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YLEISET
LÄHIPALVELUPERIAATTEET
Rovaniemen kaupungin yleiset lähipalveluperiaatteet ”TOP 10” ovat
seuraavat:
1. Lähipalvelut mahdollistavat asukkaiden arkielämän sujuvuuden edistämällä
asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta.
2. Lähipalvelut lisäävät asukkaiden yhdenvertaisuutta vähentämällä alueellisista erityisolosuhteista ja asukkaiden henkilökohtaisista tilanteista johtuvia eroja palvelujen käyttämismahdollisuuksissa.
3. Lähipalvelu tuottaa käyttäjälleen enemmän lisäarvoa kuin vastaava keskitetty palvelu ja se on samalla kaupungille toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevä ratkaisu.
Lähipalvelusta ja asiakkaan mahdollisesti tarvitsemista muista palveluista muodostuu toimiva ja kustannustehokas kokonaisuus.
4. Lähipalvelun tuottamisessa hyödynnetään monialaisten verkostojen osaamista ja
resursseja.
• Lähipalvelut tukevat alueen elinvoimaisuutta, vetovoimaisuutta ja yrittäjyyttä
• Yhteistyössä III-sektori, yritykset, julkinen
5. Strategian mukaisesti hankittuna palveluna sen saatavuus, saavutettavuus,
kokonaistaloudellinen edullisuus ja vaikuttavuus huomioon ottaen.
6. Lähipalvelu parantaa asukkaan ja hänen lähiyhteisönsä osallisuutta ja omatoimisuutta asukkaan hyvinvoinnin edistämisessä.
7. Lähipalvelun saatavuuden ja saavutettavuuden sekä asukkaiden yhdenvertaisuuden turvaamiseksi käytetään erilaisia tapoja toteuttaa lähipalvelu.
• Kotiin saatavat palvelut
• Sähköiset, virtuaaliset ja puhelinpalvelut
• Henkilökohtaiseen tapaamiseen perustuvat kotikäynnit ym.
• Lähellä oleva erillinen tai muun asiointipisteen yhteyteen sijoitettu lähitai itsepalvelupiste
• Kiertävät ja liikkuvat palvelut
• Kuljetuspalvelut ja joukkoliikenne
8. Lähipalvelut edellyttävät toimivia, turvallisia ja riittäviä tietoliikenneyhteyksiä.
9. Lähipalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta varmistetaan päätöksenteon kautta
ja tuetaan riittävällä palveluohjauksella ja –neuvonnalla
10. Lähipalvelujen toteuttamisessa otetaan aina huomioon sosiaalinen, taloudellinen ja
ympäristön kestävä kehitys.
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TOIMIALAKOHTAISET
LÄHIPALVELUPERIAATTEET
Perusturvapalvelut
1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähipalvelut järjestetään määrärahojen puitteissa,
kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi lähipalvelujen järjestämistä ja tuottamista ohjaavat kulloinkin voimassa olevat kaupunkistrategia ja
kaupungin poikkihallinnolliset ohjelmat sekä perusturvapalvelujen omat, toimialaa
linjaavat ohjelmat ja suunnitelmat.
2. Perusturvapalvelujen toimialalla korostuu huolehtimisvelvoite myös heistä, jotka
eivät elämäntilanteensa tai sairautensa vuoksi itse kykene tai jaksa.
3. Toimialakohtaiset lähipalveluperiaatteet eivät muodosta mitään yksittäistä palvelulupausta, eivätkä myöskään sulje pois mitään yksittäistä palvelua.
4. Lähipalvelut pyritään järjestämään joustavasti ja yksilöllinen harkinta huomioiden.
5. Lähipalvelut järjestetään kustannustehokkaasti ja kustannusvaikuttavasti.
6. Lähipalveluja kehitetään yhdessä kuntalaisten kanssa.
7. Lähipalveluperiaatteet otetaan huomioon jatkossa toimialan kehittämisessä ja päätöksenteossa ja ne tarkistetaan valtuustokausittain.
Sivistyspalvelut
1. Palvelut järjestetään lainsäädännön ja määrärahojen mukaisesti. Palvelujen järjestämistä ja tuottamista ohjaavat kaupunkistrategia ja monet poikkihallinnolliset
ohjelmat sekä sivistyspalvelujen omat periaatteet.
2. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, huomioiden toimialan sisällä olevien palvelualueiden erilaiset asiakkuudet. Tuotetaan myös alueellisesti keskitettyjä palveluja.
Toimitaan yhteistyöverkostoissa.
3. Sivistyspalveluiden toimintakäytäntöjen avulla tuetaan kuntalaisten mahdollisuutta
edistää omaa ja yhteisönsä hyvinvointia ja toimintakykyä. Osallisuuden edistäminen on toiminnan keskiössä.
4. Toimialalle kehitetään joustavaa ja tarkoituksenmukaista sekä taloudellisesti kestävää palveluverkkoa.
5. Palvelukykyä kehitetään monipalvelukeskuksilla, joissa hyödynnetään moniammatillista yhteistyötä ja tehokasta resurssien käyttöä. Henkilöstön tiivis yhteistyö,
ammatillinen osaaminen ja tilojen monipuolinen hyödyntäminen ovat keskeisiä
tekijöitä.
6. Lähipalveluperiaatteet otetaan jatkossa huomioon toimialan kehittämisessä ja päätöksenteossa ja ne tarkistetaan valtuustokausittain.
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Tekniset palvelut
1. Teknisiä palveluja järjestetään määrärahojen puitteissa, kulloinkin voimassa olevan
lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi palvelujen järjestämistä ja tuottamista ohjaavat
kulloinkin voimassa olevat kaupunkistrategia ja kaupungin poikkihallinnolliset
ohjelmat sekä toimialaa linjaavat ohjelmat ja suunnitelmat.
2. Maankäyttöä kehitetään kaupunginvaltuuston hyväksymän alueiden käytön strategian mukaisesti. Maankäyttöä ohjaa maapoliittinen ohjelma sekä maankäytön ja
asumisen toteuttamisohjelma.
3. Elinympäristön turvallisuus ja toimivuus sekä esteetön elinympäristö ohjaavat
suunnittelua ja toteutusta.
4. Toimivalla infrastruktuurilla edistetään alueen vetovoimaisuutta ja asumisen
edellytyksiä.
5. Sähköisten palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta kehitetään.
Lähipalveluperiaatteisiin perustuvan monikanavaisen palvelumallin käyttöönotto
edellyttää tietoliikenneyhteyksien, tiestön sekä joukko-, työmatka- ja lähiliikenteen
puutteiden korjaamista lisätoimenpiteillä.
Lähipalveluperiaatteita toteutetaan johdonmukaisesti valmistelussa, päätöksenteossa
ja päätösten toimeenpanossa. Lähipalveluperiaatteiden johdonmukaista soveltamista
arvioidaan säännöllisesti kestävän kehityksen taloudellisten, ekologisten, sosiaalisten ja
kulttuuristen vaikutusten arvioinneilla. Taloudellisten vaikutusten arviointi toteutetaan
poikkihallinnollisten, paikallisten ja monialaisten vaikutusten lähtökohdista.
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KOULUTUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN
JÄRJESTÄMISTÄ OHJAAVAT
YLEISET PERIAATTEET
KAUPUNKISTRATEGIA OHJAA KOULUTUSJA VARHAISKASVATUSPALVELUJA
Rovaniemen kaupungin toiminta ja palvelujen järjestäminen edellyttävät vahvaa strategista ohjausta, jota määritellään koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisen
yleisissä periaatteissa. Strategiset tavoitteet ja niitä toteuttavat keskeiset toimenpiteet
on kirjattu kaupunginhallituksen sivistyksen toimialan lautakuntien kanssa tekemään
tulosohjaussopimukseen. Strategian tavoitteena on tarjota kuntalaisille laadukkaat ja
vaikuttavat palvelut.
Perusopetuspalvelut järjestetään koulutuslautakunnan hyväksymien perusopetuksen
järjestämisperiaatteiden ja tulosohjausasiakirjan II sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään varhaiskasvatuksen järjestämisperiaatteiden ja
tulosohjausasiakirja II sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
Kouluverkon ja varhaiskasvatuksen palveluverkon laajempi tarkastelu liittyy omalta osaltaan lasten ja nuorten koko palveluverkon tarkasteluun. Koulujen ja päiväkotien tilamitoituksissa huomioidaan alueen oppilasmäärän ja päivähoitoikäisten määrän kehitys.

KOULUTUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUJA
OHJAAVAT YLEISET PERIAATTEET
Asiakaslähtöisyys
Koulutus- ja varhaiskasvatuksen järjestämisen yleisten periaatteiden tavoitteena on
palveluiden tuottaminen kuntalais- ja asiakaslähtöisesti. On tärkeää saada asukkaat
osallistumaan ja vaikuttamaan elinympäristöään ja palveluja koskevaan suunnitteluun
ja päätöksentekoon. Tavoitteena on koota kaikilla alueilla asuinalueiden julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat kiinteiksi verkostoiksi.
Palveluiden järjestämisessä vahvistetaan kuntalaisen asemaa monikanavaisessa palvelujärjestelmässä siten, että se mahdollistaa muun muassa lisääntyvää valinnanvapautta
ja lisääntyviä mahdollisuuksia uusien palvelukonseptien hyödyntämiseen huomioiden
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja yleisen hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet. Uudet
palvelukonseptit merkitsevät mm. paikka-/tilasidonnaisuuden vähentymistä, joustavien
uusien toimintamallien käyttöönottoa ja vaihtoehtoisten tuotantotapojen hyödyntämistä.
Uudet palvelukonseptit luovat edellytyksiä myös uusille palveluverkostoratkaisuille.
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus on asiakaslähtöinen työtapa, jossa korostetaan asiakkaan etua. Tavoitteen on löytää lapselle hänen ja perheen tarpeita vastaava palvelu
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sekä keventää ja monipuolistaa palvelurakennetta vastaamaan paremmin näitä tarpeita. Onnistunut palveluohjaus takaa sen, että hoitopaikat ovat tehokkaassa käytössä
ja asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Toimiva palveluohjaus takaa, että
yhteistyö eri osapuolten kanssa on sujuvaa.
Lähipalveluperiaate
Perusopetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen ytimen muodostavat lähipalvelut. Lähipalvelut tuotetaan kunnan asukkaille yhdenvertaisin perustein ottaen kuitenkin huomioon alueelliset erityispiirteet etäisyyksissä, liikenneyhteyksissä ja palvelutarpeissa.
Osa palveluista järjestetään palvelutarpeen mukaan keskitetysti.
Osallisuuden lisääminen
Tutkimusten mukaan osallisuus on keskeinen hyvinvointia ja terveyttä tuottava tekijä.
Osallisuus on yhteisöön liittymistä, kuulumista ja siihen vaikuttamista sekä kokemuksen myötä syntyvää sitoutumista. Koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluiden toimintakäytäntöjen avulla tuetaan kuntalaisten mahdollisuutta edistää omaa ja yhteisönsä
hyvinvointia ja toimintakykyä.
Monituottajamalli ja palvelukokonaisuudet
Palveluja kootaan moniammatillisesti yhteisiksi palveluprosesseiksi, jolloin voidaan
siirtyä aikaisempaa enemmän kuntalais-/asiakaskeskeiseen toimintatapaan ja mahdollisimman saumattomiin ja hyvin toimiviin palvelukokonaisuuksiin.
Palvelutuotantoa kehitetään monituottajamallin suuntaan. Monituottajamalli merkitsee julkisen ja yksityisen palvelutarjonnan verkostoitumista ja kumppanuutta siten,
että palvelujärjestelmä koostuu kunnallisista, järjestöjen ja yhdistysten sekä yritysten
ja vapaaehtoisten tarjoamista palveluista. Monituottajamallin päälinjaukset määritellään palveluhankintastrategiassa. Monituottajamallia hyödyntämällä voidaan joissakin
tapauksissa vähentää myös kunnan omien palvelutilojen rakentamista ja ylläpitotarvetta, jolloin resurssit voidaan paremmin kohdentaa varsinaiseen palvelujen järjestämiseen ja toimintaan.
Monipuolinen, asiakkaiden tarpeita vastaava kunnallisen palveluverkko luo kunnan
varhaiskasvatuksen perustan. Yksityiset palvelut täydentävät kunnallista palvelutuotantoa ja tuovat valinnanmahdollisuuden niille asiakkaille, jotka haluavat palvelun
ensisijaisesti yksityisisltä markkinoilta.
Palveluverkko
Palveluverkon kehittämisen lähtökohtina ovat kaupunkistrategia, valtuuston talousarvio ja -suunnitelma sekä kunnan palveluja, kaavoitusta ja maankäyttöä, taloutta ja
elinvoimaa koskevat linjaukset. Palveluverkkoon vaikuttavat kunnan väestörakenteen
muutokset ja kuntalaisten palvelutarpeiden muutokset, talouden kehitysnäkymät ja
lainsäädännön muutokset. Kuntalaislähtöisyyden korostaminen ja kuntalaisen aseman vahvistaminen palveluissa merkitsevät mm. valinnanvapauden lisäämistä. Tämä
edellyttää koulutuksen ja varhaiskasvatuksen joustavaa ja tarkoituksenmukaista sekä
kilpailukykyistä palveluverkkoa. Palveluverkko mukautuu joustavasti kaupungin
väestö- ja asutusrakenteen muutoksiin ja alueiden palvelusuunnittelussa huomioidaan
olemassa oleva palveluverkko ja sen hyödyntäminen. Myös organisaation rakennetta,
toimintajärjestelmää ja palveluprosesseja koskevat päätökset vaikuttavat tulevan palveluverkon rakenteeseen.
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Tilojen käytön tehokkuus
Palvelukykyä parannetaan monipalvelukeskuksilla, joissa voidaan hyödyntää moniammatillinen yhteistyö ja tehokas resurssien käyttö. Tehokkuus merkitsee tilojen monikäyttöisyyden lisäämistä, korkeaa tilojen käyttöastetta ja muunneltavuutta sekä mm.
epätarkoituksenmukaisista tiloista luopumista. Palveluyksiköitä kehitetään, niistä
luovutaan tai niitä yhdistellään palvelukysynnän muutosten ja palveluverkon kehittämistarpeiden mukaan. Asiakaslähtöiset palveluprosessit merkitsevät kuntalaisten
näkökulmasta saumattomia toimi- ja hallinnonalat ylittäviä palvelukokonaisuuksia,
jotka on huomioitava myös palveluverkon suunnittelussa. Yhteisten henkilöstöresurssien käyttöä alueilla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan mm. varahenkilöjärjestelmää kehittämällä.
Palveluverkon turvallisuus ja terveellisyys
Kuntalaisten ja henkilöstön hyvinvointi huomioidaan palveluverkon ja tilojen suunnittelussa. Verkostoratkaisujen avulla voidaan peruskorjauksiin varatut rajalliset resurssit kohdistaa suunnitelmallisesti tärkeimpiin kohteisiin riittävän nopealla aikataululla. Tarvittaessa huonokuntoisista ja/tai sisäilmaongelmista kärsivistä rakennuksista voidaan luopua.
Tuottavuus
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tuottavuutta mitataan strategisesti kestävästi. Se
tarkoittaa kokonaistuottavuuden arvioimista, jossa mukana ovat suoritteiden mittaamisen lisäksi mm. asiakastyytyväisyys, työhyvinvointi, laadun mittaus ja vaikuttavuus.
Tuottavuuden paranemista ei tavoitella laadun ja vaikuttavuuden heikkenemisen
kustannuksella.
Henkilöstön yhteistyö ja osaaminen
Henkilöstön tiivis yhteistyö ja tilojen käytön monipuolinen hyödyntäminen ovat
keskeisiä toimintamalleja. Yhteistyön edistäminen ja kehittäminen edellyttävät jatkuvaa toimintojen arviointia, kehittämistä ja hyvää johtamista. Kuntapalvelut järjestetään talousarvion ja resurssien rajoissa. Palvelut on järjestettävä riittävän ja hallittavan
kokoisissa toiminnallisissa kokonaisuuksissa, joissa on edellytykset järjestää laadukkaat ja saumattomat palvelut ja ylläpitää korkeatasoista ammatillista osaamista. Palveluverkkosuunnittelussa ja investoinneissa on huomioitava moniammatillisen yhteistyön ja monituottajamallin hallinta sekä henkilöstön ammatillinen osaaminen.
Laadun arviointi
Palveluille rakennetaan systemaattinen palveluiden vaikuttavuuden ja laadun arvioinnin malli. Arvioinnissa otetaan keskeisesti huomioon periaatteiden ja tavoitteiden
toteutuminen. Omalle palvelutuotannolle ja ostopalveluille luodaan laatukriteerit ja
palvelukuvaukset, jotka antavat mahdollisuuden tasalaatuisten palvelujen järjestämiselle ja tuottamiselle. Palvelujen käyttäjille tarjotaan ajantasaista ja puolueetonta tietoa
palveluvaihtoehdoista ja palvelujen tarjoajista. Tällöin käyttäjän kyky kantaa vastuuta
omasta hyvinvoinnistaan kasvaa.
Tavoitteena on alueiden koulujen ja päiväkotien yhteinen pedagoginen kehittäminen,
joihin rakenteellisilla ratkaisuilla luodaan edellytyksiä. Palveluverkon kehittämisessä on
tavoitteena laadukkaan ja tasavertaisen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen edellytysten luominen kaupungin eri osiin.
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