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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 4.3.2021
alkaen.
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§ 32
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Risto Varis, hallintopäällikkö
Sivistyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
sekä hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi. Lisäksi todetaan, että esittelijänä toimii vs.
toimialajohtaja, hallintopäällikkö Risto Varis.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti hallintopäällikkö vs. toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti
muutoksella, esittelijä poisti esityslistalta asian § 34: Perusopetuksen 7-9 lk opetuksen
siirtäminen etäopetukseen.
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§ 33
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Risto Varis, hallintopäällikkö
Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Nafisa Yeasmin ja varalle Reetta
Mustosen.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 9.3.2021.
Pöytäkirja julkaistaan 4.3.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi
/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös
Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajaksi Reetta Mustosen ja varalle Jussi
Nikulan.
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§ 34
Perusopetuksen 7-9 lk opetuksen siirtäminen etäopetukseen
ROIDno-2020-850
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Varis, Jussi Kainulainen
risto.varis@rovaniemi.fi, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi
hallintopäällikkö, opetuspäällikkö
Valtioneuvosto on todennut periaatepäätöksessään, että koronaviruksen torjunnassa
on perusteltua siirtyä toimenpidetasolle kaksi. Tavoitteena on estää erityisesti
virusmuunnoksen leviämisen aiheuttamaa epidemian kiihtymistä.
Tasolle kaksi siirtyminen tarkoittaa, että sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa
leviämisvaiheen kriteerit täyttävät alueet ottamaan käyttöön hybridistrategian
toimintasuunnitelman sekä sen täydennyksen mukaiset leviämisvaiheen toimet (ml.
tartuntatautilain uudet valtuudet) ja lisätoimet.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja STM:n arvion mukaan toimenpidetasolle
kuuluvat nyt Helsinki ja Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Vaasa,
Ahvenanmaa ja Lappi.
Kuntien ja alueiden viranomaiset tekevät suositukset tai päätökset toimenpiteistä
Alueiden epidemiatilannetta seurataan säännöllisesti.
Lisätoimissa ovat mm seuraavat toimenpiteet, jotka kuuluvat sivistyslautakunnan
päätösvaltaan:
Omaehtoiset päätökset korkeakoulujen ja toisen asteen laajasta etäopetuksesta
(vastuu: opetuksen järjestäjä)
Viimesijaisena: Päätökset (TTL 58 § ja POL 20 a §) peruskoulun luokkien 7–9 tilapäiseen
etäopetukseen siirtymisestä (vastuu: oppilaitostilojen käytön osalta aluehallintovirasto
/kunta alueellaan, poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen osalta opetuksen järjestäjä)
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön perusteella opetuksen järjestäjänä toimiva
sivistyslautakunta päättää mahdollisesta Rovaniemen kaupungin perusopetuksen 7-9
luokkien oppilaiden siirtämisestä tilapäiseen etäopetukseen 8.-28.3.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Varis, hallintopäällikkö
Sivistyslautakunta päättää Rovaniemen kaupungin perusopetuksen 7.-9. luokkien
oppilaiden siirtämisestä tilapäiseen etäopetukseen 8.-28.3.2021.
Päätös
Esittelijä poisti esityslistalta asian § 34: Perusopetuksen 7-9 lk opetuksen siirtäminen
etäopetukseen.
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§ 35
Lukiokoulutuksen siirtyminen etäopetukseen
ROIDno-2020-850
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Varis, Jussi Kainulainen
risto.varis@rovaniemi.fi, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi
hallintopäällikkö, opetuspäällikkö
Valtioneuvosto on todennut periaatepäätöksessään, että koronaviruksen torjunnassa
on perusteltua siirtyä toimenpidetasolle kaksi. Tavoitteena on estää erityisesti
virusmuunnoksen leviämisen aiheuttamaa epidemian kiihtymistä.
Tasolle kaksi siirtyminen tarkoittaa, että sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa
leviämisvaiheen kriteerit täyttävät alueet ottamaan käyttöön hybridistrategian
toimintasuunnitelman sekä sen täydennyksen mukaiset leviämisvaiheen toimet (ml.
tartuntatautilain uudet valtuudet) ja lisätoimet.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja STM:n arvion mukaan toimenpidetasolle
kuuluvat nyt Helsinki ja Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Vaasa,
Ahvenanmaa ja Lappi.
Kuntien ja alueiden viranomaiset tekevät suositukset tai päätökset toimenpiteistä
Alueiden epidemiatilannetta seurataan säännöllisesti.
Lisätoimissa ovat mm seuraavat toimenpiteet, jotka kuuluvat sivistyslautakunnan
päätösvaltaan:
Omaehtoiset päätökset korkeakoulujen ja toisen asteen laajasta etäopetuksesta
(vastuu: opetuksen järjestäjä)
Viimesijaisena: Päätökset (TTL 58 § ja POL 20 a §) peruskoulun luokkien 7–9 tilapäiseen
etäopetukseen siirtymisestä (vastuu: oppilaitostilojen käytön osalta aluehallintovirasto
/kunta alueellaan, poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen osalta opetuksen järjestäjä)
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön perusteella opetuksen järjestäjänä toimiva
sivistyslautakunta päättää mahdollisesta Rovaniemen kaupungin lukiokoulutuksen
siirtämisestä laajaan etäopetukseen 8.-28.3.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Varis, hallintopäällikkö
Sivistyslautakunta päättää Rovaniemen kaupungin lukiokoulutuksen opiskelijoiden
siirtämisestä laajaan etäopetukseen 8.-28.3.2021.
Päätös
Esittelijän muutettu esitys:
Sivistyslautakunta päättää Rovaniemen kaupungin lukiokoulutuksen opiskelijoiden
siirtämisestä laajaan etäopetukseen 8.-31.3.2021
Sivistyslautakunta päätti esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§32, §33
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
§34, §35
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.

