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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
17.6.2020 alkaen.
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§ 77
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
sekä hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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§ 78
Pöytäkirjan tarkastus
Sivistyslautakunta valitsee yhden pöytäkirjantarkastajan ja yhden
varatarkastajan. Sivistyslautakunta tarkastaa tämän kokouksen
pöytäkirjan välittömästi kokouksessa niiden pykälien osalta, jotka päätetään
yksimielisesti ehdotuksen tai muutetun ehdotuksen mukaisesti. Multa osin
pöytäkirjantarkastaja tarkastaa pöytäkirjan sen valmistuttua.
Pöytäkirja julkaistaan keskiviikkona 17.6.2020 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.
rovaniemi.fi/päätöksenteko.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Tiina Outilan ja varalle Maija
Pirttijärven.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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§ 79
Ajankohtaiset asiat
Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin:
- Sote uudistuksen tilanne
- Sivistyslautakunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen keskiviikkona 1.7. klo 9.00
- Vaaranlammen koulun sijainti tuodaan lautakunnan päätettäväksi elokuun
kokoukseen
- Napapiirin talon valmistelu on palautettu kaupungille, kaupungin johtoryhmä
laajennettuna asiantuntijoilla valmistelee asian lautakunnalle
- Vapaa-ajan palveluille on myönnetty yleisavustuksia koronapandemian
johdosta lipputulojen menetyksiin taidemuseolle, kaupunginorkesterille,
maakuntamuseolle ja teatterille
- Touhulan kahden yksikön yt:t on päättyneet, ilmoittavat virallisen päätöksen
lähipäivinä
- Rehtorirekrytointien päätökset
- Koulutuspalveluiden kehittämissuunnitelma 2021 on valmistunut, tuodaan tiedoksi
lautakunnalle
- Iltapäivätoiminnasta tuodaan kooste lautakunnalle
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Kokouskäsittely

Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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§ 80
Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman arvioinnin uudistaminen
1.8.2020 lähtien
ROIDno-2019-3419
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Keisu
katri.keisu@rovaniemi.fi
opetuspäällikkö
Liitteet

1 Perusopetuksen arviointi uudistuu 1.8.2020
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa, opetussuunnitelman
arvioinnin (luku 6) uudistaminen 1.8.2020 lähtien
Opetushallitus on 10.2.2020 ohjeistuksessaan linjannut perusopetuksen oppimisen
arvionnin muutokset 1.8.2020 lähtien. Linjauksessa perusopetuksen oppimisen
arvioinnissa selkiytetään yleisiä arvioinnin periaatteita ja tarkennetaan
päättöarvioinnin kriteerejä.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin linjaukset
siirretään paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan noudatettaviksi. Myös
valtakunnalliset arviointikriteerit 6. vuosiluokan loppuun sekä päättöarvioinnin
kriteerit siirretään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista paikalliseen
opetussuunnitelmaan sellaisenaan noudatettaviksi.
Lisäksi opetuksen järjestäjä täsmentää paikallisessa opetussuunnitelmassa seuraavat
asiat:
- yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta
- arvioinnista tiedottamisen muodot
- käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet
- valinnaisten aineiden arviointi sen mukaan, miten opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa
- opinnoissa etenemisen, vuosiluokalta siirtymisen ja vuosiluokalle jättämisen
periaatteet ja käytännöt
- sanallisen arvion ja numeroarvosanan antaminen todistuksissa eri oppiaineissa sekä
käyttäytymisen arvioinnissa
- valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa sen mukaan, miten opetuksen
järjestäjä niitä tarjoaa
- välitodistukset, mikäli opetuksen järjestäjä niitä päättää antaa
- erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat.
Em. paikallisesti päätettävät asiat on esitelty liitteessä 1.
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Perusopetuksen järjestäjän tulee valmistella arvioinnin muutoksia koskevien
opetussuunnitelman perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma siten, että
paikalliset opetussuunnitelman muutokset tulevat voimaan 1.8.2020. Rovaniemen
kaupungissa perusopetuksen henkilökunnasta koostunut työryhmä on tehnyt
paikallisen opetussuunnitelman arvioinnin uudistustyön keväällä 2020.
Opetussuunnitelman arvioinnin uudistaminen jatkuu alkusyksyllä 2020
arviointilomakkeiston ja todistuspohjien sekä käyttäytymisen arvioinnin
uudistamisella sekä lukuvuonna 2020-2021 oppiaineikohtaisten uusien kriteerien
määrittelemisen arvosanoilla 5, 7 ja 9. Perusopetuksen päättöarvionnin kriteerit on
tällä hetkellä määritelty vain arvosanalle 8. Uudistuksen tavoitteena on lisätä
arvioinnin yhdenvertaisuutta ja päättöarvosanojen vertailukelpoisuutta. Uudet
kriteerit julkaistaan vuoden 2020 lopussa ja ne tulevat voimaan 1.8.2021, ensimmäiset
niiden mukaiset päättöarvosanat annetaan keväällä 2022.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy lisäykset Rovaniemen kaupungin perusopetuksen
opetussuunnitelmaan liitteen 1 mukaisesti.
Päätös
Tiina Outilan muutosesitys:
Tekstilisäykset/sanan poisto
1.) Kohta 6.2.1 Arvioinnista tiedottaminen ja yhteistyö kotien kanssa Rovaniemen
kaupungin perusopetuksessa lisäys loppuun omaksi kappaleeksi: Sijoitettujen ja
huostaanotettujen lasten kohdalla koulu saa lapsen asioista vastaavalta
sosiaalityöntekijältä tiedon kasvatuskumppaneista sekä siitä kenellä on
tiedonsaantioikeus lapsen asioissa.
2.) Kohta 6.6.1.1 Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain Rovaniemen kaupungin
peruskouluissa lisäys loppuun omaksi kappaleeksi:
Sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten kohdalla tiedotetaan sekä tarvittaessa
kuullaan huoltajien lisäksi lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää tai erikseen
sovittuja kasvatuskumppaneita.
3.) Kohta 6.6.1.1 Lauseesta "Mikäli oppilaan suoritus jossakin oppiaineessa on
vaarassa tulla hylätyksi, annetaan asia oppilaalle ja huoltajalle tietoon viimeistään noin
kuukautta ennen lukukauden päättymistä." poistetaan sana noin.
Tiina Outilan esitys raukesi kannattamattomana.
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti kohdasta 6.6.1.1 poistaa sanan noin lauseesta:
"Mikäli oppilaan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, annetaan
asia oppilaalle ja huoltajalle tietoon viimeistään noin kuukautta ennen lukukauden
päättymistä."
Muilta osin sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
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Perusopetuksen rehtorit ja koulunjohtajat, erityisasiantuntija Hanna Koivula,
palvelualuepäällikkö Kai Väistö
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§ 81
Ylikylän monitoimitalohankkeen tilannekatsaus
ROIDno-2018-961
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Väistö, Arto Sarala
kai.vaisto@rovaniemi.fi, arto.sarala@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö
Liitteet

1 Ylikylän monitoimitalohanke_Rokan esitys
Koulutuslautakunta (5.4.2019 § 41) hyväksyi Ylikylän monitoimitalohankkeen
hankesuunnitelman vaihtoehdon, jossa nykyinen Ylikylän koulun päärakennus
peruskorjataan ja rakennetaan uusi laajennusosa. Tavoitteellinen hankekoko on 11
601 brm2, josta laajennuksen osuus on 8 788 brm2 ja tavoitehinta-arvio 24,89 M€ (alv
0 %), ilman kalustusta 23,29 M€ Vuosivuokraksi hankesuunnitelmassa on arvioitu 2,75
M€.
Tällä hetkellä monitoimitalohankkeen kustannusarvio on 25,89 M€. Muutos
alkuperäiseen tavoitehinta-arvioon on 2,60 M€ (10,5 %). Pääurakan ja
maansiirtotöiden (1,80 M€) kustannukset ovat olleet suuremmat kuin alkuperäisessä
arviossa. Myös yleinen rakennuskustannusten nousu (0,80 M€) on kasvattanut
kustannusarviota alkuperäisestä. Mikäli kohteeseen sovelletaan samoja
vuokranlaskentaperiaatteita kuin lähtötilanteessa, niin vuosivaikutus vuokraan olisi
0,13 M€. Rovaniemen kaupunkikiinteistöt on valmistelemassa kohteesta
vuokraesitystä kaupungille.

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi Ylikylän monitoimitalohankkeen muutokset
kustannuksissa.
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§ 82
Sivistyslautakunnan talousarvioesitys 2021 / laskentatilanne
ROIDno-2020-2008
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Kuoksa, Kai Väistö, Merja Tervo, Arto Sarala
tarja.kuoksa@rovaniemi.fi, kai.vaisto@rovaniemi.fi, merja.tervo@rovaniemi.fi, arto.
sarala@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö
Rovaniemen kaupungin vuoden 2020 talousarvio on laadittu 5,5 M€ alijäämäiseksi.
Koronavirustilanteesta johtuen verotulojen ennakoidaan jäävän arvioitua
alhaisemmiksi, Kuntaliiton laatiman ennusteen mukaan koronavirustilanne heikentää
Rovaniemen kaupungin taloutta vuonna 2020 noin 20 M€ verran, riippuen tilanteen
kestosta. Rovaniemen kaupunginhallituksen päätöksellä (§ 203 4.5.2020) vuoden 2021
talousarvion kokonaismääräraha on enintään 393,6 M€. Määrärahakehys ei
mahdollista vuosien 2018 ja 2019 kaltaista toteutunutta kokonaiskustannusten kasvua.
Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan tilinpäätösennuste vuodelle 2020 on noin 132,5-
133,1 M€. Talousarvion ylitysuhka olisi siten noin 0,4-1,0 M€. Vuoden 2020
tilinpäätösennusteeseen liittyy vielä monia epävarmuustekijöitä. Poikkeustilanteella
on ollut kevään 2020 aikana huomattava vaikutus sivistyslautakunnan talouden
kehitykseen.
Kevään aikana tehtyjen kartoitusten ja arvioiden perusteella vuodelle 2021 tarvittava
määräraha olisi yhteensä noin 136,6 M€. Kustannusten kasvu vuosien 2019 ja 2021
välillä olisi näin ollen yhteensä noin 6,0 M€. Koko kaupungin heikosta taloustilanteesta
johtuen voi ennakoida, että sivistyslautakunnalle tulee kohdistumaan 2,0-3,0
miljoonan euron säästöpaine vuodelle 2021. Erilaisten säästö- ja
tehostamistoimenpiteiden kautta määrärahatarvetta voidaan merkittävästi alentaa.
TP
2019

TA
2020

TPE 2020

laskentat
.

Varhaiskasvatuspalvelut 46,61

46,52

46,52-46,72

47,19

Koulutuspalvelut

67,70

68,24

68,24-68,44

71,26

Vapaa-ajan lautakunta 17,28

17,31

17,71-17,91

18,13

132,47-
133,07

136,58

SIVISTYSLAUTAKUNTA 131,60 132,07

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
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Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2021 talousarvion laskentatilanteen sekä
valmistelussa olevat tuottavuustoimenpiteet sekä vuoden 2020 talousarvion
ylitysuhkan.
Äänestykset
Toimialajohtajan pohjaesitys = Jaa Timo Tolosen muutosesitys: sivistyslautakunta
julkaisee pöytäkirjan yhteydessä julkisena pykäläkohdan käsittelyssä olleen
oheismateriaalin: Koonti laskentatilanteesta ja toimenpiteiden talousvaikutuksista
15.6.2020. = Ei
Jaa
Mika Kansanniva
Antti Väänänen
Maija Pirttijärvi
Pertti Lakkala
Nafisa Yeasmin
Reetta Mustonen
Ei
Tiina Outila
Sakke Rantala
Timo Tolonen
Marjatta Koivuranta
Mari Jolanki
Päätös
Timo Tolonen esitti Tiina Outilan kannattamana, että sivistyslautakunta julkaisee
pöytäkirjan yhteydessä julkisena pykäläkohdan käsittelyssä olleen oheismateriaalin:
Koonti laskentatilanteesta ja toimenpiteiden talousvaikutuksista 15.6.2020.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu pohjaesityksestä poikkeava esitys, joten
asiasta on äänestettävä. Sivistyslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen,
jonka mukaan ne jotka ovat pohjaesityksen kannalla äänestävät Jaa ja ne jotka Timo
Tolosen esityksen kannalla äänestävät Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) Jaa -ääntä ja viisi (5) Ei -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen perusteella sivistyslautakunta päätti
toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Sivistyslautakunta piti tauon tämän asian käsittelyn aikana klo 14.56. - 15.03.
Tiedoksi
Controller
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§ 83
Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2020 / uusi organisaatio
ROIDno-2020-900
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Kuoksa, Kai Väistö, Merja Tervo, Arto Sarala
tarja.kuoksa@rovaniemi.fi, kai.vaisto@rovaniemi.fi, merja.tervo@rovaniemi.fi, arto.
sarala@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö
Liitteet

1 Organisaatiomuutoksen vaikutukset talousarvioon 2020
2 Sivistyslautakunta - Käyttösuunnitelma 2020
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2019 § 98 hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2022.
Lautakuntien ja kaupunginhallituksen on laadittava tehtäväalueilleen talousarvioon
perustuvat vuoden 2020 käyttösuunnitelmat 31.12.2019 mennessä. Lautakunnat ja
kaupunginhallitus kohdentavat talousarvion tuloskorttien tavoitteiden ja
toimenpiteiden vaatimat määrärahat käyttösuunnitelmissaan. Lisäksi niissä päätetään
palvelujen järjestämisestä. Käyttösuunnitelmassa päätetään koko toimielimen
määrärahojen käytöstä ja niiden ohjaamisesta joko omaan toimintaan tai ulkoisiin
ostopalveluihin. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys
tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä ja investoinneista. Mikäli määrärahojen tai
investointien suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, on
toimielimen viipymättä tehtävä käyttösuunnitelman muutos.
Alunperin käyttösuunnitelma vuodelle 2020 tehtiin vanhan organisaation mukaisesti.
Uuden organisaation mukaisen talousarvion vuodelle 2020 edetessä
kaupunginvaltuuston hyväksymäksi, voidaan uuden organisaation mukaiset
käyttösuunnitelmat hyväksyä lautakunnissa.
Rovaniemen kaupungin uuden organisaation mukaan sivistyslautakunnan
käyttötalouden määrärahat talousarviovuodelle 2020 ovat yhteensä 132 072
966 euroa. Käytännössä sivistyslautakunnan määrärahat muodostuivat siten, että
vanhan koulutuslautakunnan, vapaa-ajanlautakunnan ja aluelautakuntien alaisten
sivistyspalvelujen määrärahat yhdistettiin. Määrärahajakauma on seuraava:
Varhaiskasvatuspalvelut 46 524 109 €
Koulutuspalvelut 68 207 908 €
Vapaa-ajan palvelut 17 298 570 €
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan uuden organisaation mukaisen
käyttösuunnitelman vuodelle 2020.

Rovaniemen kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
17.06.2020

6/2020

14 (31)

Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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§ 84
Sivistyslautakunnan talouden toteuma 1.1.-31.5.2020
ROIDno-2020-536
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Sarala
arto.sarala@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Talousraportti 1-5/2020
Kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 492 hyväksymien Vuoden 2020 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:
”Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja
toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen
yhteydessä.
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.”
Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla toukokuun jälkeen 41,7 %.
Pitkän ajan keskiarvo toteumaprosentissa toukokuun jälkeen on ollut 41,4 %.
Aiempiin vuosiin verrattuna merkittävä toteumaa nostattava tekijä on lomapalkkojen
maksu kuukautta tavallista aiemmin. Sivistyslautakunnan osalta lomapalkat
sivukuluineen olivat noin 3,2 M€.
Toukokuun jälkeen sivistyslautakunnan talousarviosta on toteutunut 43,3 %. Euroina
se tarkoittaa 57,2 M€. Ilman lomapalkkoja toteuma olisi noin 40,9 % ja 54,0 M€.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1.-31.5.2020 tiedoksi.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 85
Kaikukortti- toiminnan jatkuminen
ROIDno-2020-1932
Valmistelija / lisätiedot:
Tuulikki Louet-Lehtoniemi, Matti Selin
tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi, matti.selin@rovaniemi.fi
kehittämispäällikkö, kulttuurituottaja
Mikä on Kaikukortti?
Kaikukortti on pahvinen, maksuton henkilökohtainen kortti, jonka avulla voi hankkia
pääsylippuja ja kurssipaikkoja kaikkiin valtakunnalliseen Kaikukortti-verkostoon
kuuluviin kulttuuripalveluihin. Se on tarkoitettu yli 16-vuotiaille sosiaali- ja
terveyspalveluiden asiakkaille, jotka ovat niin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa,
että kulttuuripalvelujen käyttö ei ole mahdollista. Kaikukortin tavoitteena on parantaa
näiden nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja
harrastaa taiteen tekemistä.
Kaikukortti tukee kuntien ja maakuntien työtä hyvinvoinnin edistämiseksi. Se on
yhtenäinen valtakunnallinen toimintamalli, joka synnyttää uudenlaista yhteistyötä ja
tukee kulttuurin saavutettavuuteen ja sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvän osaamisen
ja kokemusten jakamista yli kunta- ja maakuntarajojen. Kaikukortti-mallin
kansallisesta koordinoinnista ja tilastoinnista vastaa Kulttuuria kaikille -palvelu.
Rovaniemellä Kaikukortti-verkostossa on mukana 21 kohdetta ja 18 jakajaa.
Kaikukortti-kohteet ovat toiminnassa mukana hyväntekeväisyysperiaatteella, eikä
heille makseta erillistä korvausta Kaikukortin käytöstä. Rovaniemellä
kulttuurikohteiden lisäksi kaikukorttilaisille on tarjolla monipuolisesti liikunta- ja
urheilutoimijoiden palveluita. Kaikukortin jakajat ovat kaupungin omia sekä
kolmannen sektorin sosiaali- ja terveysalan toimijoita.
Kaikukortti-kokeilu 15.10.2019 - 30.9.2020
Päätös Kaikukortti-kokeilun käynnistämisestä Rovaniemellä tehtiin vapaa-ajan
lautakunnassa (29.5.2018 §152) ja perusturvalautakunnassa (30.1.2019 §21).
Valmistelut aloitettiin keväällä 2019 ja varsinainen kokeilu käynnistyi Rovaniemellä
15.10.2019.
Kaikukortteja on tähän mennessä jaettu 1338 kpl, joista 63% on ollut naisia ja 37%
miehiä. Noin 45% kaikukorttilaisista oli iältään 35-64-vuotiaita. 16-34-vuotiaita oli noin
32% ja yli 65-vuotiaita noin 15%. Kaikukortin käyttäjien elämäntilanne vaihtelee
suuresti. Neljä suurinta ryhmää ovat työttömät / lomautetut 24%,
työkyvyttömyyseläkkeellä olevat 22% ja eläkkeellä olevat 20% sekä opiskelijat 15,2%.
Suurin määrä kortteja 242 kpl on jaettu Neuvokkaan toimesta. Tämän lisäksi eniten
kortteja ovat jakaneet Rovaniemen kaupungin sosiaalisen tuen- ja kuntoutuksen
yksikkö 156 kpl, Rovaniemen seurakunta 138 kpl sekä Rovaniemen kaupungin
perhesosiaalityö ja perhetyö 112.
Kaikukortti-kohteissa vierailtiin vuoden 2019 aikana 1289 kertaa. Käynneistä 857 oli
aikuisten tekemiä ja 432 lasten (vanhemmat ja isovanhemmat voivat ottaa samaan
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talouteen kuuluvat alle 16-vuotiaat mukaan omalla Kaikukortilla). Suosituin kohteista
oli uimahalli Vesihiisi 550 vierailua. Muita suosittuja kohteita olivat Rovaniemen
teatteri 133 vierailua ja Rovaniemen seurakunta 58 vierailua.
Kaikukorttikokeilu päättyy 30.9.2020. Kaikukortista kerätään palautetta kokeilun
aikana Kaikukortin haltijoilta, kulttuurikohteista sekä korttia jakavilta tahoilta.
Alustavat suulliset palautteet yhteistyökumppaneilta ovat olleet pääosin
positiivisia. Kyselyiden tulokset ja kerätyt tilastot julkaistaan marras-joulukuussa 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta päättää, että
- Kaikukortti-toimintamallin käyttöä jatketaan kokeilun jälkeen. Toimintaa kehitetään
edelleen ja arvioidaan vuosittain.
- Kaikukortin koordinoinnista Rovaniemellä vastaavat kulttuurituottaja Matti Selin ja
kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemi.
Päätös
Kaikukortti-toimintaa esitteli kokouksessa perusturvapalveluiden kehittämispäällikkö
Tuulikki Louet-Lehtoniemi.
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi
Mira Haataja / Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelu
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§ 86
Vapaa-ajan palvelualueen avustussopimukset 2020
ROIDno-2019-3828
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Tervo
merja.tervo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Avustussopimus Suomen Nuorisoseurat ry 2020
2 Jutajaiset 2020 toimintasuunnitelma
Sivistyslautakunnan tehtäviin kuuluu kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen
tuottaminen.
Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kohta 8.3.
Kaikki sopimukset, joissa Rovaniemen kaupunki on osapuolena, on laadittava kirjallisesti.
Jos sopimuksen arvo on alle 5 000 euroa, niin riittävää on, että sopimuksen syntyminen
(osapuolet, kohde ja ehdot) on todistettavalla tavalla (esim. sähköpostitse) dokumentoitu.
Sopimus tulee Rovaniemen kaupunkia sitovaksi, kun se on toimivaltaisen viranomaisen
toimesta allekirjoitettu. Arvoltaan yli 5 000 euron arvoinen sopimus on ennen
allekirjoittamistaan hyväksyttävä allekirjoitettavaksi toimielimen tai viranhaltijan
päätöksellä. Päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa asian esittelijä ja
varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä.
Sopimukset on tallennettava joko Claudiaan tai CaseM –sopimustenhallintajärjestelmään.
Sivistyslautakunnan tehtäväalueella on valmisteltu Suomen Nuorisoseurat ry, Lapin
aluetoimiston sopimus avustuksen antamisesta.
Kulttuuri
Sivistyslautakunta hankkii tehtäväalueeseensa liittyviä moniarvoisia ja monipuolisia
kulttuuripalveluja avustussopimusten avulla. Sopimukseen liittyen palvelutuottaja on
toimittanut toimintasuunnitelman vuodelle 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi avustussopimuksen Suomen
Nuorisoseurat ry, Lapin aluetoimiston kanssa.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Talouspäällikkö
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§ 87
Etsivä nuorisotyö koordinaattorin vakanssin perustaminen 2020
ROIDno-2017-862
Valmistelija / lisätiedot:
Nella Sepänheimo
nella.sepanheimo@rovaniemi.fi
nuorisopalvelujen esimies
Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita
nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat
tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivästä nuorisotyöstä säädetään
nuorisolaissa (1285/2016 10 §). Lain mukaan etsivä nuorisotyö, kuten muukin
nuorisotyö ja -politiikka, kuuluu kunnan tehtäviin. Etsivän nuorisotyön vahvistaminen
kuuluu Suomessa myös hallituksen kärkihanke 6:n toimenpiteisiin, joilla tuetaan
nuorten elämänhallintaa, opintopolkujen rakentumista ja työllistymistä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut etsivää nuorisotyötä vuodesta 2008 lähtien
myöntämällä kunnille erityisavustusta etsivän nuorisotyöntekijän
palkkakustannuksiin. Vuonna 2014 etsivän nuorisotyön valtionavustusten
myöntäminen siirtyi Aluehallintovirastoille.
Rovaniemellä etsivää nuorisotyötä on tehty vuodesta 2010 lähtien, josta lukien
Opetus- ja kulttuuriministeriö, myöhemmin Aluehallintovirasto, on myöntänyt
Rovaniemelle valtionavustusta. Parhaillaan Rovaniemen nuorisopalveluissa
työskentelee toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa neljä (4) etsivän nuorisotyön
koordinaattoria.
Aluehallintovirasto on päättänyt myöntää Rovaniemen kaupungin nuorisopalveluille
1.8.2020 lukien valtionavustusta viiden (5) etsivän nuorisotyöntekijän
palkkakustannuksiin etsivän nuorisotyön lisääntyneen tarpeen vuoksi. Vuonna 2020
Aluehallintovirasto rahoittaa Rovaniemen etsivää nuorisotyötä myöntämällään 137
500€ valtionavustuksella. Avustus tulee käyttää etsivän nuorisotyöntekijän (5 htv)
palkkauskuluihin. Lisäksi avustuksesta osoitetaan Lapin etsivän nuorisotyön
alueellisesta koordinoinnista aiheutuviin kuluihin 0,5 htv:n suuruinen osuus eli 12 500
euroa.
Etsivä nuorisotyö on vakiintunut työmuoto Rovaniemellä, joka sisältyy
nuorisopalveluiden toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Rahoitus on toteutunut jo
vuosia, eikä muutoksia ole tiedossa.
Esitän, jo olemassa olevien neljän etsivän nuorisotyön koordinaattorin vakanssin
lisäksi, yhden (1) uuden vakanssin perustamista ja täyttämistä 1.8.2020 lähtien
toistaiseksi. Kelpoisuusvaatimuksena etsivän nuorisotyön koordinaattorin tehtävään
on soveltuva AMK- tai opistotason tutkinto sekä kokemus nuorten parissa tehdystä
työstä.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
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Sivistyslautakunta päättää perustaa etsivän nuorisotyön koordinaattorin vakanssin ja
täyttää sen 1.8.2020 lähtien toistaiseksi. Kelpoisuusvaatimuksena etsivän nuorisotyön
koordinaattorin tehtävään on soveltuva AMK- tai opistotason tutkinto sekä kokemus
nuorten parissa tehdystä työstä.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Jäsen Mari Jolanki poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 15.39.
Tiedoksi
Nuorisopalvelut
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§ 88
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus
ROIDno-2019-3819
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Kuoksa
tarja.kuoksa@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen
asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden
vuoden välein.
Elokuun 2020 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen
indeksitarkistuksista on 29.11.2019 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus
(1115/2019).
Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen
hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä
ansiotasoindeksillä.
Asiakkaille tehdään uudet maksupäätökset, mikäli maksu muuttuu. Asiakasmaksujen
osalta ylin perittävä maksu alenee nykyisestä 289 eurosta 288 euroon. Alin perittävä
maksu alin perittävä maksu on edelleen 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu
on enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 euroa kuukaudessa.
Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
Asiakasmaksujen osalta kunnat tekevät itsenäisiä ratkaisuja mahdollisesta
maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Toistaiseksi asian osalta ei ole tiedossa
valtakunnallista lakimuutosta. Parhaillaan menossa oleva maksuttoman
varhaiskasvatuksen kokeilu päättyy 31.7.2020, eikä mahdollisesta kokeilun
jatkumisesta ole toistaiseksi päätöksiä.
Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2020 alkaen
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkistuksen
vuoksi seuraavasti:
Perheen
Tuloraja
henkilömäär
nyt €/kk
ä

Tuloraja
Maksupros
1.8.2020 alkaen
entti nyt
€/kk

Maksuprosentti
1.8.2020 alkaen

2

2102

10,7

2136

10,7

3

2713

10,7

2756

10,7

4

3080

10,7

3129

10,7

5

3447

10,7

3502

10,7

6

3813

10,7

3874

10,7

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 144
euroa 1.8.2020 lähtien.
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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin ja
tulorajat ansiotasoindeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa
tarkemmin säädetyllä tavalla
Tarkistusperuste

Muutos %

opetustoimen hintaindeksi
ansiotasoindeksi

-0,460
1,600

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen
indeksitarkistuksen 1.8.2020 alkaen.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Varhaiskasvatuspalvelut
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§ 89
Pöykkölän päiväkodin johtajan viran lakkauttaminen
ROIDno-2020-2055
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Varis, Antti Määttä
risto.varis@rovaniemi.fi, antti.maatta@rovaniemi.fi
hallintopäällikkö, henkilöstöjohtaja
Pöykkölän päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2020. Viranhaltija on toistaiseksi otettuna
ko. päiväkodin johtajan virassa. Päiväkodin johtajan viran käydessä 1.8.2020 alkaen
tarpeettomaksi se voidaan lakkauttaa.
Asiaa on käsitelty lain kunnallisesta viranhaltijasta ja kuntien yhteistoimintalain
edellyttämällä tavalla. Viranhaltijalain 24 §:n viranhaltija voidaan siirtää toiseen
virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää
hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena
viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn
liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut
siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on
antanut siirtoon suostumuksensa.
Työnantajan edustajat ovat esittäneet lakkautettavaan virkaan sijoitetulle
viranhaltijalle hänen siirtämistään perustettavaan erityisasiantuntijan virkaan.
Viranhaltija on ilmoittanut suostuvansa siirtoon. Hallintosäännön 59 §:n mukaan
viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n
nojalla päättää viranomainen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin
ottamisessa. Tässä tapauksessa siirrosta päättävä viranomainen on toimialajohtaja.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta päättää lakkauttaa Pöykkölän päiväkodin johtajan viran (nro
43525008).
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Satu Lind, Tarja Kuoksa, Riitta Halonen
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§ 90
Erityisasiantuntijan toimen lakkauttaminen ja erityisasiantuntijan viran perustaminen
ROIDno-2020-2056
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Varis, Antti Määttä
risto.varis@rovaniemi.fi, antti.maatta@rovaniemi.fi
hallintopäällikkö, henkilöstöjohtaja
Henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen erityisasiantuntijan tehtäviin lisättiin
psykososiaalisen oppilashuollon esimiestehtävät keväällä 2019.
Erityisasiantuntijan tehtävä on tähän asti täytetty määräaikaisesti, vaikka tarve on
osoittautunut jatkuvaksi. Tehtävässä tulee päätettäväksi asiakkaalle järjestettävästä
oppilashuollon resurssista yleisesti ja välillä myös yksilötasolla, joka on katsottava
virkasuhdetta edellyttäväksi julkisen vallan käytöksi.
Hallintosäännön 55 §:n mukaan lautakunnan alaisen toimialan osalta viran
perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää lautakunta.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Lautakunta päättää
1. lakkauttaa erityisasiantuntijan toimen (nro: 71407003) ja
2. perustaa erityisasiantuntijan viran.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Kaupunginhallituksen edustaja Harri Rapo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
aikana.
Tiedoksi
Satu Lind, Kai Väistö
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§ 91
Iltapäivätoiminnan toimijasopimukset 2020-2021
ROIDno-2020-1943
Valmistelija / lisätiedot:
Mervi Pöykiöniemi
mervi.poykioniemi@rovaniemi.fi
palveluohjaaja
Liitteet

1 Toimijasopimus ja palvelun sisältökuvaus 2020-21 seurakunta
2 Toimijasopimus ja palvelun sisältökuvaus 2020-21 Rovalan Nuoret
3 Toimijasopimus ja palvelun sisältökuvaus 2020-21 RN Harjoittelukoulu
4 Toimijasopimus ja palvelun sisältökuvaus 2020-21 4H
5 Toimijasopimus ja palvelun sisältökuvaus 2020-21 Suomen Nuorisoseurat ry
6 Toimijasopimus ja palvelun sisältökuvaus 2020-21 steinerkoulu
Rovaniemen kaupungissa järjestetään perusopetuslain mukaista koululaisten
iltapäivätoimintaa. Opetushallitus on 19.1.2011 päättänyt perusopetuksen aamu- ja
iltapäivätoiminnan uusista perusteista, joiden mukaiseen toimintaan on siirrytty
1.8.2011. Iltapäivätoiminnan järjestämistä koordinoi koulupalvelukeskus. Rovaniemen
kaupunki avustaa toimijoita lukuvuosittain sovittavalla ja toimijasopimuksissa
määritellyllä summalla, jonka käytöstä järjestöjen on annettava kerran vuodessa
tilintarkastajan ja Rovaniemen seurakunnan osalta hallintojohtajan vahvistama
selvitys.
Neuvotteluissa on lukuvuoden 2020–2021 iltapäivätoiminnan toimijatueksi sovittu
Rovaniemen seurakunnan kerhot 14 x 1400 € / kuukausi, Rovalan Nuoret ry:n kerhot
19 x 1650 € / kuukausi, Rovaniemen 4H-yhdistyksen kerho 4 x 1650 € / kuukausi,
Suomen Nuorisoseurat ry:n kerhot 4 x 1650 €/ kuukausi ja Rovaniemen seudun
steinerkouluyhdistyksen kerho 2 x 1 650 €/ kuukausi.
Lukuvuonna 2020-2021 maksettavien toimijatukien neuvottelujen mukainen
kokonaissumma on 674 500 euroa. Summaan ei sisälly maksuvapautusten
korvaaminen toimijoille, joka on noin 41 000 euroa vuodessa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteiden 1-6 mukaiset perusopetuksen iltapäivätoiminnan
toimijasopimukset.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ote koulutuspalvelut

Rovaniemen kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
17.06.2020

6/2020

26 (31)

§ 92
Ilmoitusasiat
ROIDno-2020-1688
- Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjausryhmän kokouksen 2.6.2020 muistio
- Palaute ja vastaus koskien kulttuuriavustusten jakamista
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Rovaniemen kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
17.06.2020

6/2020

27 (31)

§ 93
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Liikuntajohtaja
Hankintapäätös:
§ 5 Ylikylän monitoimitalon lähiliikuntapaikan rakentajan valinta, 28.05.2020
Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 101 Siirtopäätös vakanssille 56400061, 28.05.2020
§ 102 Siirtopäätös vakanssille 26320118, 28.05.2020
§ 104 Määräaikainen siirto vakanssille 71397023, 02.06.2020
§ 105 Irtisanoutuminen vakanssi 26320014, 02.06.2020
§ 107 Siirtopäätös vakanssille 10277007, 09.06.2020
§ 108 Rantavitikan koulun rehtorin viransijaisuus 8.-30.6.2020, 10.06.2020
§ 109 Siirtopäätös vakanssille 26320058, 10.06.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 103 Tutkimuslupa/Liikunnallisuus ja koulumenestys- käsi kädessäkö?, 29.05.2020
Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 25 Ero kulttuurituottajan toimesta, 04.06.2020
Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
Tutkimuslupapäätös:
§ 90 Tutkimuslupa / Niina Järvinen ja Elina Korva, 27.05.2020
Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 128 Koulu- ja päiväkotitarvikkeiden hankinta, 05.06.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 118 Täyttölupa/nuoriso-ohjaaja (vakanssinro 36435017) 29.5.2020, 29.05.2020
§ 122 Ylikylän peruskoulun rehtorin viran 45670011 täyttäminen, 02.06.2020
§ 123 Rantavitikan peruskoulun rehtorin viran 45670003 täyttäminen, 02.06.2020
§ 124 Korkalovaaran peruskoulun rehtorin viran 4567005 täyttäminen, 02.06.2020
§ 125 Muurolan peruskoulun rehtorin viran 26320128 täyttäminen, 02.06.2020
§ 126 Lyseonpuiston lukion rehtorin viran 28433005 täyttäminen, 02.06.2020
§ 133 Liikuntakoordinaattorin nimikkeen ja tehtäväpalkan muutos, 05.06.2020
§ 134 Liikuntajohtajan tehtäväpalkan muutos, 05.06.2020
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
ja puheenjohtaja Pertti Lakkala:
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
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kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon
aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§82, §84, §92
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
§80, §81, §83, §85, §86, §88
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.

