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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
17.12.2020 alkaen.
17.12.2020 - 17.01.2021
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§ 191
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Risto Varis, hallintopäällikkö
Sivistyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutusutuksi ja päätösvaltaiseksi
sekä hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.
Lisäksi todetaan, että esittelijänä toimii hallintopäällikkö Risto Varis.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen.
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§ 192
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. Muilta osin
pöytäkirjantarkastaja tarkastaa pöytäkirjan sen valmistuttua.
Pöytäkirja julkaistaan torstaina 17.12.2020 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.
rovaniemi.fi/päätöksenteko.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Marjatta Koivurannan ja varalle
Reetta Mustosen.
Päätös
Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Sakke Rantalan ja varalle Evilla
Lummen.
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§ 193
Lapinrinteen päiväkodin palvelusetelituottajan valinta
ROIDno-2020-3765
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Kuoksa
tarja.kuoksa@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Lapinrinteen palvelusetelituottajien vertailu
Sivistyslautakunta on 7.10.2020 §151 päättänyt siirtää Lapinrinteen päiväkodin
kunnallisen toiminnan palvelusetelillä toteutettavaksi 1.8.2021
alkaen. Sivistyslautakunta päätti 5.11.2020 § 162 hakuprosessista seuraavasti:
Rovaniemen Kaupunginvaltuusto päättää 16.11.2020 vuoden 2021
talousarviosta. Sen jälkeen yrittäjähaku voidaan käynnistää
Julkinen haku palveluseteliyrittäjäksi tapahtuu 17.11 - 30.11.2020.
Hakijat haastatellaan 1 - 4.12 välisenä aikana ja heille esitetään tarkentavia
kysymyksiä palvelun tuottamisesta.
Sivistyslautakunta valitsee palvelun tuottajan hakemusten ja haastatteluiden
perusteella 16.12.2020
Ilmoitus palveluseteliyrittäjäksi hakemisesta julkaistiin Lapin Kansassa ja Uusi
Rovaniemi-lehdessä 18.11.2020. Määrättyyn hakuaikaan 30.11.2020 klo 15:00
mennessä Rovaniemen kaupungin kirjaamoon saapui kolme hakemusta: Pilke
Päiväkodit Oy, Päiväkoti Pomppumetsä Oy ja Päiväkoti Lorupussi Oy.
Kaikki palvelun tuottajaksi hakeneet haastateltiin 3.12.2020. Haastatteluihin
osallistuivat varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa, palveluohjauksen
palveluesimies Pirjo Niskavaara, pedagoginen asiantuntija Sanna-Maija Laiho,
sivistyslautakunnan puheenjohtaja Pertti Lakkala sekä sivistyslautakunnan jäsen Antti
Väänänen.
Kaikki hakijat täyttävät Rovaniemen kaupungin palvelusetelin sääntökirjan
edellyttämät vaatimukset. Hakijat ilmoittavat sitoutuvansa täyttämään
palvelusetelilain mukaiset yleiset ehdot sekä varhaiskasvatuslain ja asetuksen
edellytykset. Lisäksi hakijat ilmoittavat sitoutuvansa noudattamaan muun toimintaa
ohjaavan lainsäädännön edellytyksiä sen mukaan, kun ne koskevat kyseessä olevaa
palvelua. He ilmoittavat sitoutuvansa lisäksi täyttämään Rovaniemen kaupungin
erikseen asettamat asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin, palvelujen määrään tai
laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyvät taikka muut vastaavat vaatimukset. Lisäksi he
ilmoittavat tuottavansa palvelua palvelusetelin enimmäisarvolla vähintään kaksi
ensimmäistä toimintakautta, jolloin asiakasmaksut ovat samansuuruiset kuin
kaupungin omassa toiminnassa. Hakijoiden taloustiedot on tarkastettu Asiakastieto
Oy:n tietokannasta.
Haastatteluryhmän esitys:
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Varhaiskasvatuksen palvelusetelitoiminnan riskienhallintasuunnitelman mukaan
kaupungin tulee mahdollisuuksien mukaan välttää tilannetta, jossa määräävä
markkinaosuus palvelusetelitoiminnasta on yksittäisellä palveluntuottajalla. Pilke
Päiväkodeilla on tällä hetkellä Rovaniemellä 5 päiväkotia. Näin ollen katsomme, että
palvelusetelitoiminnan monitoimijaisuuden nimissä Lapinrinteen päiväkodin
palveluseteliyrittäjäksi on valittava toinen kahdesta muusta hakijasta.
Esitämme, että palveluseteliyrittäjäksi valitaan Päiväkoti Lorupussi
Oy. Haastattelussa yrittäjä antoi valmiimman ja kokonaisvaltaisemman kuvan
liikeideastaan ja konseptistaan, jossa korostuu lapsen kokonaisvaltainen kasvu ja
oppiminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Ehdotus
Esittelijä: Risto Varis, hallintopäällikkö
Sivistyslautakunta hyväksyy Päiväkoti Lorupussi Oy:n Lapinrinteen päiväkodin
palveluseteliyrittäjäksi 1.8.2021 alkaen. Sivistyslautakunta hyväksyy yrityksen
hakemuksen ehdollisena niin, että vaadittavat sääntökirjan mukaiset asiakirjat ja
henkilöstöluettelot esitetään kaupungille ennen yritystoiminnan alkua.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Varhaiskasvatuspalvelut
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§ 194
LISÄPYKÄLÄ: Kirjastotoimen apulaisjohtajan viran muuttaminen kirjastonhoitajan toimeksi
ROIDno-2020-3966
Valmistelija / lisätiedot:
Nina Sipola
nina.sipola@rovaniemi.fi
kirjastonjohtaja
Kirjastotoimen apulaisjohtajan vakanssin 72131002 nimikkeen muutos
Rovaniemen kaupunginkirjaston organisaatiorakennetta on pitkäjänteisesti kehitetty
siten, että erikoiskirjastonhoitajat vastaavat kirjaston eri palvelualueista.
Toimipistekohtaisista yksikön johtajista on näin ollen luovuttu. Saarenkylän
kirjastossa on vapautunut kirjastotoimen apulaisjohtajan vakanssi 1.7.2020.
Saarenkylän kirjasto on toiseksi vilkkain kaupunginkirjaston toimipisteistä ja lisäksi
siellä sijaitsevat hakeutuvat kirjastopalvelut, kuten autokirjastopalvelut ja Kirjat kotiin -
palvelu. Vuonna 2021 tavoitteena on siirtää Saarenkylän toimipisteeseen Lapin
kirjastojen välinen logistiikka pääkirjastolta, jonka tilat ovat käyneet liian pieniksi
kasvavan logistiikan tarpeisiin. Kirjastotoimen apulaisjohtajan viran nimekkeen
muutos kirjastonhoitajaksi on tarpeellinen, jotta se vastaisi kirjastopalveluiden
nykyistä tarvetta ja tehtävää.
Nimikkeen muutos ei lisää vapaa-ajan palveluiden vakanssien määrää ja se sisältyy
vapaa-ajan palveluiden henkilöstösuunnitelmaan ja talousarvioon. Tehtävän
kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävän palkkaus
määräytyy KVTES:n ja TVA:n mukaisesti.
Esitän, että sivistyslautakunta muuttaa kirjastotoimen apulaisjohtajan viran,
vakanssinumero 72131002, kirjastonhoitajan toimeksi 1.1.2021 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Varis, hallintopäällikkö
Sivistyslautakunta muuttaa kirjastotoimen apulaisjohtajan viran, vakanssinumero
72131002, kirjastonhoitajan toimeksi 1.1.2021 alkaen.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Vapaa-ajanpalvelut/kirjastopalvelut
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Perusturvalautakunta, § 134,25.11.2020
Sivistyslautakunta, § 195, 16.12.2020
§ 195
LISÄPYKÄLÄ: Sivistyslautakunnan lausunto ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmasta
vuoteen 2025
ROIDno-2020-523
Perusturvalautakunta, 25.11.2020, § 134
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Hyvää elämää ikääntyneenä -suunnitelma vuoteen 2025 Petultk 25.11.2020.pdf
Hyvää elämää ikääntyneenä 2025 - Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma
vuoteen 2025 on päivitetty ja valmisteltu kesän ja syksyn 2020 aikana.
Kunnalla on velvoite tehdä (Vanhuspalvelulaki 980/2012, 5§) suunnitelma
toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja
itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien
palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Kunnan on otettava
suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden
henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, kuntalain
(410/2015) 110§:ssä tarkoitettua talousarviota ja -suunnitelmaa sekä
terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua
hyvinvointikertomusta ja sen raportointia valtuustolle. Vastaavasti 10§ edellyttää, että
kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden,
toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden
tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten riittävästi
monipuolista asiantuntemusta.
Edellinen Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 on vuodelta
2015 ja on edellisen kaupunginvaltuuston hyväksymä. Yleisesti voidaan arvioida, että
tehdyt linjaukset ja toimenpiteet ovat ohjanneet kehittämistoimintaa. Viime vuosina
on vahvasti kehitetty kotikuntoutusta ja kuntoutumisen ja toimintakyvyn edistämistä
kaikissa palveluissa ja kotikuntoutukseen on lisätty kuntoutushenkilöstöä
Ikäosaamiskeskuksessa on lisätty geriatrista osaamista ja kotihoidossa on vahvistettu
24/7 palveluja ja teknologiset kokeilut ovat siirtyneet osaksi toimintaa (annosjakelu,
lääkeautomaatit, turvateknologia) teknologiaohjaajan tuella. Myös vapaa-ajan
palvelujen kanssa on kehitetty kulttuurin sisältöjen tuomista osaksi ikääntyneiden
arkea ja Voimaa vanhuuteen- toimintaa +75 v toimintakyvyn parantamiseen.
Palveluasumisen rakenne on keventynyt ja arviointiyksikön (ARVIN) toimintaa on
kehitetty tukemaan kuntoutumista. Palvelusetelin käyttö on laajentunut mm.
tehostettuun palveluasumiseen.
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Rovaniemen väestörakenne on nuorehko, mutta yli 75 vuotiaiden osuus kasvaa
merkittävästi (noin 1200 henkilöä) vuoteen 2025 mennessä.Rakentamisen,
kaavoituksen ja esteettömän ympäristön kysymykset korostuvat väestön ikääntyessä.
Ikäystävällinen ympäristö huomioi iäkkäiden ihmisten tarpeet ja voimavarat sekä
tukee heidän aktiivisuuttaan, hyvinvointiaan ja turvallisuuttaan. Suunnitelman
valmistelun yhteydessä tuli vahvasti esille tarve vahvistaa Rovaniemeä Ikäystävällisenä
kaupunkina. Ikäystävällisyyden korostamisen taustalla on WHO:n vuonna 2010
syntynyt verkosto, The Global Network for Age-friendly Cities and Communities. Age-
friendly World -sivuston mukaan WHO:n verkostossa oli syyskuussa 2019 kaikkiaan
937 kaupunkia ja yhteisöä 46 maasta. Suomesta verkostoon on liittynyt vuonna 2012
Tampere ja vuonna 2019 Turku.
Suunnitelmassa sitoudutaan myönteiseen ja aktiiviseen vanhuskäsitykseen
(sosiokulttuurinen vanhuskäsitys), jossa keskitytään ikäihmisen voimavaroihin eli
pääomaan sairauksien, toimintarajoitteiden ja menetysten korostamisen sijasta.
Suunnitelmassa vuoteen 2025 on kaupungin vanhuspolitiikan visioksi kuvattu:
Rovaniemellä ikääntyvä kokee olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi ja voi elää hyvää
elämää. Arvoiksi on määritelty inhimillisyys, turvallisuus ja omannäköinen elämä.
Suunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet on jäsennelty neljän teeman mukaan.
Yhteisöllisyyden, osallistumisen ja vaikuttamisen edistäminen
Hyvinvointia ja toimintakykyä ennakoivasti edistäen
Ikäystävälliset asumisympäristöt ja asumisen ratkaisut
Ikääntyneille kohdennettujen palvelujen kehittäminen
Hyvää elämää ikääntyneenä 2025 -suunnitelma korostaa asumis- ja
kulttuuriympäristön ja monimuotoisten asumisvaihtoehtojen merkitystä,
yhteistoimintaa järjestöjen kanssa etsivän vanhustyön ja
vapaaehtoistyön näkökulmasta, edelleen teknologian laajaa hyödyntämistä, omais-ja
pehehoidon kehittämistä niin sisällöllisesti kuin rakenteellisesti ja edelleen
monitoimijaisesti ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista eri
muutostilanteissa. Läpileikkaavana teemana on osallisuus, toimintakyvyn
edistäminen ja omannäköinen elämä kaikissa elämänvaiheissa. Suunnitelma kattaa
niin ikääntyneet vanhuuseläkkeellä olevat kuntalaiset kuin iäkkäät, joilla on erilaisia
toimintakyvyn vajeita ja ikäihmisten kohdennettujen säännöllisten palvelujen tarvetta.
Suunnitelmassa on kuvattu keskeiset toimenpiteet sekä arvio tarvittavista
voimavaroista (henkilöstö, muut resurssit) vastata palvelutarpeen kasvuun
suunnittelukaudella.
Valmistelussa oleva sote-uudistus vuonna 2023 muuttaa sote-palvelujen
järjestämisen ja tuottamisen rakenteet. Edelleen on hyvä tunnistaa, että valtaosa
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin peruselementeistä on kaupungin muilla toimialoilla
ja näin on myös sote-uudistuksen jälkeen. Siksi nykyisen tiiviin yhdessä tekemisen
mallit ja yhteisten tavoitteiden ja toimenpiteiden asettaminen tukemaan jo
ennakoivasta ikääntyneiden kotona pärjäämistä ja turvallista elämää on entistä
tärkeämpää.
Suunnitelman valmistelua on ohjannut ohjausryhmä ja työrukkasena on toiminut eri
toimialojen henkilöstöstä ja vanhusneuvoston edustajista koottu
ryhmä. Valmistelussa on kuultu laajasti eri toimijoita ja kuntalaisia koronan sallimissa
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rajoissa. Rovaniemen seurakunnan ja järjestöjen kanssa pidettiin työpaja
vapaaehtoistyön teemalla, toteutettiin Ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja
varautumisen työpaja ja lisäksi on tehty haastatteluja ja kyselyjä.
Suunnitelmassa sitoudutaan myönteiseen ja aktiiviseen vanhuskäsitykseen
(sosiokulttuurinen vanhuskäsitys), jossa keskitytään ikäihmisen voimavaroihin eli
pääomaan sairauksien, toimintarajoitteiden ja menetysten korostamisen sijasta.
Suunnitelman laadinnassa on huomioitu kaupunkistrategian ja
hyvinvointikertomuksen painotukset sekä valtakunnallisten kehittämisohjelmien
tulokset muun muassa Ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon uudistus
2016 - 2018 ja laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen
parantamiseksi 2020 - 2023 (1.10.2020) ja hallituksen sote-uudistuksen Tulevaisuuden
sosiaali- ja terveyskeskus – ohjelman painotukset..
Suunnitelmasta pyydetään lausunto myös vanhusneuvostolta, vammaisneuvostolta,
sivistyslautakunnalta ja elinvoimalautakunnalta. Lausunnot huomioidaan
suunnitelman valmistelussa kaupunginhallitukseen ja edelleen kaupunginvaltuustoon.

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy Hyvää elämää ikääntyneenä - Ikääntyneen väestön
hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2025 suunnitelman seuraavilla täydennyksillä ja
huomioilla.
Päätös
Henri Ramberg poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 16:20.
Hilpi Ahola esitti Päivi Alanne-Kunnarin kannattamana seuraavaa kommenttia:
"Hyvinvointisuunnitelman sivulle 15 muutetaan koordinaattorin palkkauksen
tilalle: Palkataan työntekijä joka perehtyy omaishoidon arviointikäynteihin ja
tilanteiden kartoittamiseen. Palkataan työntekijä joka perehtyy omaishoidon
arviointikäynteihin ja tilanteiden kartoittamiseen. "Perusturvalautakunta hyväksyi Hilpi
Aholan esityksen yksimielisesti.
Perusturvalautakunta päätti muutoin yksimielisesti toimialajohtajan esityksen
mukaisesti.

Sivistyslautakunta, 16.12.2020, § 195
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Tervo
merja.tervo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 25.11.2020 § 134 Hyvää elämää
ikääntyneenä 2025 - Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman vuoteen 2025 ja
pyytää Sivistyslautakunnan lausuntoa koskien valmistunutta ohjelmaa.
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Kunnalla on velvoite tehdä (Vanhuspalvelulaki 980/2012, 5§) suunnitelma
toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja
itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden
tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Kunnan on
otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa,
kuntalain (410/2015) 110§:ssä tarkoitettua talousarviota ja -suunnitelmaa sekä
terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua
hyvinvointikertomusta ja sen raportointia valtuustolle.
Vastaavasti 10§ edellyttää, että kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön
hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen laadukasta
järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta. Viime vuosina on
Rovaniemellä vahvasti kehitetty kotikuntoutusta ja kuntoutumisen ja toimintakyvyn
edistämistä kaikissa palveluissa ja kotikuntoutukseen on lisätty kuntoutushenkilöstöä.
Ikäosaamiskeskuksessa on lisätty geriatrista osaamista ja kotihoidossa on vahvistettu
24/7 palveluja, myös teknologiset kokeilut, teknologiaohjaajan tuella, ovat siirtyneet
osaksi toimintaa, kuten annosjakelu, lääkeautomaatit, turvateknologia.
Perusturvalautakunta toteaa, vapaa-ajan palvelujen kanssa on kehitetty kulttuurin
sisältöjen tuomista osaksi ikääntyneiden arkea ja Voimaa vanhuuteen- toimintaa +75 v
toimintakyvyn parantamiseen. Palveluasumisen rakenne on keventynyt ja
arviointiyksikön (ARVIN) toimintaa on kehitetty tukemaan kuntoutumista.
Palvelusetelin käyttö on laajentunut mm. tehostettuun palveluasumiseen.
Rovaniemen väestörakenne on nuorehko, mutta yli 75 vuotiaiden osuus kasvaa
merkittävästi (noin 1200 henkilöä) vuoteen 2025 mennessä.
Rakentamisen, kaavoituksen ja esteettömän ympäristön kysymykset korostuvat
väestön ikääntyessä. Ikäystävällinen ympäristö huomioi iäkkäiden ihmisten tarpeet ja
voimavarat sekä tukee heidän aktiivisuuttaan, hyvinvointiaan ja turvallisuuttaan.
Suunnitelman valmistelun yhteydessä tuli vahvasti esille tarve vahvistaa Rovaniemeä
Ikäystävällisenä kaupunkina. Ikäystävällisyyden korostamisen taustalla on WHO:n
vuonna 2010 syntynyt verkosto, The Global Network for Age-friendly Cities and
Communities. Age- friendly World -sivuston mukaan WHO:n verkostossa oli
syyskuussa 2019 kaikkiaan 937 kaupunkia ja yhteisöä 46 maasta. Suomesta
verkostoon on liittynyt vuonna 2012 Tampere ja vuonna 2019 Turku.
Suunnitelmassa vuoteen 2025 on kaupungin vanhuspolitiikan visioksi kuvattu:
Rovaniemellä ikääntyvä kokee olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi ja voi elää hyvää
elämää. Arvoiksi on määritelty inhimillisyys, turvallisuus ja omannäköinen
elämä. Suunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet on jäsennelty neljän teeman mukaan.
Yhteisöllisyyden, osallistumisen ja vaikuttamisen edistäminen, hyvinvointia ja
toimintakykyä ennakoivasti edistäen Ikäystävälliset asumisympäristöt ja asumisen
ratkaisut Ikääntyneille kohdennettujen palvelujen kehittäminen Rovaniemen
kaupunki suunnitelma korostaa asumis- ja kulttuuriympäristön ja monimuotoisten
asumisvaihtoehtojen merkitystä, yhteistoimintaa järjestöjen kanssa etsivän
vanhustyön ja vapaaehtoistyön näkökulmasta, edelleen teknologian laajaa
hyödyntämistä, omais- ja pehehoidon kehittämistä niin sisällöllisesti kuin
rakenteellisesti ja edelleen monitoimijaisesti ikääntyneen väestön toimintakyvyn
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tukemista eri muutostilanteissa. Läpileikkaavana teemana on osallisuus,
toimintakyvyn edistäminen ja omannäköinen elämä kaikissa elämänvaiheissa.
Suunnitelma kattaa niin ikääntyneet vanhuuseläkkeellä olevat kuntalaiset kuin iäkkäät,
joilla on erilaisia toimintakyvyn vajeita ja ikäihmisten kohdennettujen säännöllisten
palvelujen tarvetta.
Suunnitelmassa on kuvattu keskeiset toimenpiteet sekä arvio tarvittavista
voimavaroista vastata palvelutarpeen kasvuun suunnittelukaudella. Valmistelussa
oleva sote-uudistus vuonna 2023 muuttaa sote-palvelujen järjestämisen ja
tuottamisen rakenteet. Perusturvalautakunta nostaa esiin, että valtaosa ikääntyneen
väestön hyvinvoinnin peruselementeistä on kaupungin muilla toimialoilla ja näin on
myös sote-uudistuksen jälkeen. Siksi nykyisen tiiviin yhdessä tekemisen mallit ja
yhteisten tavoitteiden ja toimenpiteiden asettaminen tukemaan jo ennakoivasta
ikääntyneiden kotona pärjäämistä ja turvallista elämää on entistä tärkeämpää.
Suunnitelman valmistelua on ohjannut ohjausryhmä ja työrukkasena on toiminut eri
toimialojen henkilöstöstä ja vanhusneuvoston edustajista koottu
ryhmä. Valmistelussa on kuultu laajasti eri toimijoita ja kuntalaisia koronan sallimissa
rajoissa. Rovaniemen seurakunnan ja järjestöjen kanssa pidettiin työpaja
vapaaehtoistyön teemalla, toteutettiin Ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja
varautumisen työpaja ja lisäksi on tehty haastatteluja ja kyselyjä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Varis, hallintopäällikkö
Sivistyslautakunta toteaa lausuntonaan, että Hyvää elämää ikääntyneenä 2025
- Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2025 toteutettiin
moniammatillisesti ja -alaisesti, laajan verkoston osaamista ja asiantuntijuutta
hyödyntäen sekä Vanhuspalvelulain velvoitteita totetuttaen. Työskentelyssä oli
vahvasti läsnä tiedolla johtaminen, yhteiskehittäminen sekä tulevaisuuden ennakointi.
Valitut keskeiset tavoitteet, teemat ja sisällöt ovat ajankohtaisia ja ottavat asiakkaan
hyvinvoinnin edistämisen lisäksi huomioon myös onnistuneen yhteistyön
järjestämisen elementit. Osallisuus läpileikkaavana teemana oli tärkeässä
roolissa myös suunnitelman valmisteluprosessissa. Esitellyssä suunnitelmassa
sitoudutaan myönteiseen ja aktiiviseen vanhuskäsitykseen, jossa keskitytään
ikäihmisen voimavaroihin eli pääomaan sairauksien, toimintarajoitteiden ja
menetysten korostamisen sijasta,
Sivistyslautakunta painottaa, että vapaa-ajanpalvelujen merkityksen nostaminen
tärkeään rooliin osana ikäihmisten hyvää arkea ja voimavaroja, on yhteisen
suunnittelun ja tekemisen kannalta tärkeä painotus. Se takaa edelleen Rovaniemen
kaupungin ikäihmisten ja vapaa-ajan palvelujen yhteistoiminnan onnistuneen jatkon
myös tulevaisuudessa, ikäihmislähtöisesti ja ikäystävällistä Rovaniemeä yhdessä
tehden.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Perusturvalautakunta
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§ 196
LISÄPYKÄLÄ: Toisen asteen oppikirjojen ja niihin liittyvien oheismateriaalien hankinta
ROIDno-2020-3982
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Väistö
kai.vaisto@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Valtion ja kuntien yhteishankintayksikkö Hansel Oy on valmistelemassa toisen asteen
oppikirjojen ja niihin liittyvien oheismateriaalien yhteishankintaa. Valmistelun taustalla
on eduskunnan käsittelyssä oleva oppivelvollisuusiän nostoa koskeva
lainmuutosehdotus, joka toteutuessaan tuo mukanaan muun muassa opetuksen
järjestäjille velvollisuuden hankkia toisen asteen opetuksessa käytettävät
oppimateriaalit.
Tavoitteena on, että kilpailutuksen perusteella muodostetaan yhden toimittajan
puitejärjestely, jonka kautta siihen liittyneet asiakkaat voivat hankkia toisen asteen
opetuksessa tarvittavia oppimateriaaleja.
Hankinnan kohteena tulee olemaan kokonaisratkaisu, joka sisältää eri kustantajien
painetut ja digitaaliset oppimateriaalit sekä kaikki tuotteiden tilaamiseen ja
toimittamiseen liittyvät palvelut. Oppimateriaaleilla tarkoitetaan painettuja ja
digitaalisia oppikirjoja, opetusaineistoja ja tehtäviä sekä oppimateriaaleihin liittyviä
oheismateriaaleja kuten opettajien oppaita ja työkappaleita, kokeita, pelejä, karttoja,
äänikirjoja, cd-/dvd-levyjä.
Puitejärjestelyn kautta Rovaniemen kaupunki saa käyttöön suuren volyymin mukaiset
kilpailukykyiset hinnat sekä ennustettavan hintatason tuleville vuosille.
Sopimuksen arvioitu kokonaisarvo tulevalle neljän vuoden puitesopimuskaudelle
on yli 500 000 euroa. Vuoden 2020 Rovaniemen kaupungin hallintosäännön
mukaisesti toimielin päättää erillishankinnasta, jonka kokonaisarvo on yli 500.000
euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Varis, hallintopäällikkö
Sivistyslautakunta päättää, että Rovaniemen kaupunki liittyy Hansel Oy:n
kilpailuttamaan toisen asteen oppikirjat ja niihin liittyvien oheismateriaalien
puitejärjestelyyn. Hankinnan suunniteltu sopimuskausi on 1.4.2021- 31.3.2023 +
kahden vuoden optiomahdollisuus.
Puitejärjestelyyn liittyminen edellyttää, että Rovaniemen kaupunki antaa Hansel Oy:lle
kirjallisen sitovan liittymisilmoituksen ko. yhteishankintaan liittymisestä 15.1.2021
mennessä. Hankinnassa noudatetaan Hansel Oy:n kilpailuttaman puitesopimuksen
ehtoja. Liittymisilmoituksen tekeminen delegoidaan toimialajohtaja Antti Lassilalle.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen.
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§ 197
LISÄPYKÄLÄ: Ilmoitusasiat
Korkalovaaran asukasyhdistys ry:n kirje 13.12.2020
- Vetoomus Vaaranlammen luistelukentän jäädyttämiseksi
Ehdotus
Esittelijä: Risto Varis, hallintopäällikkö
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasian tiedoksi.
Vs. toimialajohtajan muutettu esitys:
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasian tiedoksi ja valtuuttaa liikuntapalvelut
selvittämään kuinka kentän jäädyttäminen saadaan järjestettyä tänä talvena. Ratkaisu
tuodaan tiedoksi sivistyslautakunnalle seuraavassa kokouksessa.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan muutetun esityksen.
Tiedoksi
Liikuntapalvelut
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Muutoksenhakukielto
§191, §192, §195
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
§193, §194, §196, §197
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.

