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Allekirjoitukset

Ritesh Pulkamo
Puheenjohtaja

Marika Ylipieti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
26.04.2021

Kristian Halvari

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
27.4.2021 alkaen.
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§ 16
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Merja Tervo, palvelualuepäällikkö
Nuorisovaltuusto toteaa kokouksen nuorisovaltuuston toimintasäännön 16 §:n
mukaisesti koolle kutsutuksi ja 15 §:n mukaisesti päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy
työjärjestyksen.
Päätös
Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 17
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Merja Tervo, palvelualuepäällikkö
Nuorisovaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Kristian Halvarin
ja varalle Saika Hasnatin .
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 27.4.2021.
Pöytäkirja julkaistaan 22.4.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi
/päätöksenteko.
Päätös
Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 18
Kansallinen lapsistrategia 2040
ROIDno-2018-2654
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Luiro
anne.luiro@rovaniemi.fi
suunnittelija
Liitteet

1 Kansallinen lapsistrategia 2040
Suomeen on valmisteltu kansallinen lapsistrategia. Tavoitteena on lapsen oikeuksia
kunnioittava yhteiskunta. Lapsistrategian pohjana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan tarkoituksena on luoda
hallituskaudet ylittävä ja eri hallinnonalat yhdistävä lapsi- ja perhemyönteisen Suomen
visio. Lapsistrategia perustuu tietoon ja tutkimukseen sekä edistää lapsenoikeuksien
sopimuksen toimeenpanoa.
Lapsistrategiaan kirjataan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen
nykytila sekä keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet niiden edistämiseksi.
Hallitus sitoutuu arvioimaan päätösten lapsivaikutuksia, edistämään lapsibudjetointia,
lasten hyvinvoinnin tietopohjan vahvistamista sekä lasten ja nuorten osallisuutta.
Lapsistrategian esittelee kokouksessa Anne Luiro.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Tervo, palvelualuepäällikkö
Nuorisovaltuusto merkitsee tiedoksi kansallisen lapsistrategian esittelyn.
Päätös
Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 19
Nuorisovaltuuston lausunto: Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
Rovaniemellä 2021-2025
ROIDno-2021-1421
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Luiro
anne.luiro@rovaniemi.fi
suunnittelija
Liitteet

1 Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Rovaniemellä 2021-2025
luonnos
Rovaniemen kaupungissa on yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa valmisteltu Lasten
Rovaniemi - lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Asiakirjassa
linjataan keskeisiä moniammatillisia ja -alaisia valintoja vuosille 2021-2025 ja esitetään
toimenpiteitä lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi
Rovaniemellä. Yhteisenä tavoitteena on kehittää Rovaniemestä kaupunki, jossa
lapsista ja nuorista kasvaa hyvinvoivia, onnellisia, aktiivisia ja vastuullisia kansalaisia.
Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelman taustalla ovat YK:n Lapsen
oikeuksien sopimus, kansallinen lainsäädäntö ja lapsistrategia, valtakunnalliset lapsi-,
perhe- ja nuorisopolitiikkaa käsittelevät asiakirjat, Rovaniemen kaupunkistrategia ja
hyvinvointisuunnitelma sekä monet muut kaupungin toimintaa ohjaavat ohjelmat ja
asiakirjat.
Lasten Rovaniemi - lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelman
onnistunut toteutuminen edellyttää muun muassa lasten, lapsiperheiden ja nuorten
osallisuuden edistämistä sekä lapsivaikutusten arviointia koko kaupungin ja sen
palveluiden suunnittelussa. Sujuva arki sisältää hyvin toimivia, helposti saavutettavia,
oikea-aikaisia ja ennaltaehkäiseviä palveluita.
Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vision taustalla on ajatus
siitä, että lapsen hyvä arki on yhteinen asiamme ja vision mukaisesti vuonna 2025
Rovaniemi on Suomen lapsiystävällisin ja nuorisomyönteisin kotikaupunki, jossa
jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa ja saada valmiuksia hyvään ja
onnelliseen elämään. Suunnitelman valmistelutyö on toteutettu moniammatillisesti ja
ennen päätöksentekoa pyydetään lausunnot vaikuttajaryhmilta ja lautakunnilta.
Nuorisovaltuuston lausunto:
Nuorisovaltuusto näkee, että Lasten Rovaniemi - lasten, lapsiperheiden ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma on tehty monipuolisesti ja moniammatillisesti. Siinä on
mietitty niin konkreettiset toimenpiteet kuin myös strategiset periaatteet, nivoen ne
yhteen kaupungin toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin. Erityisen ilahduttavaa on, että
hyvinvointisuunnitelma keskittyy juuri niihin asioihin, jotka nuorisovaltuusto on
asettanut toimikaudelleen tavoitteiksi eli harrastusmahdollisuuksien kehittämisen ja
nuorten kokonaishyvinvoinnin kehittämisen erityisesti mielenterveyden osalta.
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Nuorisovaltuusto haluaa kiinnittää huomiota kaupunkisuunnittelun kanssa tehtävään
yhteistyöhön erityisesti julkisen liikenteen osalta, jotta lasten ja nuorten
harrastustoiminnan saatavuus ja saavutettavuus paranevat.
“Vuonna 2025 Rovaniemi on Suomen lapsiystävällisin ja nuorisomyönteisin
kotikaupunki, jossa jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa ja saada
valmiuksia hyvään ja onnelliseen elämään.” Suunnitelman visio on kunnianhimoinen,
mutta kaikkien toimenpiteiden toteutumisen jälkeen mahdollinen.
Suunnitelmaan tulee tehdä selkeä jalkauttamissuunnitelma sekä tehdä seurantaa
vuositasolla. Nuorisovaltuusto näkee, että lapset, lapsiperheet ja nuoret tulee ottaa
aktiivisina toimijoina mukaan ohjelman toteuttamisen eri vaiheisiin, jolloin saadaan
käsitys siitä, kuinka suunnitelma aidosti toimii lasten, lapsiperheiden ja nuorten
arjessa ja arjen tukena. Yhdessä tehden, suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja
Lapsiystävällinen kunta-toimintasuunnitelman kanssa, lasten ja nuorten osallisuus ja
hyvinvointi lisääntyy seuraavalla nelivuotiskaudella oleellisesti Rovaniemellä.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Tervo, palvelualuepäällikkö
Nuorisovaltuusto antaa yllä olevan lausunnon Lasten Rovaniemi - lasten,
lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021-2025 luonnokseen.
Päätös
Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Nella Sepänheimo
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§ 20
Kaupunkistrategia 2030 - nuorisovaltuuston työpaja
ROIDno-2021-1329
Valmistelija / lisätiedot:
Samppa Määttä
samppa.maatta@rovaniemi.fi
erityissuunnittelija
Rovaniemen kaupunki on käynnistänyt vuoden 2021 alussa uuden kaupunkistrategian
laadinnan. Alkuvaiheessa kaupungin ylin johto ja kaupunginhallitus ovat tehneet
määrittelytyötä strategian laadintaprosessiin liittyen. Tämän jälkeen 22.3.2021
pidettiin valtuustoseminaari, jossa valtuutetut ja viranhaltijat kävivät keskustelua
muun muassa siitä, millainen kaupunki Rovaniemen halutaan olevan vuonna 2021.
Strategiaprosessi etenee vaihe vaiheelta siten, että uusi kaupunkistrategia
hyväksytään kaupunginvaltuustossa maaliskuussa 2022.
Strategian määrittelyvaiheessa Nuorisovaltuusto nähtiin sellaisena toimielimenä, joka
on tärkeä ottaa mukaan strategian laadintaan jo prosessin alkuvaiheessa. Tässä
nuorisovaltuuston strategiatyöpajassa on tavoitteena hahmottaa, millainen on
tulevaisuuden Rovaniemi vuonna 2030 erityisesti nuorten näkökulmasta. Materiaalia
hyödynnetään osana uuden kaupunkistrategian laadintaa.
Kuntaliiton määritelmän mukaan kuntastrategia (=kaupunkistrategia) on
kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava
tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Kunnalla tulisi olla vain yksi varsinainen
strategia – valtuuston hyväksymä kuntastrategia – josta kaikki sen keskeisin
päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen voidaan johtaa. Lisäksi kunta tarvitsee
usein poikkihallinnollisia strategian toteuttamisohjelmia, jotka laaditaan linjassa
kuntastrategian kanssa ja sen tavoitteita tukemaan ja toteuttamaan.
Kuntalain mukaan kunnnan perustehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja
alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja
ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Laki määrittää lisäksi, että kunnassa on oltava
kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin
tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4) omistajapolitiikka;
5) henkilöstöpolitiikka;
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.
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Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista
toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien
toteuttamiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Tervo, palvelualuepäällikkö
Nuorisovaltuusto toteuttaa työpajan, jonka teemana on "Tulevaisuuden Rovaniemi".
Päätös
Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Samppa Määttä
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§ 21
Muut asiat
Kokouksessa esitellään muut asiat:
SPR:n nuorten kaveritoiminnan uudet hankkeet, vapaaehtoistoiminnan kehittäjä
Satu Vainio, SPR Lapin piiri
K-0 -toiminnan esittely, K-0 koordinaattori, Mari Riekkinen
Ehdotus
Esittelijä: Merja Tervo, palvelualuepäällikkö
Nuorisovaltuusto merkitsee muut asiat tiedoksi.
Päätös
Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§16, §17, §18, §19, §20, §21
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

