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Soili Kaihua
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
11.03.2020

Saila Viheriälä
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
11.3.2020 alkaen.
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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Merja Tervo, palvelualuepäällikkö
Nuorisovaltuusto toteaa kokouksen nuorisovaltuuston toimintasäännön 16 §:n
mukaisesti koolle kutsutuksi ja 15 §:n mukaisesti päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy
työjärjestyksen.
Päätös
Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Merja Tervo, palvelualuepäällikkö
Nuorisovaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Saila Viheriälän ja
varalle Jimi Upolan.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 17.3.2020.
Päätös
Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Saila Viheriälä ja varalle Taru Tenhunen
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§3
Nuorisovaltuuston toimintakertomus 2018-2019
ROIDno-2017-1069
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Luiro
anne.luiro@rovaniemi.fi
suunnittelija
Liitteet

1 Toimintakertomus 2018-2019
Nuorisovaltuuston toiminnasta tehdään vuosittain toimintakertomus, johon liitetään
aina kaksi toimintavuotta. Tämä käytäntö helpottaa uusien nuorisovaltuutettujen
perehdyttämistä toimintaan. Samalla nuorisovaltuustotoimintaan tulee jatkuvuutta ja
tavoitteet ovat näkyvillä kaikille toiminnan suuntaamisen apuna.
Toimintakertomuksen tarkoituksena on olla lyhyt tiivistelmä vuoden tärkeimmistä
tapahtumista, toiminnoista ja päätöksistä.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Tervo, palvelualuepäällikkö
Nuorisovaltuusto käy keskustelun toimintakertomuksesta ja hyväksyy sen.
Päätös
Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
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§4
Nuorisovaltuustovaalit 2020
ROIDno-2018-1076
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Luiro
anne.luiro@rovaniemi.fi
suunnittelija
Liitteet

1 Nuorisovaltuustovaaliohjeistus kouluille 2020
Nuorisovaltuustovaalit järjestetään syksyllä 2020. Vaaleihin valmistautuminen
aloitetaan koulujen ohjeistuksen päivittämisellä. Lisäksi sovitaan nuorisovaltuuston
koulukäynnit vaaleihin liittyen.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Tervo, palvelualuepäällikkö
Nuorisovaltuusto tarkistaa vaaliohjeistuksen ja tekee tarvittavat muutokset sekä
päättää koulukäynnit vaaleihin liittyen.
Päätös
Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
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§5
Kiusaamistapauksiin tiukemmat toimenpiteet -kuntalaisaloite
ROIDno-2017-3495
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Luiro
anne.luiro@rovaniemi.fi
suunnittelija
Nuorisovaltuutetut ovat tehneet kuntalaisaloitteen kuntalaisaloite.fi sivulle
kiusaamiseen liittyen.
"Haukkumista, lyömistä, hiuksista repimistä. Epäasiallisia kommentteja, uhkaavia
viestejä, seksuaalista häirintää. Mikäli kohtaisit näitä asioita työpaikalla päivittäin,
olettaisitko, että asia ratkaistaisiin työpaikalla esimiehen johdolla sovittelevan
keskustelun avulla? Todennököisesti et. Rikosten uhrina haluaisit saada oikeutta ja
asian käsitellyksi sille kuuluvalla vakavuudella. Työelämässä tällaisten tekojen uhriksi
joutunutta kannustettaisiin ottamaan yhteyttä virkavaltaan ja tekemään rikosilmoitus.
Toisin on koulumaailmassa.
Suomen ollessa länsimainen oikeusvaltio on vaikea käsittää, miksi kaikki rikoksen
tunnusmerkit täyttävät tapaukset eivät saa samanlaista kohtelua. Vakavat
kiusaamistapaukset voivat täyttää esimerkiksi pahoinpitelyn tai kunnianloukkauksen
tunnusmerkit, miksi niitä ei siis käsitellä asiaankuuluvalla vakavuudella? Rikos on aina
rikos, tekijän ikään katsomatta.
Lasten ja nuorten kokemaan epäoikeudenmukaisuuteen on puututtu Etelä-Karjalassa
esimerkillisellä tavalla. Etelä-Karjalan uusi toimintamalli vie lakia rikkovat tapaukset
suoraan poliisin tai sosiaaliviranomaisen tutkittavaksi. Toimintamalli voi lisätä
oikeudenmukaisuutta viemällä tutkinnan ulkopuolisille ja puolueettomille tahoille.
Käsittelytavalla voidaan lisätä lasten ja nuorten luottamusta aikuisiin sekä
yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen. Käsittelemällä kiusaamistapaukset
asiaankuuluvalla vakavuudella voi olla ennaltaehkäiseviä vaikutuksia uusiin
kiusaamistapauksiin.
Kuten YK:n ylessopimus lapsen oikeuksista velvoittaa artiklassa 19, tulee
sopimusvaltioiden ryhtyä kaikkiin asianmukaisiin toimiin suojellakseen lasta
kaikenlaiselta väkivallalta. Jotta Rovaniemen kaupunki toimisi aidosti saamansa
UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -sertifikaatin mukaisesti, tulisi myös Rovaniemen
kaupungin ottaa käyttöön tiukemmat toimenpiteet kiusaamistapauksien käsittelyssä.
On meidän täysi-ikäisten kuntalaisten vastuulla varmistaa terveellinen ja turvallinen
elinympäristö kaupunkimme lapsille ja nuorille. Varmistaaksemme tämän, olemme
tehneet kuntalaisaloitteen nimellä "kiusaamistapauksiin tiukemmat toimenpiteet".
Allekirjoittamalla kuntalaisaloitteen vaadit Rovaniemen kuntapäättäjiltä toimia
kiusaamistapauksien oikeudenmukaisen käsittelyn puolesta.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Tervo, palvelualuepäällikkö
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Nuorisovaltuusto merkitsee kuntalaisaloitteen tiedoksi.
Päätös
Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
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§6
Valtuustoaloite yhtäläiset oikeudet koulukuljetuksiin uusioperheissä
ROIDno-2020-185
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Luiro
anne.luiro@rovaniemi.fi
suunnittelija
Valtuutettu Reino Rissanen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan
aloitteen:
"Uusioperheet ja lasten yhteishuoltajuus ovat nykypäivää myös Rovaniemellä.
Avioeron jälkeen vanhemmilla saattaa olla lapsiinsa yhteishuoltajuus, jolloin lapset
asuvat vuorotellen molempien vanhempiensa luona. Moni lapsi siten asuu kahdessa
kodissa. Esimerkiksi Torniossa on vuodesta 2014 alkaen kustannettu koulukuljetuksen
piiriin kuuluville peruskoululaisille maksuttoman kuljetuksen molempien vanhempien
osoitteesta.
Rovaniemellä ei kuitenkaan ole mahdollista saada peruskoululaisen koulukuljetusta
kuin yhdestä kodista, siitä osoitteesta, joka on merkitty väestörekisterijärjestelmään
vakituiseksi asunnoksi. Tämä ei vastaa monien lasten ja vanhempien tarpeeseen, vaan
koulukuljetukset joudutaan kustantamaan omakustanteisesti lapsen toisesta kodista.
Vaikka Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti (KHO 14.3.2006) se, että
lapsella vanhempien valitseman asumisjärjestelyn seurauksena ei ole mahdollisuutta
maksuttomaan koulukuljetukseen tai sitä vastaavaan avustukseen toisen vakituisen
oleskelupaikkansa osalta, on tilanne sujuvan arjen kannalta järjetön eikä nykyinen
järjestelmä tunnista nykyaikaisia monimuotoisia perheitä.
Ensi sijassa tästä kärsii lapsi, mutta tilannetta arvioitaessa vanhempien välinen
epätasa-arvo on huomattava, sillä vääjäämättä toiselle vanhemmalle syntyy
epäoikeudenmukaisesti lapsen koulukyydeistä vastaaminen käytännössä sekä
taloudellisesti. Yhteishuoltajuuden tavoite on taata molemmille vanhemmille
yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet lapsestaan huolehtimiseen. Tilanne, jossa
koulukyydit kohdennetaan ensisijaiseen osoitteeseen, rapauttaa yhteishuoltajuuden
peruslähtökohtaa.
Yksikään eroperheen lapsi ei kuitenkaan tee yhtään enempää koulumatkoja kuin tekisi
vanhempien yhdessä ollessa. Tällöin lapsen edun mukaan ei tosiasiallisesti kahdessa
osoitteessa asumista saisi estää koulukyytiratkaisulla eikä liioin antaa kunnalle
mahdollisuutta näennäisiin säästöihin. Tätä ei voi pitää yhtenevänä linjauksena
samanaikaiselle yhteishuoltajuuteen kannustamiselle.
Rovaniemi on profiloitunut lapsiystävälliseksi kaupungiksi. Lapsen etu tulee
huomioida ensisijaisesti kyseisessä asiassa. Lapsille tulee taata yhtäläiset oikeudet
koulukuljetuksiin riippumatta siitä, kummasta kodistansa lapsi aamulla lähtee.
Esitämmekin, että Rovaniemellä järjestään koulukuljetuksen piiriin kuuluville
peruskoululaisille maksuton koulukuljetus molempien vanhempien osoitteesta, jos
heillä on yhteishuoltajuus."
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Nuorisovaltuuston kannanotto valtuustoaloitteeseen:
"Nuorisovaltuusto näkee, että aloite on erittäin hyvä ja kannatettava. Tällä
toimenpiteellä tullaan nykyaikaan ja ymmärretään perheiden monimuotoisuus sekä
yhdenvertaisuus. Lapsen etu tulee olla ensisijainen ajattelumalli päätösten teossa."
Ehdotus
Esittelijä: Merja Tervo, palvelualuepäällikkö
Nuorisovaltuusto päättää lähettää yllä olevan kannanoton aloitteeseen
koulupalveluiden palvelualuepäällikölle.
Päätös
Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi
Koulupalveluiden palvelualuepäällikkö, valtuutettu Reino Rissanen
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§7
Muut asiat
Kokouksessa esitellyt muut asiat:
Nuvan esittely lähihoitajaopiskelijoille
- Lumi Honkala, Laura Honkala ja Saika Hasnat (Evilla Lumme)
Aloite julkisen liikenteen kehittämisestä:
- Nuorisovaltuusto on edelleen huolissaan julkisen liikenteen sujuvuudesta, etenkin
harvemmin liikennöidyillä alueilla esim. Rautiosaari ja Vennivaara. Bussivuoroja tulisi
lisätä illalla sekä päivällä, koska on erilaisia koulun alkamis- ja päättymisajankohtia.
Nuorisovaltuusto toivoo julkisen liikenteen sujuvuutta, koska se
on ympäristöystävällistä. Käytettäisiin olemassa olevat resurssit paremmin ja
fiksummin esim. kiertobussi iltaisin alueille, joissa bussit kulkevat huonommin.
Pyydetään, että kartoitetaan minibussien käyttäminen nykyisillä resursseilla.
- aloite lähetetään teknisille palveluille yhdyskuntatekniikaan
Lapin Nuorisofoorumin osallistujat
- la 4.4. Hotel Santa Claus
- osallistujat: Jussa Posio, Taru Tenhunen, Miikka Pihlaja, Arttu Pynninen, Enni Kasvi
ja varalle Inka Mustonen
Avoimuutta rakentamassa - millainen kumppani hallinto voisi olla järjestöille ja
kansalaisille -tilaisuus
- 25.3. klo 17.00 - 18.30, kaupunginkirjaston Lapponica-sali
- osallistuja: Venla Luusua, toivotaan myös muiden nuvalaisten osallistumista
Rasismin vastaisen viikon puheenvuoro
- pe 20.3. klo 13.00, Jussa Posio ja Andreas Arias
Tapahtumatyöryhmän suunnitelmat
Nuorten tarinat
- lokakuussa Lionsien hyväntekeväisyystilaisuus rovaniemeläisten nuorten hyväksi
- nuvalaisilta pyydetään selviytymis/voimaantumistarinoita
Tiedoksi Uusi Rovaniemi -lehden nuorten raati:
- Jussa Posio, Samu Nukarinen, Aatu Haukipuro ja Evilla Lumme kommentoivat
Rovaniemi -lehdessä eri aiheista
Veteraanijuhla 27.4.
- kynttilänlaskijat, WhatsApilla lisätietoja
Oppilaskuntaseminaari 19.3.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Tervo, palvelualuepäällikkö
Nuorisovaltuusto merkitsee muut asiat tiedoksi.
Päätös
Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§3, §4, §5, §6
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.

