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Pirita Nenonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 9.6.2022
alkaen.
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§ 79
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
sekä hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 80
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Pirita Nenosen ja varalle Maija
Pirttijärven.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 8.6.2022 Pöytäkirja julkaistaan 3.6.2022
nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan
tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös
Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Pirita Nenosen ja varalle Kate
Suopajärven.
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§ 81
Ajankohtaiset asiat
Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin:
Kotiseutupäivien esittely, näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto
Tyttöjen Talon raportoinnin esittely ja ajankohtaiset asiat, Tyttöjen Talon johtaja
Kate Suopajärvi
Neuvottelu alueellisen vastuumuseon toiminnasta 13.5 Museovirastossa
Lappi Areenan operoinnin uudistaminen, Kaupunginhallitus 9.5.2022, § 167,
ROIDno-2021-3092
Iltapäivätoiminta 2022-23 tilanne
Häkinvaaran kaavoitustilanne
Napapiirin monitoimitalon investointi
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi ajankohtaiset asiat.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 82
Varhaiskasvatuksen MTA2022 & alustava TA2023
ROIDno-2022-2235
Valmistelija / lisätiedot:
Minna Haurinen
minna.haurinen@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Sivistyslautakunnan talousarvio 2022 – tilanne 2.6.2022
1. Varhaiskasvatuksen muutetun talousarvion 2022 esittely lautakunnalle
Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeen luvussa 5.2. säädetään
talousarviomuutoksista:
"Toimielimille on tehtävä esitys käyttösuunnitelman muutoksesta, mikäli
määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu olennaisesti
talousarviovuoden aikana.
Hallintosäännön 77 § (KV 9.8.2021 § 78) mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on
esitettävä val-tuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen
talousarviomuutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.
Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty talousarviomuutoksina val-tuustossa,
on annettava selvitys toimintakertomuksessa.
Toimielimien on tehtävä esitykset talousarviomuutoksista ensisijaisesti
osavuosikatsauksen yhteydessä."
Lautakunnalle esitetään alustava laskelma muutetuksi talousarvioksi
varhaiskasvatuksen toimialalle. Muutostarve vuodelle 2022 on +3,7M€ johtuen
palveluverkkotarpeen muutoksista. Arvio sisältää työtaisteluiden vaikutukset
henkilöstökuluihin vuodelle 2022. Alustava muutetun talousarvion toimintajäämä on
53,0M€. Virallinen esitys muutetusta talousarviosta tehdään osavuosikatsauksen
yhteydessä.
2. Varhaiskasvatuksen alustava talousarvio 2023
Esitellään alustava talousarvio varhaiskasvatukselle vuodelle 2023. Esitetty
alustava toimintajäämä vuodelle 2023 on 56,3M€.
Liite on lähetetty sähköpostilla perjantaina 27.5.2022 ja lisätty järjestelmään
maanantaina 30.5.2022 klo 8.00.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
1. Arvio muutetusta talousarviosta 2022 on käyty läpi. Muutettu talousarvio päätetään
tarkemmin syyskuussa, kun lakon vaikutukset koko toimialalle ovat selvillä.
1. Sivistyslautakunta hyväksyy alustavan talousarvion 2023. Lopullinen talousarvio
päätetään syyskuun 2022 kokouksessa.
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Päätös
Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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Sivistyslautakunta, § 176,16.12.2021
Sivistyslautakunta, § 83, 02.06.2022
§ 83
Vapaa-ajanpalvelualueen avustussopimusten raportointia
ROIDno-2021-4634
Sivistyslautakunta, 16.12.2021, § 176
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Tervo
merja.tervo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Rimpparemmi ry
2 Rovaniemen seudun Mielenterveysseura ry/Neuvokas
3 Rovalan Nuoret ry/Tyttöjen Talo
4 Taito Lappi ry
5 Sirkus Taika-Aika ry
6 Lapin taiteilijaseura ry
7 Monitaideyhdistys Piste ry
8 Lapin Alueteatteriyhdistys ry
9 Suomen Nuorisoseurat ry
Sivistyslautakunnan tehtävänä on kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen tuottaminen.
Sivistyslautakunnan tehtäväalueella on valmisteltu seuraavat sopimukset:
Kulttuuri
Sivistyslautakunta hankkii tehtäväalueeseensa liittyviä moniarvoisia ja monipuolisia
kulttuuripalveluja avustussopimusten avulla. Sopimukseen liittyen jokainen
palvelutuottaja toimittaa toimintasuunnitelman vuodelle 2022.
Tanssi-tanssiteatteripalvelut/ Rimpparemmi ry, sopimuksen arvo 60 000 €
Kädentaidot/ Taito Lappi ry/Käsityökoulu Peukku, sopimuksen arvo 14 000 €.
Kulttuuriväärtitoiminta/ Rovaniemen seudun Mielenterveysseura ry/ Neuvokas,
sopimuksen arvo 20 000 €.
Sirkustaiteen palvelut/ Sirkus Taika-Aika ry, sopimuksen arvo 18 000 €.
Lapin taiteilijaseura ry, sopimuksen arvo 10 000 €.
Monitaideyhdistys Piste ry, sopimuksen arvo 13 000 €.
Suomen Nuorisoseurat ry/Folktapahtuma Jutajaiset 10.000 euroa ja Teatteri SÄIJE 10
000 euroa, yhteensä 20 000 euroa
Lapin Alueteatteriyhdistys ry
Sivistyslautakunta hankkii teatteripalvelut Lapin Alueteatteriyhdistykseltä joka tuottaa
teatterinäytäntöjä Rovaniemellä ja harjoittaa alueteatteritoimintaa Lapin
maakunnassa, järjestää kulttuuri-, koulutus-, taide- ja juhlatilaisuuksia sekä hoitaa
Lappia-talon markkinointia ja tilavuokraustoimintaa. Sopimuksen kokonaisarvo on 2
437 000 €.
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Nuorisotyö
Rovalan nuoret ry/Tyttöjen Talo, sopimuksen arvo 16 000 €
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy avustussopimukset Rimpparemmi ry:n, Taito Lappi ry:
n, Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry:n/Neuvokas, Sirkus Taika-Aika ry:n,
Lapin taiteilijaseura ry:n, Monitaideyhdistys Piste ry:n, Suomen Nuorisoseurat ry:n,
Lapin Alueteatteriyhdistys ry:n sekä Rovalan nuoret ry/Tyttöjen Talon kanssa.
Merkittiin, että Antti Väänänen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn
ajaksi.
Merkittiin, että Kari Puolakka poistui kokouksesta klo 12.15.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Sivistyslautakunta, 02.06.2022, § 83
Valmistelija / lisätiedot:
Saija Kestilä
saija.kestila@rovaniemi.fi
kulttuurituottaja
Liitteet

1 Lapin Alueteatteriyhdistys ry
2 MIELI Rovaniemen Seudun Mielenterveys ry Neuvokas
3 Rimpparemmi ry
4 Taito Lappi ry
5 Suomen nuorisoseurat ry Teatteri SÄIJE
6 Sirkus Taika-Aika ry
7 Monitaideyhdistys Piste ry
8 Rovalan Nuoret ry Tyttöjen Talo
9 Lapin taiteilijaseura ry
10 Vertailuraportointi 2019-2022
Vuoden 2022 käyttösuunnitelma sisältää oman tuotannon lisäksi kaupungin
ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa tehtyjä sopimuksia, joiden tavoitteiden
toteutumista seurataan ja arvioidaan raportoinnin yhteydessä.
Seuraavat palvelutuottajat ovat toimittaneet raportin sivistyslautakunnalle sovitusti
30.4.2022 mennessä:
- Lapin Alueteatteriyhdistys ry
- Rovaniemen seudun Mielenterveysseura ry/Neuvokas
- Tanssiteatteri Rimpparemmi ry
- Taito Lappi ry
- Suomen Nuorisoseurat ry / Teatteri SÄIJE
- Sirkus Taika-Aika ry
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- Monitaideyhdistys Piste ry
- Rovalan Nuoret ry/Tyttöjen Talo
- Lapin taiteilijaseura ry
Tyttöjen Talon raportointia kokouksessa esittelee Tyttöjen Talon johtaja Kate
Suopajärvi.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee avustussopimusten seurantaraportit tiedoksi.
Päätös
Varajäsen Kate Suopajärvi poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian
päätöksenteon ajaksi klo 14.23. - 14.27.
Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Esteellisyys
Kate Suopajärvi (Hallintolaki 28 § kohta 5)
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Kaupunginvaltuusto, § 111,20.09.2021
Sivistyslautakunta, § 84, 02.06.2022
§ 84
Vastaus valtuustoaloitteeseen: Reliefin palauttaminen
ROIDno-2021-3678
Kaupunginvaltuusto, 20.09.2021, § 111
Vesa Puuronen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemen kaupungin eräs merkittävä julkinen taideteos oli Rovakadun ja
Koskikadun (18-20) kulmauksessa sijainnut Alvar Aallon suunnittelema pronssinen
reliefi Aurora Borealis. Kerostalon seinässä ollut Aurora Borealis on kaksiosainen teos,
ylempi osa esittää revontulia ja alemmassa osassa on koskessa hyppäävä lohi.
Esitän, että Rovaniemen kaupunki ryhtyy välittömästi toimiin reliefin palauttamiseksi
paikoilleen."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Sivistyslautakunta, 02.06.2022, § 84
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Tervo
merja.tervo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Vastaus aloitteeseen:
Rovaseudun Markkinakiinteistöjen toimitusjohtaja Saara Saari:
Kiitos aloitteesta.
Rovaniemen kaupungin konserniyhtiö Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy osti
Koskikatu 18-20 osoitteessa sijaitsevan punatiilisen Alvar Aallon suunnitteleman
kerrostalon vuonna 2018 ja samalla reliefi siirtyi yhtiön omistukseen. Reliefi irrotettiin
turvallisuussyistä, koska sen kiinnikkeet eivät olleet kestävät. Reliefi on tällä hetkellä
lämpimässä varastotilassa säilytyksessä.
On selvitetty arvotaideteoksen konservointia ja sitä, kuka sen pystyisi tekemään.
Konservointi takaa sen, että teoksen pintarakenteet eivät vahingoitu ja puhdistaminen
tehdään oikein. Lisäksi varmistetaan, että kiinnitykset ovat riittävän lujat
kannattelemaan painavaa teosta. Omistaja on selvittänyt henkilöitä, jotka teoksen
voisivat konservoida. Heitä ei ole Suomessa kuin muutama.

Rovaniemen kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
02.06.2022

7/2022

13 (30)

Rakennukseen, joka sijaitsee osoitteessa Koskikatu 18–20 on tehty pitkän tähtäimen
kunnostussuunnitelmaa. Peruskorjauksen aikataulua ei kuitenkaan ole vielä lyöty
lukkoon. Reliefi asennetaan, kun korjaus julkisivuun on tehty ja veistos ei vaaranna
kaupunkilaisten turvallisuutta.
Tarkoitus on asettaa teos paikoilleen, kunhan saadaan konservointi tehtyä ja rakennus
siihen kuntoon, että sen saa turvallisesti esille.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy valtuustoaloitteeseen laaditun vastauksen ja lähettää sen
aloitteentekijälle.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Aloitteentekijä
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Kaupunginvaltuusto, § 20,28.02.2022
Sivistyslautakunta, § 85, 02.06.2022
§ 85
Vastaus valtuustoaloitteeseen: Neurodiversiteetin huomioiminen kaupungin
kulttuuripalveluissa
ROIDno-2022-731
Kaupunginvaltuusto, 28.02.2022, § 20
Mari Ikonen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelma painottaa vahvasti yhdenvertaisuutta sekä
kulttuurin ja taiteen saavutettavuutta ja sen tuomaa hyvinvointia. Kulttuurin
yhdenvertaisuuden, saavutettavuuden ja sen tuoman hyvinvoinnin edistämisessä on
välttämätöntä huomioida myös autismin kirjo, ADHD sekä muu neuroepätyypillisyys.
Neurokirjolla olevat henkilöt voivat kohdata lukuisia esteitä kulttuuripalveluissa.
Puutteelliset ja epäselvät ohjeistukset ja opasteet, vaikeasti ymmärrettävä
kielenkäyttö, aistikuormituksen voimakkuus ja tilat sekä olosuhteet, jotka eivät tue
aistikuormituksen hallitsemista, henkilöstön ja palvelun muiden käyttäjien
vahingolliset asenteet ovat joitain esimerkkejä niistä asioista, jotka voivat estää
neurokirjolla olevia henkilöitä osallistumasta kulttuuripalveluihin.
Neurokirjolla olevien yhdenvertaisuutta kulttuuripalveluissa on tarpeen tavoitella
ainakin kolmella tavalla: huolehtimalla kulttuurin kokijoille suunnattujen palveluiden
saavutettavuudesta, huolehtimalla kulttuurin tekijöille suunnattujen palveluiden
saavutettavuudesta ja edistämällä neurokirjolla olevien representaatiota eli
näkyvyyttä ja edustusta kulttuurin saralla.
Soveltuvat toimenpiteet riippuvat palvelusta. Kulttuurin kokijoille suunnatuissa
palveluissa yhdenvertaisuutta tukevia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi kuvalliset,
yksityiskohtaiset ohjeet paikalle saapumisesta ja siellä toimimisesta, selkeät ja
yksiselitteiset opasteet, selkeään ja selkokieliseen viestintään ja sisältöön
panostaminen, hiljaisten tilojen tai ajankohtien järjestäminen palveluiden yhteyteen,
valaistus- ja äänisuunnittelun keinot, digitaalisten palveluiden vahvistaminen ja
henkilöstön kouluttaminen neuropsykiatrisesta moninaisuudesta.
Kulttuurin tekijöille suunnatuissa palveluissa toimenpiteet voivat olla esimerkiksi
kulttuuriavustusten hakuprosessin selkeyden edistämistä ja kulttuuritilojen
kehitystyössä sellaisten ratkaisujen valitsemista, jotka tukevat myös neurokirjolla
olevien toimimista tiloissa.
Lisäksi on tärkeää, että palveluita suunnitellaan yhdessä kunkin palvelun
kohderyhmään kuuluvien neurokirjolla olevien kaupunkilaisten kanssa, sillä
kohderyhmällä itsellään on paras tieto palveluiden käyttöön liittyvistä esteistä ja
toimivista ratkaisutavoista. Toimenpiteitä ei myöskään pidä rajata esimerkiksi vain
lastenkulttuuriin, vaan toimenpiteiden on tarpeen kattaa kaikki kohderyhmät.
Neurodiversiteetin huomioiminen kulttuuripalveluissa on painava
yhdenvertaisuusteko, joka mahdollistaa kulttuurin pariin pääsyn yhä useammalle – ja
useimmat toimenpiteet edistävät kulttuurin saavutettavuutta koko väestölle.
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Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Rovaniemen kaupunki laatii kattavan
toimenpidesuunnitelman neurodiversiteetin huomioimiseksi ja neurokirjolla olevien
yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi kulttuuripalveluissa."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.

Sivistyslautakunta, 02.06.2022, § 85
Valmistelija / lisätiedot:
Annu Nietula
annu.nietula@rovaniemi.fi
kulttuurituottaja
Kiitos aloitteesta.
Asia on erittäin ajankohtainen. Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelman mukaisesti
saavutettavuus ja yhdenvertaisuus ovat tärkeässä asemassa kulttuuripalveluja sekä -
tapahtumia tuotettaessa.
Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimisto, Rovaniemen taidemuseo, Lapin
maakuntamuseo, Rovaniemen kaupungin kirjastopalvelut sekä Lapin kamariorkesteri
ovat tarkastelleet toimintaansa ja listanneet jo tehtyjä toimenpiteitä sekä suunnitelmia
neurodiversiteetin huomioimiseksi kulttuuripalveluissa.
Aloitteen valmistelun yhteydessä kuultiin Autismisäätiön yhteiskuntasuhdejohtaja
Vesa Korhosen asiantuntijapuheenvuoro. Tilaisuuteen osallistui kaikkien
kulttuuriyksikköjen edustajia.
Kehittämistoimia
Rovaniemen kaupungin kulttuuripalvelut on lisännyt mahdollisuuksia seurata
tapahtumia omassa tilassa jatkamalla etäsisältöjen tuottamista. Kulttuuritoimisto sekä
kirjasto striimaavat tapahtumia monipuolisesti.
Aloitteen mukaisesti kulttuuriavustusten hakuprosessia sekä kulttuuripalveluiden
kirjallista ohjeistusta selkeytetään yhdessä asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa.
Lapin maakuntamuseon näyttelyiden suunnittelussa otetaan paremmin huomioon
opasteet ja tilaratkaisut (rauhalliset tilat). Rovaniemen taidemuseo pyrkii
autismiystävälliseksi museoksi vuoden 2023 aikana. Autismiliiton myöntävän
sertifikaatin myötä museon tarjonnan on tarkoitus tuoda palveluita helpommin
autismikirjon ihmisten saataville.
Kirjastotilojen opasteita uudistetaan kirjastojen tilojen peruskorjausten yhteydessä.
Kirjaston tapahtumissa on pyritty huomioimaan monipuolisesti eri käyttäjäryhmät.
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Kehittääkseen toimintaansa neurodiversiteetin kirjolla olevien huomioimiseksi
kulttuuritoimisto aloittaa vuoropuhelun neurodiversiteetin alueellisten
asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijoita pyydetään kommentoimaan jo tehtyjä
toimenpiteitä sekä suunnitelmia neurodiversiteetin huomioimiseksi. Tällä tavoitellaan
askeleita neuroystävällisempään suuntaan palveluita ja tapahtumia tuottettaessa.
Nettielämyksien lisääminen ja mahdollisuus seurata tapahtumia omassa tilassa on jo
otettu osaksi toiminnan suunnittelua ja toteutusta.
Suunniteltuja jatkotoimenpiteitä
perehdytetään henkilöstöä autismiystävällisyyden edistämiseksi (osaamisen
edistäminen)
kehitetään toimintaa ja seurantaa yhdessä neurodiversiteetin alueellisten
asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa
kulttuuripalvelujen viestintää kehitetään ottamalla huomioon palveluiden eri
käyttäjät sekä erityisryhmät
kirjastojen opasteet uusitaan kirjastojen peruskorjausten yhteydessä
tapahtumailmoituksia selkeytetään
selkeytetään kulttuuriavustusten hakuprosessia
Otetaan huomioon selkeä ohjeistus kulttuuripalveluja tuotettaessa.
Laaditaan kirjallinen etukäteisohjeistus tapahtumille, jotta kävijä tietää
mihin on tulossa ja pystyy näin paremmin suunnittelemaan käyntiään.
Ohjeistuksessa käsitellään muun muassa seuraavaa:
Millainen tapahtuma on?
Onko kovia ääniä?
Kauanko tapahtuma kestää?
Selkeät ohjeet myös saavuttaessa tapahtumaan
Wiljamin ja Monden tapahtumista laaditaan omat ohjeet, joita
täydennetään eri tapahtumien osalta
Teosluettelon saatavuus etukäteen, näyttelyn/tapahtuman arvioitu
aika ja esityksen laajuus saatavilla etukäteen

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy valtuustoaloitteeseen laaditun vastauksen ja lähettää sen
aloitteentekijälle.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Aloitteentekijä
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§ 86
Vastaus valtuustoaloitteeseen: Sukupuolineutraaleja wc- ja pukeutumistiloja kaupungin
oppilaitoksiin
ROIDno-2022-1481
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Väistö
kai.vaisto@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
§43 Kaupunginvaltuusto 11.04.2022
Valtuustoaloite Sukupuolineutraaleja wc- ja pukeutumistiloja kaupungin oppilaitoksiin
Sonja Sinisalo ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Suomessa WC- ja pukeutumistilat suunnataan perinteisesti erikseen miehille ja naisille.
Tämä käytäntö on syrjivä esimerkiksi trans- ja muunsukupuolisia kohtaan, sillä omaa
sukupuolta vastaavaa WC:tä voi olla mahdotonta tai turvatonta käyttää. Jokaisella lapsella
ja nuorella tulisi olla mahdollisuus käyttää omaa sukupuoltaan vastaavaa WC- ja
pukeutumistilaa koulussaan. Tytöille ja pojille suunnatuista WC- ja pukeutumistiloista ei ole
tarpeen luopua, vaan niiden rinnalle tulisi lisätä sukupuolineutraalit tilat. Me
allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki selvittää mahdollisuutta järjestää
vähintään yksi sukupuolineutraali WC ja pukeutumistila jokaiseen kaupungin
oppilaitokseen. Esitämme myös, että tulevaisuudessa rakennettaviin kouluihin
sukupuolineutraalien WC- ja pukeutumistilojen järjestäminen otetaan huomioon jo
rakennuksen suunnitteluvaiheessa."

Rovaniemen kouluissa on sukupuolitietoisen opetuksen ja ohjauksen
tiedostamiseen kiinnitetty yhä enemmän huomiota myös Opetushallituksen ohjeiden
mukaisesti. Sukupuolitietoisen opetuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on
huomioida oppilaiden yksilöllisyys ja persoonallisuus, jota on mahdollisuus huomioida
koulun tilojen ja talousarvion sallimissa rajoissa myös uusissa tilaratkaisuissa.
Osalla kouluista on jo nyt sukupuolineutraaleja wc-tiloja ja niiden määrää tullaan
edelleen lisäämään. Korona-aikana on yleistynyt käytäntö luokkakohtaisista wc-
tiloista, joiden toimivuudesta on hyviä kokemuksia. Tulevana lukuvuonna kaikilla
kouluilla on mahdollisuus käyttää kaikille yhteisön jäsenille tarkoitettua wc-tilaa.
Muutokset huomioidaan tilojen opasteissa ja asiasta tiedotetaan kaikkia
kouluyhteisön toimijoita.
Pukeutumistilojen muutokset jo rakennetuissa tiloissa ovat vaikeammin
toteutettavissa. Mikäli jo rakennetuissa tiloissa on vapaana olevia tiloja,
sukupuolineutraalit pukeutumistilat voidaan osoittaa. Kaikissa tulevissa peruskorjaus-
ja uudisrakennuskohteissa rakennuksen suunnittelijoille viedään valtuustoaloitteessa
esitetty toive. Hankesuunnittelun yhteydessä tutustutaan muissa vastaavissa
hankkeissa toteutuneisiin tilaratkaisuihin.
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Rovaniemen kaupungin kaikissa peruskouluissa ja lukioissa säilytetään myös jatkossa
mahdollisuus valita tyttöjen ja poikien wc-tilat.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta antaa edellä olevan vastauksenaan tehtyyn valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Sivistylautakunta hyväksyi aloitevastaukseen Vesa Puurosen muutosesityksen:
Kaikissa tulevissa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteissa rakennuksen suunnittelijoille
viedään valtuustoaloitteessa esitetty toive.
Muutos: Kaikissa tulevissa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteissa rakennetaan
sukupuolineutraalit tilat.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, koulujen rehtorit, apulaisrehtorit ja koulunjohtajat, tilapalvelut
/Pekka Latvala ja Juha Välitalo, kouluisäntien tiimiesimies Matti Ollonen
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Kaupunginvaltuusto, § 45,10.05.2021
Sivistyslautakunta, § 87, 02.06.2022
§ 87
Vastaus valtuustoaloitteeseen: Yhteinen markkinointialusta varhaiskasvatusyksiköille
ROIDno-2021-1980
Kaupunginvaltuusto, 10.05.2021, § 45
Valtuutetut Mari Jolanki, Sanna Karhu, Anitta Ylitörmänen, Päivi Alaoja, Sakke
Rantala, Maarit Simoska, Miikka Keränen ja Maria-Riitta Mällinen jättivät
puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemellä toimii kunnallisia varhaiskasvatusyksiköitä 25 ja yksityisiä
varhaiskasvatusyksiköitä 23 . Tällä hetkellä kaupungin nettisivuille, varhaiskasvatuksen
alle on listattu kaikki varhaiskasvatusyksiköt. Listasta selviää yksikön nimi, yhteystieto
ja nettisivu. Tarkempaa toiminnan kuvausta ei ole. Perheen valitessa
varhaiskasvatuspaikkaa olisi todella hyvä ja saada enemmän tietoa mm. päiväkodin
tarjoamista painotuksista ja ylipäätään toimintaideologiasta ja toiminnan sisällöstä.
Esitän, että Rovaniemen kaupungin nettisivujen alle kootaan yhteen sekä kunnallisten
että yksityisen varhaiskasvatusyksiköiden tietopankki, jossa on jokaisesta yksiköistä
koottuna tietoa myös päiväkodin toiminnasta ja erityisesti viimeisimmän
asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset. Yksityisten päiväkotien tulee ylläpitää
yhteiseen, kaupungin perustamaan drivealustaan mm.
asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset vuosittain. Sieltä tiedot on helppo koota ”
markkinointisivustolle”.
Eri varhaiskasvatusyksiköiden toimintaa voisi nostaa säännöllisesti esille myös
kaupungin somekanavissa.
Tämä takaisi perheille helpomman tiedonsaannin ja varmasti osaltaan helpottaisi
myös varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen kohdistuvaa painetta, kun
puhelintiedustelut vähenisivät."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Sivistyslautakunta, 02.06.2022, § 87
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Kuoksa
tarja.kuoksa@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
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Valtuustoaloitteessa esitetään yhteistä markkinointialustaa varhaiskasvatusyksiköille,
jotta perheet saisivat enemmän tietoa mm. päiväkotien painotuksista,
toimintaideologiasta ja toiminnan sisällöistä.
Rovaniemen kaupungin verkkosivut ovat tiedottamisen alusta, jossa asiakkaille
tarjotaan yhdenvertaista ja tasalaatuista tietoa kaikista Rovaniemen
varhaiskasvatuspalveluista. Verkkosivuilla on samassa paikassa tietopankkina sekä
kunnalliset että yksityiset varhaiskasvatusyksiköt. Lisäksi kaikki varhaiskasvatusyksiköt
on merkitty samaan karttaan. Näin pyritään mahdollistamaan asiakkaalle
mahdollisuus tunnistaa tarpeensa mukainen ja sijainniltaan optimaalinen
varhaiskasvatusyksikkö. Sen jälkeen asiakas tekee hakemuksen, jonka
varhaiskasvatuksen palveluohjaus käsittelee ja on vielä yhteydessä jokaiseen
asiakkaaseen.
Varhaiskasvatuksessa lähtökohtana on, että jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä
järjestetään laadukasta ja monipuolista toimintaa varhaiskasvatuslain ja
varhaiskasvatussuunnitelmien mukaisesti. Tämän vuoksi varhaiskasvatuspalveluiden
verkkosivuilla olevissa varhaiskasvatusyksiköiden kuvauksissa ei tuoda esille eri
yksiköiden pedagogisia painopisteitä. Palveluohjauksen kontaktoinnin yhteydessä
vastataan tarkemmin kysymyksiin yksiköiden mahdollisista painotuksista.
Kaupungin verkkosivujen yksityisen varhaiskasvatusyksikön kuvauksesta pääsee linkin
kautta yrityksen ylläpitämälle verkkosivulle, josta asiakas saa tarkempaa tietoa
esimerkiksi varhaiskasvatusyksikön toiminnasta, mahdollisista painotuksista ja
asiakastyytyväisyyskyselyistä, mikäli yrittäjä ylläpitää näitä tietoja. Tietosuojaan
perustuen yksiköiden yksilöityjä asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia ei ole suotavaa
julkaista.
Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaikkien varhaiskasvatusyksiköiden toimintaa voisi
nostaa säännöllisesti esille kaupungin sosiaalisen median kanavissa.
Varhaiskasvatuspalveluiden Facebook-tilillä on ollut säännöllisesti kaupungin
kunnallisten varhaiskasvatusyksiköiden pedagogista toimintaa avaavia postauksia.
Yksityisten varhaiskasvatusyksiköiden kanssa yhteisesti voidaan myös luoda
tasalaatuinen toimintamalli, joka mahdollistaa myös yritysten pedagogisen toiminnan
postaukset varhaiskasvatuspalveluiden Facebookiin. Lisäksi kaupungin verkkosivujen
varhaiskasvatuksen etusivulle voidaan tuoda varhaiskasvatuspalveluiden some-
kanavien sisältö Flockler-julkaisualustan avulla.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee saapuneen aloitteen tiedoksi ja antaa edellä esitetyn
vastauksen valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Aloitteen tekijät, kirjaamo
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Sivistyslautakunta, § 105,29.06.2021
Sivistyslautakunta, § 88, 02.06.2022
§ 88
Lapin musiikki- ja tanssiopiston opetussuunnitelma
ROIDno-2021-2541
Sivistyslautakunta, 29.06.2021, § 105
Valmistelijat / lisätiedot:
Jussi Kainulainen, Kaisa Kuula-Bullat
jussi.kainulainen@rovaniemi.fi, kaisa.kuula-bullat@rovaniemi.fi
opetuspäällikkö, lapin musiikkiopiston rehtori
Liitteet

1 OPS Lapin Musiikkiopisto 2021.pdf
Taiteen perusopetuksen ohjausjärjestelmän osia ovat laki (633/1998) ja asetus (813
/1998) taiteen perusopetuksesta ja Opetushallituksen määräys taiteen
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista ja koulutuksen järjestäjän
hyväksymä opetussuunnitelma.
Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) 5 §:n mukaan Opetushallitus
päättää taiteenaloittain taiteen perusopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä
(opetussuunnitelman perusteet). Opetushallitus päättää myös oppilaan arvioinnista ja
todistukseen merkittävistä tiedoista (laki taiteen perusopetuksesta, 8 §).
Lapin musiikkiopiston opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen päättämien
taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden
mukaisesti ja otettu käyttöön 1.8.2018. Sen päivitys on hyväksytty 23.5.2019, § 63,
sivistyslautakunnan kokouksessa ja otettu käyttöön 1.8.2019. Seuraavassa
päivityksessä on tehty muutoksia opintokokonaisuuksiin, niiden sisältöihin ja
tuntimääriin Se on hyväksytty 28.5.2020, § 63 sivistyslautakunnan kokouksessa ja
otettu käyttöön 1.8.2020 lukien.
Tässä päivityksessä uusina oppiaineina ovat bändivalmennus, rytmiikka, rummut,
musiikkiteknologia, sähköbasso-opinnot ja yhteismusisointi 3. Uusia
syventäviä opintokokonaisuuksia on tehty lyömäsoittimiin, sähköbassoon ja
sähkökitaraan. Syventävien musiikin hahmotusaineiden opintokokonaisuuksia on
myös päivitetty. Tanssin laajan oppimäärän syventävien opintojen
opetussuunnitelmaan ei ole tullut merkittäviä muutoksia.
Koulutuksen järjestäjä arvioi antamaansa koulutusta ja osallistuu toimintansa
ulkopuoliseen arviointiin [Laki taiteen perusopetuksesta (633/1998) 7 § (muutettu lailla
1301/2013)]. Opetussuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain kunkin
lukuvuoden päättyessä kehityskeskustelussa. Käyttöönotto tapahtuu 1.8.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
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Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Lapin Musiikkiopiston musiikin ja tanssin laajan
oppimäärän syventävien opintojen opetussuunnitelmat liitteen mukaisesti.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Sivistyslautakunta, 02.06.2022, § 88
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Kuula-Bullat
kaisa.kuula-bullat@rovaniemi.fi
lapin musiikkiopiston rehtori
Liitteet

1 Lapin musiikki- ja tanssiopiston opetussuunnitelma, muutokset punaisella
Lapin Tanssiopiston Kannatusyhdistys ry on 1.1.2022 lukien luovuttanut Lapin
Tanssiopiston varhaisiän tanssikasvatuksen, tanssin perusopinnot ja aikuisten
tanssiopinnot Rovaniemen kaupungille. Tanssin syventävät opinnot ovat olleet
kaupungin järjestämänä jo vuodesta 1996 lähtien.
Lapin musiikkiopiston päivitetty opetussuunnitelma on hyväksytty 29.6.2021
sivistyslautakunnan kokouksessa, § 105. Opetussuunnitelma on otettu käyttöön
1.8.2022 lukien. Siinä on mukana myös tanssin syventävät opinnot. Nykyisestä
opetussuunnitelmasta puuttuvat varhaisiän tanssikasvatus, tanssin perusopinnot ja
aikuisten tanssiopinnot. Ne on lisätty 1.8.2022 voimaan tulevaan Lapin musiikki- ja
tanssiopiston opetussuunnitelmaan. Samalla siihen on lisätty puuttuvat pop & jazz -
pianon ja rytmimusiikin hahmotusaineiden opetussuunnitelmat. Sähköbasson ja
sähkökitaran opetussuunnitelmia on päivitetty. Näytteiden arviointikeskustelujen
opettajien lukumäärä on muutettu kaikkiin instrumentteihin samaksi. Opetuksen
yleisiä tavoitteita ja opetuksen työtapoja on musiikin ja tanssin osalta yhtenäistetty.
Tanssin arvioinnin kohteet ja kriteerit löytyvät kotisivuiltamme. Niiden linkit on lisätty
kohtaan Oppimisen arviointi.
Päivitykset merkitty liitteeseen punaisella.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy Lapin musiikki- ja
tanssiopiston opetussuunnitelman liitteen mukaisesti.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 89
Perusopetuksen järjestämisperiaatteet 2022
ROIDno-2022-2175
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Kainulainen
jussi.kainulainen@rovaniemi.fi
opetuspäällikkö
Liitteet

1 Perusopetuksen järjestämisperiaatteet 2022 muutokset
Rovaniemen kaupungin perusopetuksen järjestämisen periaatteilla luodaan
koulutuspalveluiden viitekehys ja määritetään laatua. Sivistyslautakunta on
hyväksynyt nyt käytössä olevat järjestämisperiaatteet 16.3.2010 ja niitä on päivitetty
sen jälkeen tarpeen mukaan. Viimeisin päivitys on tehty keväällä 2019. Periaatteet
hyväksytään sivistyslautakunnassa vähintään viiden vuoden välein ja niiden
toteutumista arvioidaan.
Järjestämisen periaatteet on rakennettu kaupunkistrategian linjausten ja
valtakunnallisten perusopetuksen laatukriteereiden suositusten pohjalta.
Periaatteiden laadinnassa on myös otettu huomioon valtakunnallisia
kehittämislinjauksia sekä tutkimus- ja arviointitietoja.
Perusopetuksen järjestämisperiaatteet muodostuu viidestä kokonaisuudesta:
1. Johdanto
2. Perusopetuksen järjestäminen ja monipuoliset oppimisympäristöt
3. Opetusjärjestelyt ja opetus
4. Oppimisen, koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tuki
5. Kehystekijöitä
Päivitykset merkitty liitteeseen keltaisella pohjalla.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy Rovaniemen kaupungin perusopetuksen järjestämisen
periaatteet.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.
Tiedoksi
Perusopetuksen rehtorit.
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§ 90
Riskienhallintasuunnitelma
ROIDno-2021-445
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Varis
risto.varis@rovaniemi.fi
hallintopäällikkö
Liitteet

1 Toimialan riskienhallintasuunnitelma 2022 Salassa pidettävä Julk.L §24/8
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, kohta 8
Sisäinen valvonta on kaupungin oma järjestely johtamisen tueksi ja riskien
hallitsemiseksi (Sisäisen valvonnan ohjeet KH 8.12.2008 § 471). Tilintarkastaja arvioi,
onko sisäinen valvonta, riskienhallinta ja konsernivalvonta asianmukaisesti järjestetty (
Kuntalaki 2015/410, 123§, 1. mom, 4. kohta). Toimiessaan valvonta edistää tavoitteisiin
pääsemistä, riskien hallintaa ja johtamista.
Tarkastustoiminnasta vastuullisena viranhaltijana kaupunkikonsernissa toimii sisäinen
tarkastaja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Kaupunginhallitus vastaa
kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskien arvioinnin järjestämisestä siten, että
toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan.
Rovaniemen kaupungin talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on määritelty
riskienhallinnan toimenpiteet suunnittelukaudella. Sen mukaan toimielimet
tunnistavat, arvioivat ja priorisoivat vuosittain keskeisimmät riskit sekä laativat
tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet vahinkojen varalle ja suunnitelmat korjaavista
toimenpiteistä mahdollisissa vahinkotapauksissa.
Lautakunta vastaa toimialalla sisäisen valvonnan järjestämisestä ja raportoi
kaupunginhallitukselle järjestämisestä ja keskeisistä havainnoista. Kaupunginjohtaja ja
toimialajohtajat vastaavat valvonnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta
toimialallaan. Palvelualuepäälliköt ja toimintayksiköiden esimiehet vastaavat
jatkuvasta valvonnasta ja raportoinnista omissa toimintaprosesseissaan.
Riskienhallintasuunnitelmaa on päivitetty tarvittavin osin.
Kaupunginhallitus käsittelee riskienhallintasuunnitelmat 13.6.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Lautakunta hyväksyy riskienhallintasuunnitelman vuodelle 2022
Päätös
Sivistyslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.
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Ilmoitusasiat
Korkein hallinto-oikeus 5.5.2022
- Päätös H1378/2022, Raimo Maunun palkkasaatava 2007-2008
Korkein hallinto-oikeus 5.5.2022
- Päätös H1375/2022, Raimo Maunun etäopetuslasku 2008-2009

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 92
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Kirjastonjohtaja
Muu päätös:
§ 1 Rovaniemen kaupunginkirjaston kesäaukioloajat 2022, 13.05.2022
Nuorisopalvelujen johtaja
Avustuspäätös:
§ 1 Kohdeavustus/Turbojonnet ry, 27.04.2022
§ 2 Kohdeavustus/LaKeHa, 03.05.2022
Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 85 Koulupsykologin viran 23030006 täyttäminen, 25.04.2022
§ 86 Koulunkäynninohjaajan toimen 71809025 täyttäminen Saaren koulu, 26.04.2022
§ 87 Koulunkäynninohjaajan toimen 71809014 täyttäminen Ylikylän peruskoulu,
26.04.2022
§ 88 Koulunkäynninohjaajan toimen 71809027 täyttäminen Ylikylän peruskoulu,
26.04.2022
§ 89 Koulunkäynninohjaajan toimen 74546003 täyttäminen Korkalovaaran
peruskoulu, 26.04.2022
§ 90 Koulunkäynninohjaajan toimen 71809031 täuttäminen Rantavitikan peruskoulu,
28.04.2022
§ 91 Koulunkäynninohjaajan toimen 71809034 täyttäminen Muurolan peruskoulu,
26.04.2022
§ 92 Koulunkäynninohjaajan toimen 71809033 täyttäminen Nivavaaran koulu,
26.04.2022
§ 93 Koulunkäynninohjaajan toimen 71809046 täyttäminen Ounasrinteen peruskoulu,
26.04.2022
§ 94 Vakanssin 16110015 nimikkeen muutokset, 26.04.2022
§ 95 Koulukuraattorin toimen 22977011 täyttäminen, 28.04.2022
§ 96 Tuntiopettajan tehtävän 56400188 täyttäminen, 29.04.2022
§ 101 Koulusihteerin toimen 22972003 täyttäminen, 04.05.2022
§ 104 Hallinnon assistentin toimen 16110015 täyttäminen, 19.05.2022
§ 106 Siirtopäätös vakanssi 71809048, 23.05.2022
§ 107 Irtisanoutuminen vakanssi 37230001, 23.05.2022
§ 108 Projektipäällikön valinta lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma,
23.05.2022
Tutkimuslupapäätös:
§ 98 Tutkimuslupa/Marika Seppälä, 02.05.2022
§ 100 Tutkimuslupa/Lapin yliopisto Katja Norvapalo, 03.05.2022
Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Hankintapäätös:
§ 19 Ounashallin valaistuksen uusinta, 17.05.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 15 Fagotin äänenjohtajan (vakanssi nro 69310008) toimen täyttö, 29.04.2022
§ 16 Alttoviulun äänenjohtajan (vak. nro 69310002) siirtyminen alttoviulun

Rovaniemen kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
02.06.2022

7/2022

27 (30)

varaäänenjohtajan (vak. nko 69310012) toimeen, 29.04.2022
§ 17 Nuoriso-ohjaajan toimi (vakanssi nro 36435002), 29.04.2022
§ 20 Päävierailija Lapin kamariorkesteriin, 24.05.2022
Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
§ 107 Palveluohjaajan viran nro 43525012 täyttäminen / Koulutuksen ja
varhaiskasvatuksen palveluohjaus, 11.05.2022
§ 109 Konsultoivan erityisopettajan toimen nro 01425005 täyttäminen /
Varhaiserityiskasvatus, 13.05.2022
Tutkimuslupapäätös:
§ 106 Tutkimuslupa / Mari Ylitalo ja Sanna Sarajärvi, 10.05.2022
§ 108 Tutkimuslupa / Jutta Malmsten, 13.05.2022
Rehtori Ounasvaaran peruskoulu
Henkilöstöpäätös:
§ 11 Päätoiminen tuntiopettaja, matematiikka (nro 56400186), Ounasvaaran
peruskoulu, 25.04.2022
§ 42 Määräaikainen koulunkäynninohjaaja, vakanssinumero 71809011 / Ounasvaaran
peruskoulu, 18.05.2022
§ 43 Määräaikainen koulunkäynninohjaaja, vakanssinumero 74546007 / Ounasvaaran
peruskoulu, 18.05.2022
§ 44 Erityisopettajan (10289009) viransijaisuus 8.8.-22.12.2022 / Ounasvaaran
peruskoulu, 24.05.2022
§ 45 Päätoiminen tuntiopettaja (resurssiopetus nro 56400193) / Ounasvaaran
peruskoulu, 24.05.2022
§ 46 Päätoiminen tuntiopettaja (resurssiopetus nro 56400192) / Ounasvaaran
peruskoulu, 24.05.2022
§ 47 Päätoiminen tuntiopettaja (resurssiopetus nro 56400162) / Ounasvaaran
peruskoulu, 24.05.2022
Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 19 Túlka mobiilitulkkauspalvelun hankinta, 23.05.2022
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
ja puheenjohtaja Mari Jolanki:
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 päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§79, §81, §82, §83, §84, §85, §86, §88, §89, §91
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
§87, §92
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.

