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24.11.2021

Vesa Puuronen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
25.11.2021 alkaen.
25.11.2021 - 25.11.2022
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§ 152
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
sekä hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Rovaniemen kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
18.11.2021

12/2021

5 (32)

§ 153
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Vesa Puurosen ja varalle Jaakko
Raivion
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 24.11.2021. Pöytäkirja
julkaistaan 25.11.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi
/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
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§ 154
Ajankohtaiset asiat
Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin:
kiusaamista ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja kiusaamiseen puuttumisen
toimintamalli kouluissa ja päiväkodeissa (Kai ja Tarja)
seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisy ja toimintamalli kouluissa/
erityisasiantuntija Mervi Johansson ja koulupsykologi Tuomas Kolehmainen olivat
kokouksessa esittelemässä asiaa.
Osaamisen edistäminen liittyen grooming ilmiöön - koulutuksen järjestäminen
(ulkoisen rahoituksen haku, tämä tarkennetaan Jussin kanssa)
OKM - Esittävän taiteen valtionosuudet myönnetty; Rovaniemen teatteri, Lapin
kamariorkesteri, Tanssiteatteri Rimpparemmi
Kulttuurimatkailun kehittämishanke
OKM:n erityisavustus 90 000€ perusopetuksen sitouttavan kouluyhteisötyön
vaiheen 2 pilotointiin vuosille 2022-2023
Skeittiparkki
Yläkemijoen koulun liikuntasalin vuokrat
sivistyslautakunnan joulukuun kokouksen siirto torstaille 16.12.2021 klo 8.30.
Hallintosääntöuudistus
Uimahalli
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Merkittiin, että kaupunginhallituksen varajäsen Timo Tolonen liittyi kokoukseen klo
14.09
Merkittiin, että Mervi Johansson ja Tuomas Kolehmainen poistuivat kokouksesta klo
14.12.
Päätös
Sivistyslautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi ja päätti siirtää joulukuun
kokouksen (9.12.) torstaille 16.12. klo 8.30.
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§ 155
Sivistyslautakunnan talouden toteuma 1.1.-31.10.2021
ROIDno-2021-570
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Pekkanen
johanna.pekkanen@rovaniemi.fi
vs controller
Liitteet

1 Talousraportti 1-10 / 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 lokakuun jälkeen 83,33 %.
Lokakuun jälkeen sivistyslautakunnan talousarviosta on toteutunut 83,15 %.
Euroina se tarkoittaa 113,12 miljoonaa euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee talousraportin 1.1.-31.10.2021 tiedoksi.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
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§ 156
Laajamittaisen kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma
ROIDno-2021-4316
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Kainulainen
jussi.kainulainen@rovaniemi.fi
opetuspäällikkö
Liitteet

1 Laajamittaisen kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma
2 Luku 4.2 Opetuksen painotukset
Kaksikielisellä opetuksella pyritään saavuttamaan hyvä, sujuva ja monipuolinen
kielitaito sekä suomen että englannin kielessä. Pitkäntähtäimen tavoitteena on luoda
oppilaalle pohja elinikäiselle kielten oppimiselle sekä kielten ja kulttuurien
moninaisuuden arvostamiselle. Kaksikielinen opetus on ollut Opetushallituksen
kehittämiskohde vuodesta 2016. Taustalla on Kansalliskielistrategia ja tavoite kielten
osaamisen lisäämisestä.
Rovaniemen kaupunki on saanut Opetushallitukselta valtionavustusta laajamittaisen
kaksikielisen opetuksen käynnistämiseen ajalle 28.5.2021 - 31.12.2022.
Laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa puolet opetuksesta annetaan suomeksi
ja puolet englanniksi. Oppiaineiden opetuskielet vaihtelevat vuosiluokittain.
Kaksikielisen opetuksen luokat noudattavat oppisisällöiltään samaa
opetussuunnitelmaa kuin suomenkieliset luokat. Kaikissa oppiaineissa tulee saavuttaa
valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet.
Opetus on tarkoitettu suomenkielisille ja muunkielisille lapsille, jotka haluavat ja
pystyvät opiskelemaan englannin kielellä. Rovaniemellä englanninkielisen opetuksen
kysyntä on kasvanut vuosittain. Kaksikielinen opetus mahdollistaa rovaniemeläisille
lapsille kaksikielisen, kansainvälisen opiskelun sekä tukee Rovaniemen asemaa
kansainvälisenä ja monikulttuurisena kaupunkina ja lisää työperäistä veto- ja
pitovoimaa. Kaksikielinen opetus aloitetaan syksyllä 2022 Ounasrinteen peruskoululla
ja siihen voivat hakea kaikki aloittavat 1. luokkalaiset. Opetusta laajennetaan syksystä
2023 vuosiluokka kerrallaan.
Kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen
julkaisemien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisesti.
Opetussuunnitelmaan Liite 4 on kirjattu kohdekielen (englanti) sisällölliset ja kielelliset
tavoitteet, tuntijako ja oppilaaksioton periaatteet. Lisäksi kohtaa 4.2. Opetuksen
painotukset täydennetään laajamittaisella kaksikielisellä opetuksella.

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
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Sivistyslautakunta hyväksyy laajamittaisen kaksikielisen opetuksen aloittamisen ja
opetussuunnitelman liitteen 1 mukaisesti.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Koulutuspalvelut, peruskoulut
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§ 157
Sopimus korvaavasta koulusta/Rovaniemen seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry
ROIDno-2021-4303
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Väistö
kai.vaisto@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Sopimus korvaavasta koulusta Kristillinen koulu
Rovaniemen Kristillinen koulu toimii 1-6 vuosiluokkien kouluna, jota ylläpitää
Rovaniemen seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry. Koulu toimii
Keltakankaalla samassa kiinteistössä Rovaniemen Steinerkoulun kanssa, joka on
toinen kaupungissa toimivista perusopetuksen yksityiskouluista. Rovaniemen
Steinerkoulun kanssa on laadittu jo aiemmin edelleen voimassa oleva sopimus
korvaavasta koulusta.
Rovaniemen seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n ja koulutuspalveluiden
kanssa on laadittu sopimus Rovaniemen kristillisen koulun käyttämistä peruskoulua
korvaavana kouluna vuosiluokkien 1 – 6 osalta perusopetuslain 7 §:n mukaan. Mikäli
kouluyhdistys saa perusopetuksen järjestämisluvan vuosiluokkien 7 – 9 osalta, niin
tällöin sopimus koskee myös kyseessä olevia vuosiluokkia.
Rovaniemen kaupungin Kristilliselle koululle maksaman korvauksen perusteena on
Rovaniemen kaupungin perusopetuksen toteutunut oppilaskohtainen kustannus.
Sopimuksen mukaan kouluyhdistys vastaa koulun toiminnan edellyttämien
hankintojen suorittamisesta, menojen maksatuksesta, tulojen kannosta, koululle
työnantajana kuuluvista velvollisuuksista ja perusopetuslain 32 §:n mukaisten
koulukuljetusten järjestämisestä. Lisäksi kouluyhdistys huolehtii, että koululla on
tarpeelliset ja asianmukaiset koulutilat.
Kristillisen koulun toiminta perustuu OKM:n myöntämään järjestämislupaan, jota
haettaessa silloinen koulutuslautakunta on antanut myönteisen lausunnon
22.11.2018 § 148. Koulu ja kannatusyhdistys toimivat yhteiskristillisellä periaatteella.
Seurakunnalliset ja opilliset painotukset kuuluvat seurakunnille. Koulun tavoitteena on
tukea ja vahvistaa kunkin lapsen liittymistä kodin omaan hengelliseen
taustaan. Koulutuspalvelut näkee Kristillisen koulun positiivisena lisänä
kaupunginkoulutustarjontaan ja Kristillisen koulun toiminta alaluokilla 1- 6 on
osoittanut hyvää yhteistyötä kaupungin ja koulun välillä. Lisäksi Kristillinen koulu
monipuolistaa kaupungin koulutustarjontaa ja tukee kaupunkistrategian
toteuttamista.
Kaupungissa toimii kristillinen päiväkoti ja alaluokkien koulu, joten toiminnan
laajentaminen vuosiluokille 7- 9 olisi olennainen jatkumo jo olemassa olevalle
tarjonnalle. Nykyisessä toiminnassa mukana olevien lasten huoltajat toivovat
Kristillisen koulun palvelevan myös yläkoulun puolella. Rovaniemen kaupungin
perusopetuksen järjestämisessä ei ole esteitä sille, että perheillä olisi mahdollisuus
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tulevaisuudessa valita myös tämä vaihtoehto. Oppilassijoittelun näkökulmasta
Kristillisen koulun olemassaolo helpottaa muiden Rovaniemen koulujen tilannetta,
tukee oppilasryhmien koon säilyttämistä kohtuullisena ja vähentää kaupungin
painetta lisäryhmien perustamiselle.
Lautakuntien yleiseen toimivaltaan kuuluu toimivaltaansa liittyvien sopimusten
hyväksyminen (Hallintosääntö § 33, kohta 6).
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy sopimuksen korvaavasta koulusta Rovaniemen seudun
kristillinen koulu ry:n kanssa liitteen 1 mukaisesti.
Merkittiin, että Riitta-Maija Hokkanen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän
asian käsitttelyn ajaksi.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Esteellisyys
Riitta-Maija Hokkanen
Tiedoksi
Koulutuspalvelut, Rovaniemen seudun kristillinen koulu
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Kaupunginvaltuusto, § 9,15.02.2021
Sivistyslautakunta, § 47,18.03.2021
Sivistyslautakunta, § 120,26.08.2021
Sivistyslautakunta, § 158, 18.11.2021
§ 158
Valtuustoaloite 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
Valmistelijat / lisätiedot:
Kai Väistö, Jussi Kainulainen
kai.vaisto@rovaniemi.fi, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi
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palvelualuepäällikkö, opetuspäällikkö
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.

Sivistyslautakunta, 26.08.2021, § 120
Valmistelijat / lisätiedot:
Jussi Kainulainen
jussi.kainulainen@rovaniemi.fi
opetuspäällikkö
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, Tiina Outila on tehnyt 15.2.2021 seuraavan
valtuustoaloitteen:
“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.”
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Sivistyslautakunta päätti 18.3.2021 toteuttaa kevään 2021 aikana pilotoinnin
maksuttoman aamupalan järjestämisestä Rovaniemen kouluissa. Pilotointia ei
kuitenkaan pystytty toteuttamaan kevään aikana koronarajoituksien vuoksi sekä
oppilaiden osoittaman alhaisen kiinnostuksen pilottia kohtaan. Edellä mainittujen
syiden vuoksi pilotoinnilla ei olisi saatu tavoiteltua lisätietoa aloitteeseen liittyen ja
pilotointi päätettiin siirtää syyslukukaudelle 2021.

Ehdotus
Esittelijä: Risto Varis, hallintopäällikkö
Rovaniemen kaupunki toteuttaa aiemmin keväälle suunnitellun pilotoinnin
maksuttoman aamupalan järjestämisestä syksyllä 2021, 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.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen ja antaa sen vastauksenaan
valtuustoaloitteeseen.

Sivistyslautakunta, 18.11.2021, § 158
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Kainulainen
jussi.kainulainen@rovaniemi.fi
opetuspäällikkö
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, Tiina Outila on tehnyt 15.2.2021 seuraavan
valtuustoaloitteen:
Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin “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
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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.”
Sivistyslautakunta päätti 18.3.2021, että Rovaniemen kaupunki toteuttaa 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 kouluja sosioekonomisin perustein. Osana
pilottia toteutetaan seurantakysely, millä selvitetään vaikutuksia oppilaiden
vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin. Lähtötasokysely osoitti, että
oppilaiden kiinnostus maksuttomaan aamiaiseen oli hyvin alhainen.
Sivistyslautakunta päätti 26.8.2021, että pilotin toteuttamista yritetään uudelleen
syyslukukauden 2021 aikana. Lähtötasokysely lähetettiin sähköisenä Wilman kautta
28.9.2021 ja vastausaikaa oli 6.10.2021 saakka. Kysely lähetettiin kolmelle ennakkoon
valikoidulle pilottikoululle ja seuraaville oppilasryhmille:
Meltauksen koulu, kaikki vuosiluokat 1-6 = 25 oppilasta
Korkalonvaaran peruskoulu, vuosiluokat 8-9 = 315 oppilasta
Ounasrinteen peruskoulu, vuosiluokat 6-8 = 230 oppilasta
Kysely lähetettiin yhteensä 570 oppilaalle ja vastauksia tuli määräaikaan mennessä
yhteensä 63, vastausprosentin ollessa 11%. Vastanneista 63 oppilaasta, 43 oli
kiinnostunut koululla tarjottavasta aamupalasta ja 20 ei ollut kiinnostunut.
Kiinnostuneita kyselyyn vastanneista oppilaista oli 68% ja yhteensä kaikista kyselyn
saaneista oppilaista 7,5%.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta toteaa, ettei maksuttomaan aamupalaan ole riittävää kiinnostusta
oppilaiden taholta, joten maksutonta aamupalaa ei aleta tarjoamaan Rovaniemen
kaupungin perusopetuksen oppilaille.
Vesa Puuronen esitti, että sivistyslautakunta toteaa, että maksuton aamupalakokeilu
aloitetaan Rovaniemen kaupungin perusopetuksen oppilaille Meltauksen,
Korkalovaaran ja Ounasrinteen peruskouluissa. Sivistyslautakunta päättää, että
selvitetään mahdollisuus tarjota maksuton aamupala myös lukiolaisille.
Laura Tarvainen kannatti esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu toimialajohtajan esityksestä
poikkeava esitys suoritetaan äänestys.
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Toimialajohtajan esitys: jaa
Vesa Puurosen esitys: ei
Äänestykset
Toimialajohtajan esitys: Jaa Vesapuurosen esitys: Ei Sivistyslautakunta toteaa, että
maksuton aamupalakokeilu aloitetaan Rovaniemen kaupungin perusopetuksen
oppilaille Meltauksen, Korkalovaaran ja Ounasrinteen peruskouluissa.
Sivistyslautakunta päättää, että selvitetään mahdollisuus tarjota maksuton aamupala
myös lukiolaisille."
Jaa
Riitta-Maija Hokkanen
Maija Pirttijärvi
Jaakko Raivio
Heikki Lindroos
Antti Väänänen
Pirita Nenonen
Markku Kallinen
Mari Jolanki
Ei
Vesa Puuronen
Laura Tarvainen
Tyhjä
Nafisa Yeasmin
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Koulutuspalvelut
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§ 159
Rovaniemen kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuoriso palkinnot 2021
ROIDno-2021-4305
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Tervo, Pekka Hämäläinen, Nella Sepänheimo
merja.tervo@rovaniemi.fi, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi, nella.
sepanheimo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, liikuntajohtaja, nuorisopalvelujen esimies
Kulttuuripalkinto ja kulttuuritekopalkinnot (2)
Rovaniemen kaupunki on jakanut taide- ja kulttuuripalkintoja vuodesta 1964 lähtien.
Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhteisiä kulttuuripalkintoja jaettiin vuosina
1996 - 2005. Yhdistyneen kaupungin kulttuuripalkintoja on jaettu vuodesta 2006
alkaen.
Sivistyslautakunnalla on talousarviossaan varaus kulttuuripalkintoon sekä kahteen
kulttuuritekopalkintoon. Kulttuuripalkinto myönnetään erityisestä
kulttuurisaavutuksesta tai pitkäaikaisesta työstä Rovaniemen kulttuurin hyväksi.
Palkinto voidaan myöntää joko yksityiselle henkilölle tai ryhmälle, jota ei aiemmin ole
palkittu Rovaniemen kulttuuripalkinnolla. Perusteltuja ehdotuksia pyydetään
avoimella sähköisellä haulla.
Kulttuuritekopalkintojen (2) saannin perusteena on erityinen saavutus kulttuurin
alueella kuluneen vuoden aikana. Palkinnon voi saada vuoden aikana tehdystä tai
esiin nousseesta kulttuuriteosta (esimerkiksi tapahtuma, tuote, organisaatio tai
henkilö), joka on olemassaolollaan tai toiminnallaan kehittänyt ja rikastuttanut
kaupungin kulttuurielämää ja tehnyt Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelmaa 2021 –
2025 todeksi ja näkyväksi. Kulttuuritekopalkinto voidaan myöntää joko yksityiselle
henkilölle tai ryhmälle, jota ei aiemmin ole palkittu Rovaniemen
kulttuuritekopalkinnolla. Sivistyslautakunta voi halutessaan
myöntää kulttuuritekopalkinnon myös Rovaniemen kaupungin tunnettuuden
edistämisestä. Tällöin ei edellytetä, että palkittava on kirjoilla Rovaniemen
kaupungissa.
Nuorisotekopalkinto
Vuonna 2012 nuorisolautakunta perusti vuoden nuorisotekopalkinnon. Yksi palkinnon
perustamiseen johtavista syistä oli nuorisotyön ja toimijoiden näkyvyyden lisääminen
Rovaniemellä. Vuoden nuorisoteon valinnan/nimeämisen perusteina ovat seuraavat
kriteerit:
1 Teko, joka on edistänyt nuorisotyötä Rovaniemellä.
2 Yksittäisen henkilön, ryhmän tai järjestön tekemä työ nuorten hyväksi.
3 Valitun teon/henkilön voi valita vain yhden kerran.
4 Esityksiä voivat tehdä nuorisotyön kentällä toimivat tahot, sivistyslautakunnan
jäsenet, nuoret sekä muut nuorisotyöstä kiinnostuneet kuntalaiset.

Rovaniemen kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
18.11.2021

12/2021

18 (32)

5 Palkintona rahapalkinto.
Liikunnan ja urheilun palkintokategoriat:
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 sekä kuntalaiset tekevät esitykset vuoden liikuntateosta ja -
tapahtumasta. Sivistyslautakunta tekee valinnan saamiensa esitysten pohjalta.
6. Valituksi tullut palkitaan muistolahjalla.

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.

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, liikunta- ja urheiluseurat sekä sivistyslautakunnan
jäsenet tekevät esitykset vuoden urheilijaksi. Sivistyslautakunta valitsee vuoden
rovaniemeläisen urheilijan.
4. Vuoden urheilija palkitaan rahapalkinnolla.

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.
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Arvokisamenestyksestä palkitaan muistolahjalla.
Kaikissa palkintokategorioissa huomioidaan yleisten sarjojen menestyksen lisäksi
myös juniori-, seniori- ja paraurheilu. Muista merkittävistä urheilusaavutuksista
myönnetyistä tunnustuspalkinnoista ja mahdollisista Suomen
mestaruuskisamenestyksistä sivistyslautakunta päättää erikseen määrärahojensa
puitteissa. Sivistyslautakunta pidättää itselleen oikeuden palkitsemisesta,
palkitsematta jättämisestä tai palkitsemisen perusteiden muuttamisesta. Vuoden
urheilija, liikuntateko ja seuratoimitsija (vapaa-ajanlautakunta 26.3.2019, § 31) ja
menestyneiden urheilijoiden huomioiminen (sivistyslautakunta 7.10.2020, § 144)

Sivistyslautakunta pyytää perusteltuja esityksiä seuraavien palkintojen saajista:
- Kulttuuripalkinto 2021,
- Kulttuuritekopalkinnot (2) 2021,
- Nuorisotekopalkinto 2021,
- Liikuntateko- tai tapahtuma 2021, vuoden seuratoimitsija 2021, vuoden urheilija
2021 sekä menestyneet urheilijat 2021
Ehdotukset pyydetään toimittamaan sähköisesti erillisellä lomakkeella ajalla
13.12.2021 - 31.1.2022 klo 15.00 mennessä. Lomakkeet löytyvät osoitteesta: rovaniemi.
fi/vapaa-aika. Sivistyslautakunta valitsee keskuudestaan edustajat (2) palkitsemisia
valmistelevaan työryhmään. Työryhmä kokoontuu maanantaina 7.2.2022 klo
14.00 Korundin kabinetissa. Sivistyslautakunta päättää palkittavat helmikuun
kokouksessaan.
Sivistyslautakunnan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalkintojen jakaminen.
Palkinnon saajat julkistetaan ja palkinnot jaetaan osana kaupunkifestivaali Arctic
Design Weekiä 21.3. klo 14.00. - 15.00, kaupunginkirjaston, Lapponica-
salissa. Tilaisuuden avaa sivistyslautakunnan puheenjohtaja Mari Jolanki.
Tilaisuus striimataan ja sitä voi seurata musiikkikirjaston screeniltä sekä Youtube-
kanavalla.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta pyytää perusteltuja esityksiä palkintojen saajista 13.12. - 31.1.2022
välisenä aikana.
Sivistyslautakunta valitsee keskuudestaan edustajat (2) palkitsemisia valmistelevaan
työryhmään.
Työryhmä kokoontuu maanantaina 7.2.2022 klo 14.00 Korundin kabinetissa ja
valmistelee esityksen palkittavista sivistyslautakunnan helmikuun kokoukseen.
Päätös
Sivistyslautakunta valitsi Heikki Lindroosin ja Nafisa Yeasminin
edustajikseen palkitsemisia valmistelevaan työryhmään.
Tiedoksi
Työryhmään valitut
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§ 160
Varhaiskasvatuspaikkojen lisääminen vuodelle 2022
ROIDno-2021-4298
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Kuoksa
tarja.kuoksa@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Sivistyslautakunta päätti 18.3.2021 §49 lisätä kunnallisia varhaiskasvatuspaikkoja
seitsemän lapsiryhmän verran 1.8.2021 alkaen Ounasmetsän päiväkodilta ja
Ruijanpuiston väistötiloista vapautuneissa tiloissa. Lisäys perustui varhaiskasvatuksen
palvelutarpeen kasvuun. Varhaiskasvatuksen osallisuusaste etenkin 1-2 vuotiaiden
ikäluokissa on kasvanut viime vuosina ennakoitua enemmän. Ounasmetsän ja
Ruijanpuiston tilalisäyksen avulla tavoiteltiin huokoisuutta syksyyn ja helpotusta
perinteisesti vuodenvaihteen suurempaan hakijamäärään ja osallisuusastene
kasvuun.
Varhaiskasvatuksen palvelun tarve kasvaa edelleen Rovaniemellä. Osallisuusasteen
kasvun lisäksi työllisyystilanne on parantunut ja Rovaniemelle muuttaa aiempia vuosia
enemmän lapsiperheitä. Tammikuusta 2022 on tarve vielä vähintään seitsemälle
uudelle päiväkotiryhmälle. Yksityisistä palvelusetelipäiväkodeista Päiväkoti Lyyra ja
Päiväkoti Lorupussi ovat valmiit lisäämään toimintaa yhteensä neljällä lapsiryhmällä.
Kunnallista toimintaa on mahdollista lisätä neljällä ryhmällä ottamalla väliaikaiseen
käyttöön Vaaranlammen päiväkodin entiset tilat. Vaaranlammen päiväkoti siirtyi
väistötiloihin 1.8.2021. Päiväkoti ja Vaaranlammen koulu on tarkoitus purkaa ja
rakentaa alueelle uusi koulu-päiväkotirakennus. Purkutöiden tekeminen on jouduttu
siirtämään alkukesään 2022. Tilapalveluiden kanssa on neuvoteltu kiinteistön
käyttämisestä väliaikaisena päiväkotitilana kasvaneen palvelutarpeen helpottamiseksi
kesään 2022 saakka. Uusien korvaavien tilojen suunnittelu on myös aloitettava, jotta
tilat ovat käytössä näille neljälle ryhmälle elokuussa 2022.
Palvelusetelitoiminnan ja kunnallisen yksikön lisäys tulee nostamaan
varhaiskasvatuksen kuluja noin 1.8 M € vuonna 2022. Kuluja ei ole huomioitu vuoden
2022 talousarviossa.
Syksyllä 2022 arvioidaan paikkojen lisäämisen kokonaiskustannusten vaikutukset,
jotka pitää tarvittaessa huomioida mahdollisessa lisätalousarviossa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta päättää kattaa lisääntyneen palvelun tarpeen lisäämällä
palvelusetelitoimintaa kahdella lapsiryhmällä palvelusetelipäiväkoti Lyyraan ja
kahdella lapsiryhmällä palvelusetelipäiväkoti Lorupussiin. Sivistyslautakunta päättää
lisäksi ottaa Vaaranlammen päiväkodin tilat väliaikaiseen käyttöön kunnalliseen
toimintaan neljälle lapsiryhmälle ajalla 1.1 - 31.5.2022. Lapsiryhmille on suunniteltava
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tilat, jotka voidaan ottaa käyttöön elokuussa 2022. Syksyllä 2022 arvioidaan paikkojen
lisäämisen kokonaiskustannusten vaikutukset, jotka pitää tarvittaessa huomioida
mahdollisessa lisätalousarviossa.
Merkittiin, että Pirita Nenonen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn ajaksi. Varajäsen Liisa Helin liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.
Toimialajohtajan muutettu esitys:
Sivistyslautakunta päättää kattaa lisääntyneen palvelun tarpeen lisäämällä
palvelusetelitoimintaa kahdella lapsiryhmällä palvelusetelipäiväkoti Lyyraan ja
kahdella lapsiryhmällä palvelusetelipäiväkoti Lorupussiin. Sivistyslautakunta päättää
lisäksi ottaa Vaaranlammen päiväkodin tilat väliaikaiseen käyttöön kunnalliseen
toimintaan neljälle lapsiryhmälle ajalla 1.1 - 31.5.2022. Lapsiryhmille on suunniteltava
tilat, jotka voidaan ottaa käyttöön elokuussa 2022. Talousarviomuutos tuodaan
lautakunnan käsiteltäväksi tammikuussa 2022.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan muutetun esityksen.

Esteellisyys
Pirita Nenonen
Tiedoksi
Varhaiskasvatuspalvelut
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§ 161
Varhaiskasvatuksen uusien toimien ja viran perustaminen
ROIDno-2021-4300
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Kuoksa
tarja.kuoksa@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Uuden yksikön perustaminen
Varhaiskasvatuspalveluissa palvelun tarve on lisääntynyt, jonka johdosta kunnallisen
toiminnan ryhmien paikkalukua on perustelua kasvattaa. Ryhmien paikkaluvun
kasvattaminen lisää myös tarvittavan henkilöstön määrää. Henkilöstömäärän
lisäämiselle on tarve 1.1.2022 alkaen. Näiden henkilöiden palkkakuluja ei ole
huomioitu vuoden 2022 talousarviossa.
Hallintosäännön luvun 6 § 55 mukaan sivistyspalvelujen toimialan virkojen ja toimien
lakkauttamisesta ja perustamisesta päättää sivistyslautakunta.
Varhaiskasvatuslain §35:n mukaan päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja
hoitotehtävissä olla varhaiskasvatuksessa olevien lapsien määrään, heidän ikäänsä ja
varhaiskasvatuksessa päivittäin viettämäänsä aikaan suhteutettuna riittävä määrä
henkilöitä, joilla on tässä laissa säädetty varhaiskasvatuksen opettajan, sosionomin tai
lastenhoitajan ammatillinen kelpoisuus.
Varhaiskasvatuslain 37§:n mukaan Päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä
toimivasta 35 §:ssä tarkoitetusta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee
olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella
varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.
Varahenkilöiden lisääminen
Varhaiskasvatuksen haasteellisen sijaistilanteen vuoksi on tarpeellista palkata lisää
useamman yksikön yhteisiä varahenkilöitä. Vuoden 2022 talousarviossa on huomioitu
lyhytaikaisiin sijaisuuksiin palkkarahat, jotka voidaan käyttää näihin määräaikaisiin
toimiin.

Palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa:
Esitän edellä mainituin perustein, että sivistyslautakunta perustaa
varhaiskasvatuspalveluihin 25 tointa ja yhden viran 1.1.2022 alkaen seuraavasti:
6 varhaiskasvatuksen opettajan tointa uuteen perustettavaan yksikköön
(hinnoittelu 45000044)
7 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tointa uuteen perustettavaan yksikköön
(hinnoittelu 05VKA054)
2 päiväkotiapulaisen tointa uuteen perustettavaan yksikköön (hinnoittelu
05VKA070 )ja
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1 varhaiskasvatusyksikön johtajan virka uuteen perustettavaan
yksikköön (hinnoittelu 45000020)
10 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tointa varahenkilöresurssiksi (hinnoittelu
05VKA054)
Palkkaus ja palvelussuhteiden ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta päättää perustaa 1.1.2022 alkaen varhaiskasvatuspalveluihin 25
tointa ja yhden viran seuraavasti:
6 varhaiskasvatuksen opettajan tointa uuteen perustettavaan yksikköön
(hinnoittelu 45000044)
7 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tointa uuteen perustettavaan yksikköön
(hinnoittelu 05VKA054)
2 päiväkotiapulaisen tointa uuteen perustettavaan yksikköön (hinnoittelu
05VKA070 )ja
1 varhaiskasvatusyksikön johtajan virka uuteen perustettavaan
yksikköön (hinnoittelu 45000020)
10 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tointa varahenkilöresurssiksi (hinnoittelu
05VKA054)
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Merkittiin, että puheenjohtaja Mari Jolanki poistui kokouksesta klo 16.55 ja
varapuheenjohtaja Maija Pirttijärvi siirtyi puheenjohtajaksi.
Tiedoksi
Varhaiskasvatuspalvelut
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Kaupunginvaltuusto, § 68,21.06.2021
Sivistyslautakunta, § 162, 18.11.2021
§ 162
Valtuustoaloite ulkoiluvaaterahasta varhaiskasvatuksen henkiökunnalle
ROIDno-2021-2559
Kaupunginvaltuusto, 21.06.2021, § 68
Valtuutettu Reino Rissanen jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 3.6.2020 § 31 Suojavaate-, jalkine-,
henkilösuojain- ja erityistyölasiohjeet päättänyt tämän esityksen mukaisesti:
"Yhteistyötoimikunta käy keskustelun ja ohjaa suojavaate-, jalkine ja
henkilösuojainohjeen päivittämistä toimialoilla seuraavalla tavalla: Toimialat
nimeävät tarvittavat työryhmät päivittämään ko. ohjeet ajantasalle.
Kukin työsuojeluvaltuutettu on asiantuntijana mukana siinä työryhmässä, jonka
alueella hän toimii. Toimialojen ohjeissa huomioidaan kunkin palvelualueen
erityispiirteet ja riskien arviointi.
Tarvittaessa toimialoilla on mahdollista konsultoida työterveyshuollon
ammattihenkilöä. Päivitetyt ohjeet tuodaan yhteistyötoimikunnan käsittelyyn.
Tavoitteena on luoda tasapuolinen ohjeistus vaatetuksen, jalkineiden ja
henkilösuojaimien osalta koko kaupunkiin.
Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen henkilökunta joutuu ostamaan kaikki työvaatteensa
ja -kenkänsä itse. Taloudellisesti tämä on merkittävä kuluerä.Yksi päivittäisistä
asioista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on ulkoilu. Ulkoilu on säällä kuin
säällä tärkeä osa lasten varhiskasvatuspäivää. Osalle lapsista ulkoilut päiväkodissa
voivat olla ainoita ulkoiluhetkiä. Oikeanlainen varustus ulkoiluun on olennaista, jotta
ulkoilu on mielekästä niin lapsille kuin aikuisille.
Ulkovaatteet ja -kengät ovat erityisesti ne, jotka ovat arvokkaat hankkia ja jotka
altistuvat erityiselle kulutukselle ja niissä tulee varautua hyvin vaihteleviin
sääolosuhteisiin.
Osana hyvää työnantajapolitiikkaa Rovaniemen kaupungin tulisikin pohtia, miten
voisimme mahdollistaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle tasa-arvoisemman kohtelun
työvaatteiden osalta.
Usein pihojen ym. ulkoiluun käytettävien alueiden kunnossapito vaihtelevista
sääoloista (ja huonosta huollosta) johtuen on laadultaan suuresti vaihtelevaa. Liukkaat
kelit ja tilanteeseen sopimattomat jalkineet ovat huono yhdistelmä turvallisuuden
kannalta. Liukastumistapaturmien ehkäisemiseksi hyvät jalkineet ovat yksi merkittävä
keino. Tapaturmat voivat olla erittäin kalliita työnantajalle, unohtamatta inhimillistä
kärsimystä. Lasten kanssa toimittaessa myös äkilliset ja ennalta arvaamattomat
tilanteet haastavat turvallista liikkumista ja myös näissä tilanteissa kenkien merkitys
korostuu. Hyvällä kengällä on yksilön kannalta myös muuta terveydellistä merkitystä.
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Rovaniemellä tulisikin selvittää yhdessä työntekijöiden kanssa, miten he kokevat
asian. Voisiko kunta olla tukemassa ulkovaatteiden osalta työn tekemistä.
Vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi erillinen vaateraha joka 3. vuosi.
Ulkoiluvaatteet voisivat parhaimmillaan olla sekä hyvä henkilöstöetu, että tukisivat
työssä viihtymistä.
Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet ehdotamme, että Rovaniemellä selvitetään
tapoja varhaiskasvatuksen henkilöstön ulkovaatetuksen sekä ulkojalkineiden
hankkimiseen. tukemiseen. Kartoitetaan asiaa henkilöstökyselyllä ja kerätään ideoita
siihen, mikä voisi olla paras ja mahdollinen tapa. Selvityksen pohjalta ryhdytään
mahdollisiin toimenpiteisiin kartoituksen pohjalta. Luodaan yhdessä työntekijöiden
kanssa oma malli mahdollistaa ja tukea työntekoa tasapuolisesti.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.

Sivistyslautakunta, 18.11.2021, § 162
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä, Tarja Kuoksa
antti.maatta@rovaniemi.fi, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja, palvelualuepäällikkö
Kaupunginvaltuutettu Reino Rissanen on jättänyt seuraavan aloitteen:
"Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 3.6.2020 § 31 Suojavaate-, jalkine-,
henkilösuojain- ja erityistyölasiohjeet päättänyt tämän esityksen mukaisesti:
"Yhteistyötoimikunta käy keskustelun ja ohjaa suojavaate-, jalkine ja
henkilösuojainohjeen päivittämistä toimialoilla seuraavalla tavalla: Toimialat
nimeävät tarvittavat työryhmät päivittämään ko. ohjeet ajantasalle.
Kukin työsuojeluvaltuutettu on asiantuntijana mukana siinä työryhmässä, jonka
alueella hän toimii. Toimialojen ohjeissa huomioidaan kunkin palvelualueen
erityispiirteet ja riskien arviointi.
Tarvittaessa toimialoilla on mahdollista konsultoida työterveyshuollon
ammattihenkilöä. Päivitetyt ohjeet tuodaan yhteistyötoimikunnan käsittelyyn.
Tavoitteena on luoda tasapuolinen ohjeistus vaatetuksen, jalkineiden ja
henkilösuojaimien osalta koko kaupunkiin.
Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen henkilökunta joutuu ostamaan kaikki työvaatteensa
ja -kenkänsä itse. Taloudellisesti tämä on merkittävä kuluerä.Yksi päivittäisistä
asioista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on ulkoilu. Ulkoilu on säällä kuin
säällä tärkeä osa lasten varhiskasvatuspäivää. Osalle lapsista ulkoilut päiväkodissa
voivat olla ainoita ulkoiluhetkiä. Oikeanlainen varustus ulkoiluun on olennaista, jotta
ulkoilu on mielekästä niin lapsille kuin aikuisille.
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Ulkovaatteet ja -kengät ovat erityisesti ne, jotka ovat arvokkaat hankkia ja jotka
altistuvat erityiselle kulutukselle ja niissä tulee varautua hyvin vaihteleviin
sääolosuhteisiin.
Osana hyvää työnantajapolitiikkaa Rovaniemen kaupungin tulisikin pohtia, miten
voisimme mahdollistaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle tasa-arvoisemman kohtelun
työvaatteiden osalta.
Usein pihojen ym. ulkoiluun käytettävien alueiden kunnossapito vaihtelevista
sääoloista (ja huonosta huollosta) johtuen on laadultaan suuresti vaihtelevaa. Liukkaat
kelit ja tilanteeseen sopimattomat jalkineet ovat huono yhdistelmä turvallisuuden
kannalta. Liukastumistapaturmien ehkäisemiseksi hyvät jalkineet ovat yksi merkittävä
keino. Tapaturmat voivat olla erittäin kalliita työnantajalle, unohtamatta inhimillistä
kärsimystä. Lasten kanssa toimittaessa myös äkilliset ja ennalta arvaamattomat
tilanteet haastavat turvallista liikkumista ja myös näissä tilanteissa kenkien merkitys
korostuu. Hyvällä kengällä on yksilön kannalta myös muuta terveydellistä merkitystä.
Rovaniemellä tulisikin selvittää yhdessä työntekijöiden kanssa, miten he kokevat
asian. Voisiko kunta olla tukemassa ulkovaatteiden osalta työn tekemistä.
Vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi erillinen vaateraha joka 3. vuosi.
Ulkoiluvaatteet voisivat parhaimmillaan olla sekä hyvä henkilöstöetu, että tukisivat
työssä viihtymistä.
Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet ehdotamme, että Rovaniemellä selvitetään
tapoja varhaiskasvatuksen henkilöstön ulkovaatetuksen sekä ulkojalkineiden
hankkimiseen. tukemiseen. Kartoitetaan asiaa henkilöstökyselyllä ja kerätään ideoita
siihen, mikä voisi olla paras ja mahdollinen tapa. Selvityksen pohjalta ryhdytään
mahdollisiin toimenpiteisiin kartoituksen pohjalta. Luodaan yhdessä työntekijöiden
kanssa oma malli mahdollistaa ja tukea työntekoa tasapuolisesti.
Vastaus valtuustoaloitteeseen:
Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalvelut kokoaa yhteistyötoimikunnan
ohjeistuksen mukaisesti työryhmän päivittämään varhaiskasvatuksen henkilöstön
suojavaate-, jalkine- ja henkilösuojainohjeen kevään 2022 aikana. Työryhmä huomioi
ohjeessa palvelualueen erityispiirteet ja riskinarvioinnin sekä valtuustoaloitteessa
esille nostetut asiat. Päivitetyt ohjeet viedään Rovaniemen kaupungin
yhteistyötoimikunnan käsittelyyn.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee saapuneen aloitteen tiedoksi ja antaa edellä esitetyn
vastauksen valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
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§ 164
Sivistyslautakunnan kokouspäivät kevat 2022
ROIDno-2020-203
Sivistyslautakunnan kokouspäivät keväällä 2020 seuraavasti:
Torstai 27.1.2022 klo 13.15.
Torstai 24.2.2022 klo 13.15.
Torstai 24.3. 2022 klo 13.15.
Torstai 28.4.2022 klo 13.15.
Torstai 5.5.2022 seminaari
Torstai 2.6.2022 klo 13.15.
Torstai 16.6.2022 klo 13.15.
Kokouspaikat ilmoitetaan myöhemmin.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta vahvistaa kevään 2022 kokouspäivät edellä olevan mukaisesti.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
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§ 165
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Kirjastonjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Kirjastonhoitajan toimen määräaikainen sijaisuus, 27.10.2021
Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
§ 143 Koulusihteerin toimen sijaisuuden täyttäminen Muurolan peruskoulu,
15.10.2021
§ 144 Perusopetuksen ja lukio-opetuksen opinto-ohjaajien nimikemuutos 1.11.2021
alkaen, 25.10.2021
§ 146 Irtisanoutuminen Lapin musiikkiopiston apulaisrehtorin tehtävästä, 01.11.2021
§ 147 Koulupsykologin viran vakanssi 23030006 täyttäminen, 02.11.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 145 Tutkimuslupa/ Ennakoiva työhyvinvoinnin johtaminen - Esihenkilöiden
kokemukset haastavista palautekeskusteluista, 29.10.2021
Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Avustuspäätös:
§ 69 Kohdeavustus/Erityislasten Omaiset ELO ry/ELOn nuorisojaosto, 18.10.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 71 Rovaniemen taidemuseon amanuenssin toimen (vakanssi nro 900004) täyttö,
20.10.2021
§ 74 Hankekoordinaattorin tehtävä Lapin kulttuurimatkailun kehittäminen -
hankkeessa, 04.11.2021
Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
Tutkimuslupapäätös:
§ 124 Tutkimuslupa / Samuli Ranta, 28.10.2021
Rehtori Lyseonpuiston lukio
§ 29 Tutkimuslupa / Aino Pietarinen, 20.10.2021
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
ja puheenjohtaja Maija Pirttijärvi:
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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Muutoksenhakukielto
§152, §153, §154, §155, §164
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
§156, §157, §158, §159, §165
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
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.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
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. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Sivistyslautakunta
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi,
henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.
rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Faksinumero: 016 322 6450
Puhelinnumero: 016 3221
Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15
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Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.
Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30
Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätös halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon
nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.

