissa tiloissa.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Varhaiskasvatuspalvelut
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Oikaisuvaatimus lasten varhaiskasvatuksesta annetuista viranhaltijapäätöksistä
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 32
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Ilmoitusasiat
Ilmoitusasia oheismateriaalina:
- Nuorisovaltuuston pöytäkirja 23.2.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasian tiedoksi.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
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§ 52
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Syväsenvaaran rehtori lukuvuodelle 21-22, 24.02.2021
§ 11 Hirvaan koulun koulunjohtajan sijaisuus lukuvuodelle 2021-2022, 25.02.2021
Kirjastonjohtaja
§ 2 Kulttuurituottajan valinta (Lisää saamen kieltä kirjastoihin, vaihe 2), 04.03.2021
Liikuntajohtaja
Avustuspäätös:
§ 1 Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustukset vuodelle 2021, 22.02.2021
Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
Hankintapäätös:
§ 35 Ylikylän monitoimitalon toimistokalustehankinta, 22.02.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 14 Koulusihteerin toimen vakanssi nro 16110018 täyttäminen, 28.01.2021
§ 33 Pop & jazz pianonsoiton lehtorin viran nro 39805001 täyttäminen, 19.02.2021
§ 36 Viulunsoiton lehtorin viran nro 56400135 täyttäminen, 23.02.2021
§ 37 Täyttämättäjättämispäätös virka 56400134, 23.02.2021
§ 39 Erityissuunnittelijan vakanssin 45670009 täyttäminen, 25.02.2021
§ 41 Kontrabassonsoiton sivutoimisen tuntiopettajan viran nro 564002004
täyttäminen, 02.03.2021
§ 42 Lehtorin viran 28420010 (liikunta, terveystieto ja valmennus) täyttäminen
Ounasvaaran lukio, 02.03.2021
§ 43 Lehtorin viran 71397030 (matematiikka, fysiikka ja kemia) täyttäminen
Lyseonpuiston lukio, 03.03.2021
§ 44 Lehtorin viran 71397014 (matematiikka ja fysiikka) täyttäminen Ounasvaaran
lukio, 02.03.2021
§ 45 Lehtorin viran 26320109 (kemia ja matematiikka) täyttäminen Ounasvaaran lukio,
02.03.2021
§ 46 Varhaisiän musiikkikasvatuksen lehtorin viran nro 33703001 täyttäminen,
03.03.2021
§ 48 Lehtorin viran 26320002 (matematiikka, fysiikka ja kemia) täyttäminen
Ounasvaaran peruskoulu, 03.03.2021
§ 50 Kouluisännän vakanssin 19286015 täyttäminen, 04.03.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 34 Tutkimuslupa/Anne Heinola, 19.02.2021
§ 51 Tutkimuslupa/ Verkkovälitteinen vuorovaikutus koulun sosiaalityössä, 08.03.2021
Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Hankintapäätös:
§ 14 Lapin kamariorkesterin päävierailija - sopimuksen jatkaminen, 19.02.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Lapin maakuntamuseo, amanuenssin toimen (vakanssi nro 900002) täyttö ,
01.02.2021

Rovaniemen kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
18.03.2021

4/2021

34 (41)

§ 15 Lapin maakuntamuseon valokuvaajan irtisanoutuminen toimestaan (vakanssi nro
60280001), 22.02.2021
§ 16 Rovaniemen taidemuseon intendentin toimen (vakanssi nro 900001) täyttö,
01.03.2021
Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
§ 25 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110161 täyttäminen /
Ruokolammen päiväkoti, 09.03.2021
§ 26 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110045 täyttäminen /
Poropolun päiväkoti, 09.03.2021
§ 27 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110199 täyttäminen /
Käpymetsän päiväkoti, 09.03.2021
§ 28 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110151 täyttäminen /
Käpymetsän päiväkoti, 09.03.2021
§ 29 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110166 täyttäminen /
Poropolun päiväkoti, 09.03.2021
§ 30 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110034 täyttäminen /
Ruokolammen päiväkoti, 09.03.2021
§ 31 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110080 täyttäminen /
Ruokolammen päiväkoti, 09.03.2021
§ 32 Päiväkotiapulaisen toimen nro 43535048 täyttäminen / Meltauksen päiväkoti,
09.03.2021
§ 33 Päiväkotiapulaisen toimen nro 43535080 täyttäminen / Poropolun päiväkoti,
09.03.2021
§ 34 Päiväkotiapulaisen toimen nro 43535083 täyttäminen / Poropolun päiväkoti,
09.03.2021
§ 35 Päiväkotiapulaisen toimen nro 43535058 täyttäminen / Hirvaan päiväkoti,
09.03.2021
§ 36 Päiväkotiapulaisen toimen nro 43535079 täyttäminen / Napapiirin päiväkoti,
09.03.2021
§ 37 Päiväkotiapulaisen toimen nro 39407014 täyttäminen / Rantavitikan päiväkoti,
09.03.2021
§ 38 Päiväkotiapulaisen toimen nro 43535084 täyttäminen / Ylikylän päiväkoti,
09.03.2021
§ 39 Päiväkotiapulaisen toimen nro 43535005 täyttäminen / Ruokolammen päiväkoti,
09.03.2021
§ 40 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 64212008 täyttäminen / Napapiirin
päiväkoti, 09.03.2021
§ 41 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 64212010 täyttäminen / Ruokolammen
päiväkoti, 09.03.2021
§ 42 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170064 täyttäminen / Ruokolammen
päiväkoti, 09.03.2021
§ 43 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170156 täyttäminen / Sahanperän
päiväkoti, 09.03.2021
§ 44 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170072 täyttäminen / Poropolun
päiväkoti, 09.03.2021
§ 45 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170172 täyttäminen / Muurolan
päiväkoti, 09.03.2021
§ 46 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170119 täyttäminen / Napapiirin
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päiväkoti, 09.03.2021
§ 47 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170084 täyttäminen /
Vaaranlammen päiväkoti, 09.03.2021
§ 48 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170167 täyttäminen / Ruokolammen
päiväkoti, 09.03.2021
§ 49 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 39407058 täyttäminen /
Mustikkaharjun päiväkoti, 09.03.2021
§ 50 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170061 täyttäminen / Ruokolammen
päiväkoti, 09.03.2021
§ 51 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110217 täyttäminen /
Rautiosaaren päiväkoti, 09.03.2021
§ 52 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110142 täyttäminen / Hirvaan
päiväkoti, 09.03.2021
§ 53 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 39407187 täyttäminen / Hirvaan
päiväkoti, 09.03.2021
§ 54 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110134 täyttäminen / Muurolan
päiväkoti, 09.03.2021
§ 55 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110232 täyttäminen / Muurolan
päiväkoti, 09.03.2021
§ 56 Varhaiskasvatukse lastenhoitajan toimen nro 26110069 täyttäminen /
Rautiosaaren päiväkoti, 09.03.2021
§ 57 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110256 täyttäminen /
Vaaranlammen päiväkoti, 09.03.2021
§ 58 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110038 täyttäminen / Päiväkoti
Väinämöinen, 09.03.2021
§ 59 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110246 täyttäminen /
Yläkemijoen päiväkoti, 09.03.2021
§ 60 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110250 täyttäminen / Päiväkoti
Väinämöinen, 09.03.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 20 Tutkimuslupa / Tiina Kylmänen, 05.02.2021
Rehtori Muurolan peruskoulu
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Luokanopettajan (28428103) sijainen Muurolan peruskouluun ajalle 1.8.
-31.12.2021, 03.03.2021
§ 4 Päätoimisen tuntiopettajan tehtävä (56400127) Muurolan peruskoulussa ajalle
1.8.2021 - 31.7.2022, 04.03.2021
§ 5 Määräaikaisen tuntiopettajan tehtävä Muurolan peruskoulussa ajalle 1.8.2021 -
31.7.2022, 04.03.2021
Rehtori Ounasvaaran peruskoulu
§ 2 Erityisluokanopettajan (10277014) viransijaisuus 1.8.-31.12.2021 / Ounasvaaran
peruskoulu, 19.02.2021
§ 3 Erityisopetuksen tuntiopettajan virka (10289015) / Ounasvaaran peruskoulu,
03.03.2021
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
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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 esityksen.
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§ 53
LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 14 Varhaiskasvatusyksikön johtajan viran nro 39404002 täyttäminen / Ohjattu
perhepäivähoito, 11.03.2021
§ 15 Varhaiskasvatusyksikön johtajan viran nro 43525010 täyttäminen / Ounasjoen
päiväkoti, 11.03.2021
Koulunjohtaja Sairaalakoulu
§ 5 Erityisopetuksen määräaikainen virka 56400123 / Sairaalakoulu, 26.02.2021
Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
§ 52 Alttoviulunsoiton sivutoimisen tuntiopettajan viran nro 564002005 täyttäminen,
15.03.2021
§ 53 Rekrytointilisä koulupsykologin vakanssi vakanssi 23030005 / Huotari, 16.03.2021
§ 54 Rekrytointilisä koulupsykologi vakanssi 23030007 / Majapuro, 16.03.2021
§ 55 Rekrytointilisä koulupsykologin vakanssi 23030001/ Vaarala, 16.03.2021
Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
§ 18 Täyttölupa/etsivä nuorisotyöntekijä (vakanssinumero 81401002), 11.03.2021
§ 19 Hankepäällikkö/ Intoa taiteesta - Taidemuseon digitaaliset etäpalvelut osana
kuntouttavaa toimintaa, 12.03.2021
Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
§ 62 Menetelmäohjaajan toimen nro 39407080 täyttäminen / Varhaiserityiskasvatus,
11.03.2021
§ 63 Erityisavustajan toimen nro 39407118 täyttäminen / Ruokolammen päiväkoti,
11.03.2021
§ 64 Erityisavustajan toimen nro 39407096 täyttäminen / Poropolun päiväkoti,
11.03.2021
§ 65 Erityisavustajan toimen nro 39407126 täyttäminen / Ylikylän päiväkoti, 11.03.2021
§ 66 Erityisavustajan toimen nro 39407135 täyttäminen / Kivalonpuiston päiväkoti,
11.03.2021
§ 67 Erityisavustajan toimen nro 71740025 täyttäminen / Napapiirin päiväkoti,
11.03.2021
§ 69 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170073 täyttäminen / Poropolun
päiväkoti, 12.03.2021
Rehtori Lapin musiikkiopisto
§ 1 Oppilaaksiotto Lapin musiikkiopisto/Johannes Ahola, 04.02.2021
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
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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 esityksen.
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Muutoksenhakukielto
§36, §37, §38, §39, §40, §41, §43, §44, §45, §46, §47, §51
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
§42, §48, §49, §50, §52, §53
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.

