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Saapuvilla olleet jäsenet
Aarne Jänkälä, puheenjohtaja
Päivi Saarijärvi, 1. varapuheenjohtaja
Anna Väänänen
Heli Rapakko
Hillevi Vitikka
Ilkka Ulkuniemi
Jaakko Huttunen, poistui 15:15
Minna UusiAutti
Pekka Kunnari
Pekka Kuoksa
Jarmo Huhtala, varajäsen
Jorma Kiviniemi, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Satu Tuovinen, aluesihteeri, sihteeri
Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Esko-Juhani Tennilä, kaupunginhallituksen edustaja, poistui 15:34
Hilma Heikkinen, projektipäällikkö, Kylien Rovaniemi -hanke, saapui 14:45, poistui 15:
17
Poissa

Kauko Leiviskä
Veera Moilanen
Petri Niemi
Henriikka Heikinoja, nuorisovaltuuston edustaja

Allekirjoitukset

Aarne Jänkälä
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
28.09.2020

Heli Rapakko

Satu Tuovinen
Sihteeri
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
30.9.2020 alkaen.
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§ 42
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Kylien kehittämisjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja kävi läpi kaikki osanottajat. Paikalla olivat Jakko Huttunen, Pekka
Kuoksa, Pekka Kunnari, Heli Rapakko, Päivi Saarijärvi, Ilkka Ulkuniemi, Hillevi Vitikka,
Anna Väänänen, Esko-Juhani Tennilä ja Minna Uusi-Autti. Poissa varsinaisista jäsenistä
olivat Kauko Leiviskä, Veera Moilanen, Petri Niemi ja Henriikka Heikinoja. Varajäsenistä
läsnä olivat Jorma Kiviniemi ja Jarmo Huhtala. Lisäksi §48 asian käsittelyn ajaksi
saapuu Hilma Heikkinen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä
hyväksyttiin työjärjestys. Todettiin, että läsnäolevien näkö- ja kuuloyhteys toimii.
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§ 43
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastaja on Heli Rapakko ja varatarkastajana on Päivi
Saarijärvi.
Seuraavana vuorossa pöytäkirjantarkastajana on Päivi Saarijärvi ja varatarkastajana
Ilkka Ulkuniemi.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 29.9.2020.
Päätös
Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti.
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§ 44
Ajankohtaiset asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Välikangas
heli.valikangas@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen johtaja
Kaukon, Nivankylän ja Vikajärven koulujen lakkauttaminen
Koulutuksen toimintaympäristö on suuressa muutoksessa koko maassa. Rovaniemen
kouluverkko on suurelta osin rakennettu kahden eri kunnan aikana, nykytilanteesta
poikkeaviin tarpeisiin ja rahoituksellisesti hyvin erilaiseen toimintamalliin. Rovaniemen
koulutuspalveluissa on yhteensä 24 peruskoulua, joista 16-90 oppilaan kyläkouluja on
yhdeksän. Pienimpien kyläkoulujen edellytykset toimia opetuksellisesti ja
taloudellisesti ovat ongelmallisia.
Koulutuspalveluissa on valmisteltu edellä mainittuun liittyen Kaukon, Nivankylän ja
Vikajärven koulujen toiminnan järjestämistä uudella tavalla. Kaukon koulun toiminta
on mahdollista liittää Ounasvaaran yhtenäiseen peruskouluun ja Ylikylän uuden
monitoimitalon valmistuttua Nivankylän koulun oppilaat voivat siirtyä Ylikylän tai
Ounasjoen peruskouluihin syksyllä 2021. Samoin Vikajärven koulun oppilaat voidaan
ottaa Nivavaaran kouluun. Vikajärven yläkouluikäiset oppilaat kulkevat jo nyt
koulukuljetuksessa Nivavaarassa sijaitsevalle Napapiirin yläasteelle.
Investoinneista ja sisäilmaongelmista johtuvista väliaikaisista vuokratiloista johtuen
koulujen vuokrakustannukset ovat kasvaneet vuoden 2018 tasosta noin 1,5 Me.
Kaikista koulujen kustannuksista vuokrien osuus on noin 23 %. Mitä enemmän rahaa
käytetään kasvaviin vuokriin, sitä vähemmän sitä on käytettävissä oppimisen
tukemiseen ja toiminnan kehittämiseen. Tällä on selkeä yhteys myös henkilöstön
hyvinvointiin.
Koulujen määrää arvioitaessa on olennaisen tärkeää oppilasmäärän muutosten
huomioiminen. Kaikki kaupungissa olevat perusopetuksen yksiköt mukaan lukien
nykyinen oppilasmäärä 6 441 tulee laskemaan tulevina vuosina merkittävästi.
Käytettävissä olevan oppilasennusteen mukaan vuonna 2025 oppilasmäärän
arvioidaan laskevan 5 995 oppilaaseen. Kaupungin sisäistä muuttoa ei voida
luotettavasti ennustaa.
Koulutuslautakunta on toteuttanut pienten koulujen lakkauttamisiin liittyvän
osallisuusprosessin, jonka yhteydessä on järjestetty avoimia keskustelu- ja
kuulemistilaisuuksia kyläkouluilla. Kaupunkilaisilla on ollut myös mahdollisuus antaa
oma lausuntonsa kaupungin kirjaamon kautta mahdollisiin koulun lakkauttamisiin.
Kaupunki on myös ottanut käyttöönsä sähköisen palautejärjestelmän, jossa
kaupunkilaiset voivat esittää mielipiteensä ja saada vastauksia kysymyksiinsä.
On ymmärrettävää, että kylien asukkaiden perustelut koulun olemassaololle liittyvät
muuhunkin, kuin opetuksen järjestämiseen. Koko kaupungin elinvoimaan liittyvät
asiat eivät voi kuitenkaan olla yksittäisen lautakunnan/palvelualueen vastuulla. Mikäli
tiloihin liittyvät kustannukset ovat toimintaan nähden kohtuuttoman suuret,
vaarannetaan sillä koulun perustehtävä.
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Rovaniemen laajasta pinta-alasta johtuen pienemmille kouluyksiköille on
todennäköisimmin tarvetta myös tulevaisuudessa. Nykyinen määrä kouluja ei
kuitenkaan ole tarpeellinen, jos kriteerinä on perusopetuslain mukaiset palvelut ja
niiden laatu. Opetuksen järjestäjän tulee huomioida lainmukaiset koulukuljetusajat
palveluverkon mitoituksessa.
Sivistystoimi maksaa vuokraa vain koulun ja liikuntapalvelujen käytössä olevista
tiloista.
Koulutuspalveluissa ei millään tavalla kiistetä kyläkoulujen positiivisia vaikutuksia
alueen asukkaille. Kyläkoulujen olemassaololla on todettu olevan vaikutusta kylien
asukkaiden yhteisöllisyyteen ja kylän vetovoimaan. Kyläkoulujen oppilaskohtainen
kustannus on Rovaniemellä merkittävästi korkeampi kuin suuremmissa kouluissa. On
välttämätöntä, että kyläkoulujen säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset eivät
kohdennu ainoastaan koulutuspalveluiden vastuulle, mikäli niiden toimintaa
päätetään jatkaa. Tämä edellyttäisi päätöksiä kustannusten jakautumisesta uudella
tavalla.

Maisemanhoitosuunnitelmat
Lapin ammattikorkakoulun metsätalousinsinööriopiskelijat ovat sitoutuneet laatineet
opinnäytetyönä maisemanhoitosuunnitelmat 27 Rovaniemen kylälle. Osa
suunnitelmista on valmistunut ja osa valmistumassa kuluvan vuoden aikana. Välijoen
ja Haukitaipaleen asukkaat eivät ole ilmaisseet kiinnostusta olla mukana
suunnitelman laatimisessa, jonka vuoksi kaksi opiskelijaa olisi halukkaita laatimaan
suunnitelmat jollekin toiselle alueelle.
Maisemanhoitosuunnitelmien esittelytilaisuus järjestetään keskiviikkona 7.10.2020
kello 15.00 Lapin ammattikorkeakoululla, Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi.
Tilaisuudessa päätetään myös jatkotoimenpiteet suunnitelmien toteuttamisesta.

Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Kylien kehittämisjaosto merkitsee annetun selonteon tiedoksi.
Samalla jaosto toteaa, että kyläkoulujen lakkauttamisesta ei ole järjestetty jaostolle
mahdollisuutta lausua asiasta. Lisäksi huomioita kiinnitetään myös siihen, että
Rovaniemen kaupungissa eri hallintokuntien välinen yhteistyö on vähäistä ja toimintaa
katsotaan vain oman toimialan näkökulmasta unohtamalla kokonaisuus, Esimerkkinä
Oikaraisen koulu lakkautus, jonka jälkeen se on ollut tyhjillään jo vuosia ja tiloista
aiheutuu edelleen kaupungin toiselle hallintokunnalle vuosittain kuluja.
Valtakunnallisesti kunnissa on ollut vallalla tehoneliö-periaate, eli rakennetaan isoja
kouluja, että saadaan pienemmällä resurssilla mahdollisimman suuri taloudellinen
hyöty. On siis menty kiinteistö, ei lapsi edellä.
Yleinen perustelu pikkukoulujen lakkauttamiselle on ollut se, että säästetään seinistä,
mutta panostetaan opetuksen laatuun. Valtakunnallisesti vuosina 1995–2014 (siirryt
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toiseen palveluun)(Tilastokeskus) perusopetuksen menot oppilasta kohden kasvoivat
liki 113 prosenttia.
Seinistä säästäminen on näkynyt myös oppimistuloksissa. 2010-luvulla Suomen Pisa-
tulokset ovat kääntyneet laskuun ja vuonna 2018 (siirryt toiseen
palveluun) ensimmäistä kertaa niissä oli nähtävissä alueellisia osaamiseroja.
Keskittämisratkaisuille on tullut hintaa myös lasten sosiaalisen ja psyykkisen
terveyden kannalta. Lasten erittäin kalliiden korjaavien psyko-sosiaalisten palvelujen
tarve on kasvanut räjähdysmäisesti 2000-luvulla.

Päätös
Kylien kehittämisjaosto merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi ja päätti lisäksi esittää
sivistyslautakunnalle, että sen tulisi ennen Kaukon, Nivankylän ja Vikajärven koulujen
lakkautuspäätöksen tekemistä huomioida hyvän hallinnon toteuttamisen velvoite ja
pyytää lausunnot toimielimiltä, jotka vastaavat kylien palvelujen järjestämisistä, sekä
elinvoimalautakunnalta ja kylien kehittämisjaostolta. Lausunnoissa tulisi kiinnittää
huomiota mm. siihen, miten koulun lakkautus vaikuttaa muiden alueen palveluiden
toteuttamiseen.
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§ 45
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Alueellisten palvelujen johtaja
Avustuspäätös:
§ 66 56. KotiapuKuponki, 17.08.2020
§ 68 57. KotiapuKuponki, 28.08.2020
§ 69 58. KotiapuKuponki, 28.08.2020
§ 70 59. KotiapuKuponki, 14.09.2020
Hankintapäätös:
§ 67 Palvelutuottaja / Hieronta- ja vyöhyketerapia Pirjo Karjalainen, 25.08.2020
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Kylien kehittämisjaosto merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja
päättää, että kylien kehittämisjaosto ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.
Kylien kehittämisjaosto toteaa, että viranhaltijan päätökset ovat yleisesti nähtävänä
Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla paitsi julkisuuslain 24 § 32 kohdan mukaisesti
salassapidettävät avustuspäätökset § 66-70. 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
Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti.
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§ 46
Kylien kehittämisjaoston talousraportti 1.1.-31.8.2020
ROIDno-2017-1142
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ylinampa
jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
kaupungininsinööri
Liitteet

1 Talousraportti 8 Alueelliset palvelut
Kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 492 hyväksymien Vuoden 2020 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:
"Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista
koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja
talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta
ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa
toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."
"Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja
toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin
toimenpiteisiin."
Elokuun kirjanpito valmistui 15.9.2020. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentin
tulisi olla elokuun jälkeen 66,67 %. Kylien kehittämisjaoston käyttöprosentti on
elokuun jälkeen 71,06 %.

Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Kylien kehittämisjaosto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan talousraportin 1.1. -
31.8.2020.
Päätös
Kylien kehittämisjaosto merkitsi asiankohtaiset asiat tiedoksi.
Tiedoksi
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§ 47
Kylien kehittämisjaoston talousarvio 2021
ROIDno-2020-516
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ylinampa
jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
kaupungininsinööri
Liitteet

1 Kylien kehittämisjaoston talousarviokortti 2021
Kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2021–2023.
Suunnittelukauden ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi ja kaksi seuraavaa vuotta
ovat suunnitelmavuosia.
Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.9.2020 § 304 talousarvion 2021 ja
taloussuunnitelman 2022 - 2023 laadintaohjeet sekä määrärahakehyksen vuodelle
2021. Kylien kehittämisjaoston osuus koko kaupungin talousarviokehyksestä on 781
500 euroa ja esitys on kaupunginhallituksen antaman raamin mukainen.
Talousarviokortti sisältää kuvauksen kylien kehittämisjaoston perustehtävistä,
keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021 sekä mittarit, joiden avulla
toteutumista seurataan. Jaostolle raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä
tavoitteiden toteutumista talousarviovuodelta.
Suunnitteluohjeen mukaan toimielimien tulee lausua talousarviosta ja käsitellä
tuloskortit 30.9.2020 mennessä.

Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Kylien kehittämisjaosto hyväksyy liitteenä olevan kylien kehittämisjaoston tuloskortin
2021 ja esittää sen lisäämistä elinvoimalautakunnan tuloskorttiin.
Päätös
Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti.
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§ 48
Kylien Rovaniemi kehittämishanke
ROIDno-2019-3700
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Välikangas
heli.valikangas@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen johtaja
Kylien Rovaniemi -hanke mahdollistaa sekä kylien välisen että kylien ja kaupungin
välisen yhteistyön vahvistumisen. Avainhenkilöitä yhteistyön vahvistamisessa ovat
kylien kehittämisjaoston jäsenet. Jaosto kokonaisuudessaan ja jokainen jäsen toimii
ikään kuin välittäjän roolissa suhteessa kylien asukkaisiin ja toimijoihin
sekä kaupunkiorganisaatioon ja päätöksentekoon sekä muihin keskeisiin
sidosryhmiin.
Osaamisen tunnistaminen on yksi avain kylien välisen yhteistyön vahvistamiselle sekä
uusien tapojen ja mallien löytämiselle suhteessa kaupunkiin ja muihin sidosryhmiin.
Hankkeen käynnistyessä toukokuussa kehittämisjaoston jäsenille toteutettiin kysely,
jonka tarkoituksena oli auttaa tunnistamaan kylätoiminnan ja kylien kehittämisen
osaamista ja asiantuntijuutta. Motivaation ja omien vahvuuksien lisäksi kyselyssä
kysyttiin erilaisia kylätoimintaan ja -kehittämiseen liitettäviä ja niissä tarvittavia taitoja
sekä itselle kiinnostavimpia ja innostavimpia kehittämisteemoja.
Kyselyn vastaukset vahvistivat ajatuksen siitä, että ensimmäisen kyläpajan teemaksi
valittiin "kehittämisjaosto" ja siitä, että kehittämisjaostolla on erityinen, vahvistumassa
oleva rooli, Rovaniemen kehittämisessä.
Tähän mennessä toteutuneet ja suunnitteilla olevat teemalliset kyläpajat:
08.06.2020 Kylien kehittämisjaosto kyläpaja, Keltakangas
13.08.2020 Tietoliikenneyhteydet kyläpaja, Perunkajärvi
20.08.2020 Etätyö kylässä – edellytykset etätyölle kyläpaja, Autti
09.09.2020 Kylien Rovaniemi – elinvoimaisilla kylillä on hyvä elää ja yrittää -
kumppanuuspöytät, Hirvas
24.09.2020 Digitaalinen vuorovaikutus kyläpaja, Sonka
Syksyn 2020 aikana Kylien nuoret kyläpaja
07.10.2020 Maisemanhoitosuunnitelmat, Lapin AMK, Jokiväylä 11, Rovaniemi
07.11.2020 Kylien kehittämispäivä, Kivitaipale
25.11.2020 Yläkemijoen yrittäjien kyläpaja, Vanttauskoski
Hankkeen seuraavat vaiheet:
Olennaista hankkeen toteutuksessa on, että sen lisäksi, että eri vaiheissa yhdessä
opettelemme erinäisen määrän erilaisia kehittämismenetelmiä ja saamme uutta
tietoa ja ymmärrystä, opimme ennen kaikkea tunnistamaan itsemme ja tuntemaan
toisemme kylätoiminnan tekijöinä ja kehittäjinä osana laajempaa verkostoa.
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Kyläpajoista hankkeen toteutus etenee parastamispajoihin. Parastamispajojen
suunnittelu ja toteutus tapahtuu samalla periaatteella kuin kyläpajojen.

Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Kylien kehittämisjaosto päättää seuraavaa:
Mitkä ovat ensimmäisen parastamispajan aihealueet?
Milloin ja missä ensimmäinen parastamispaja toteutetaan?
Ketkä osallistuvat ensimmäisen parastamispajan suunnitteluun?
Miten sinä osallistut?
Päätös
Kylien Rovaniemi -hankkeen projektipäällikkö Hilma Heikkinen saapui paikalle tämän
asian käsittelyn ajaksi klo 14:45.
Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti
ja päätti seuraavaa:
Esimmäisen parastamispajan aihealueet ovat:
Kumppanuuspöytien teemat (lähipalvelut, tietoliikenneyhteydet, toimitilat,
rakentaminen ja ympäristö, yksityistiet ja yrittäjyys)
EU:n uusi ohjelmakausi vuosille 2021-2027
Ensimmäinen parastamispaja toteutetaan 7.11. klo 9-17 Lähtevänojan juhlakartanossa
Kivitaipaleessa.
Parastamispajan suunnitteluun osallistuvat ne jäsenet, jotka ovat osallistuneet jo
aiempiin suunnitteluryhmiin.
Parastamispajaan osallistuvat kylien kehittämisjaoston jäsenet ja varajäsenet sekä
kaksi henkilöä / kyläyhdistys.
Jaakko Huttunen poistui kokouksesta klo 15:15.
Hilma Heikkinen poistui kokouksesta klo 15:17.
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§ 49
Vuoden 2020 maaseutuyritys
ROIDno-2017-4219
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Välikangas
heli.valikangas@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen johtaja
Rovaniemen kaupunki on palkinnut vuodesta 1978 alkaen maaseudulla toimivia
yrityksiä. Vuodesta 2010 alkaen on palkittu vuoro vuosin alkutuotantoa harjoittava
maatilayritys ja muuta yritystoimintaa harjoittava maaseutuyritys.
Palkittavilta edellytetään, että he menestyvät valitsemallaan toimialalla, toimivat
suunnitelmallisesti yrityksensä toimintaa ja tuotteita kehittäen sekä edistävät ja
ylläpitävät elinkeinonsa jatkuvuutta ja maaseudun elinvoimaa. Vuonna 2020 on vuoro
palkita maaseutuyritys. Palkintona luovutetaan 2000 € ja kunniakirja.

Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Kylien kehitämisjaosto valitsee vuonna 2020 palkittavan maaseutuyrityksen. Valinta
tehdään kokouksessa annettavan esityksen pohjalta.
Päätös
Kylien kehittämisjaosto päätti yksimielisesti valita vuoden 2020 maaseutuyritykseksi
Maansiirtoliike Härkönen Ay:n ja yrittäjä palkitaan 7.11. kylien kehittämispäivä -
tilaisuudessa.
Esko-Juhani Tennilä poistui kokouksesta klo 15:34.
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§ 50
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Välikangas
heli.valikangas@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen johtaja
Rovaniemen kaupunki / toimielinten esittelijät
Kaupunginhallitus 31.8.2020 § 295 Toimielinten esittelijöiden nimeäminen
31.8.2020 (ROIDno-2020-33). Kaupunginhallitus päätti nimetä esittelijät ja
varaesittelijät 1.9.2020 lukien seuraavasti:
Alueellisten palvelujen
Kylien kehittämisjaosto johtaja
Sijaiseksi määrätty
Heli Välikangas
Toimialajohtaja Jukka
Kaupungininsinööri Jukka
Elinvoimalautakunta
Kujala
Ylinampa
Tarkastuslautakunta / toimialaseurannan kehitäminen
Tarkastuslautakunta 26.8.2020§ 80 Toimielinseurannan kehittäminen (ROIDno-2017-
1194). Tarkastuslautakunta vastuutti toimielinseurannan kylien kehittämisjaoston osalta
Matti Pöykölle. Tarkastuslautakunta päättää ottaa käyttöön liitteen 1 (oheismateriaalina)
mukaisen lomakepohjan toimielinseurannassa.

Kylien Rovaniemi kehittämispäivä
Kyläyhdistysten ja kylien kehittämisjaoston jäsenten ja varajäsenten yhteinen
kehittämispäivä pidetään lauantaina 7.11.2020 kello 9-17 Lähtevänojan
Juhlakartanossa osoitteessa Ulkulantie 414, 97670 Kivitaipale.
Tilaisuudessa panostetaan maaseutuohjelman toteutukseen Kylien Rovaniemi -hanketta
hyödyntäen seuraavasti:
teemat, jotka ovat toteutuksen eri vaiheessa,
kylien omat ja kylien yhteiset kehittämiskohteet,
muut ennakkoon esille nousseet ideat
Yläkemijoen yrittäjäpäivä
Yläkemijoen alueen yrityksille järjestetään keskiviikkona 25.11.2020 kello 16.00-18.00
yritystapaaminen Vanttauskoskella K-Market Jokitorin kahviossa. Tapahtumaan
osallistuvat kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja Jukka Kujala,
Rovaniemen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Johanna Niemelä, Business Rovaniemen
yrityskehittäjät sekä alueen yrittäjät. Käytännön järjestelyistä vastaa alueelliset palvelut.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
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Kylien kehittämisjaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi
Päätös
Kylien kehittämisjaosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi ja päätti lisäksi siirtää 4.11.
kokouksen pidettäväksi 7.11. ennen kehittämispäivän tilaisuutta klo 8 Lähtevänojan
Juhlakartanossa Kivitaipaleessa.
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§ 51
LISÄPYKÄLÄ: Peräpohjolan Leader ry:n kuntarahasitoutuminen vuosille 2021 - 2022.
ROIDno-2020-3027
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Välikangas
heli.valikangas@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen johtaja
Nykyinen Euroopan unionin ohjelmakausi päättyy tämän vuoden lopussa ja uusi
ohjelmakausi vuosille 2021-2027 on käynnistymässä. Leader-ryhmät tulevat
muodostamaan toiminta-alueet ja laativat kehittämisstrategiat yhteistyössä alueen
asukkaiden, yritysten, yhdistysten, kuntien ja muiden paikallisesta kehittämisestä
kiinnostuneiden tahojen kanssa. Ohjelmakauden vaihtuminen ei tuo katkosta
toimintaan, vaan siirtymäkaudeksi on hyväksytty vuodet 2021-2022, jolloin kunnat
jatkavat nykyisissä ryhmissä, toteuttavat nykyistä strategiaa entisen rahoitusraamin
mukaisesti.
Suomessa on 54 Leader-ryhmää. Valtakunnallisesti toimintaan on ollut vuosille 2014-
2020 käytössä yhteensä 300 miljoonaa euroa. Paikallisuuden lisäksi Leader-toiminta
on myös kansainvälistä. Euroopan unionin alueella toimii yli 2 000 Leader-ryhmää ja
yhteistyötä tehdään yli rajojen.
Rovaniemen kaupunki on mukana Peräpohjolan Leader –toimintaryhmässä.
Toimintaryhmän julkinen rahoituskehys vuosille 2014-2020 on ollut yhteensä 5,035
milj. euroa.
Peräpohjolan Leader ry:n hallitus päätti kokouksessaan 17.9.2020 pyytää toiminta-
alueen kuntia sitoutumaan ohjelmakausien välisen siirtymäkauden, vuosien 2021 ja
2022, kuntarahoitukseen 20 %:lla julkisen rahoituksen rahoituskehyksestä. Maa- ja
metsätalousministeriöltä haetaan muu julinen rahoitus, joka on aiemmin jakaantunut
EU 42 % ja valtio 38 %.
Kuntien rahoitusosuudet jakaantuvat Peräpohjolan Leaderin ry:n toimintaryhmässä
seuraavasti:

Kunta

Asukkaat/
Leader-alue
31.12.2019

Rahoitus-
osuus %

Rahoitus-
osuus
2021-2022
euroa

Rahoitus-
osuus/
vuosi
euroa

Kemi

2 096

7,05 %

20 284,26

10 142,13

Keminmaa

8 079

27,19 %

78 231,06

39 115,53

Ranua

3 783

12,73 %

36 626,76

18 313,38

Rovaniemi

9 769

32,87 %

94 573,56

47 286,78

Simo

2 988

10,06 %

28 944,64

14 472,32

Tervola

3 001

10,10 %

29 059,72

14 529,86

29 716

100,00 %

287 720,00

143 860,00

Yhteensä
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Euroopan komission ehdotuksessa siirtymäkauden pituus olisi yksi vuosi, mutta on
mahdollista, että siirtymäkauden pituudeksi tulee kaksi vuotta. Tällöin EU:n uusi
rahoituskausi alkaisi 1.1.2023. Siirtymäkauden valtuudet vuodelle 2021 tulisivat
Leader-ryhmien käyttöön maaliskuun 2021 jälkeen. Siirtymäkauden rahoitus otetaan
tulevan ohjelmakauden rahoituksesta. Tulevan ohjelmakauden kuntarahasitoumukset
Peräpohjolan Leader ry tulee pyytämään Leader -ryhmäksi haun yhteydessä.
Peräpohjolan Leader ry pyytää kuntien sitoumukset siirtymäkauden
kuntarahoitukseen 28.10.2020 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Kylien kehittämisjaosto päättää, että Rovaniemen kaupunki sitoutuu osallistumaan
siirtymäkauden kuntarahoitusosuuteen Peräpohjolan Leader ry:n esityksen
mukaisesti ja varaa tarvitavat määrärahat vuosille 2021-2022. Lisäksi jaosto
edellytettään, että mikäli siirtymäkaudelta jää käytämättä kuntarahaosuuksia, ne
palautetaan toiminta-alueen kunnille maksuosuuksien suhteessa.
Päätös
Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Peräpohjolan Leader ry, Kätkävaarantie 69, 95340 LOUE
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Muutoksenhakukielto
§42, §43, §44, §45, §46, §47, §48, §50
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.
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Oikaisuvaatimus
§49, §51
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 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 kuluessa kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa 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, Kylien kehittämisjaosto
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.

