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13.12.2019

Jyrki Saarenpää

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
16.12.2019 alkaen.
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§ 187
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Tässä kokouksessa esittelijänä toimii vs. toimialajohtaja, hallintoylilääkäri Paula
Reponen.
Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
ja hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Tässä kokouksessa puheenjohtajana toimii 1. varapuheenjohtaja Hilpi Ahola.
Perusturvalautakunta päätti, että Ajankohtaisiin asioihin §189 lisätään
hallintolakimies Miikka Ruokamon, henkilöstöjohtaja Antti Määtän ja ikäihmisten
palvelualueen palvelualuepäällikön Johanna Lohtanderin esitys Kotihoidon
palvelusopimuksen päättymisestä.
Perusturvalautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi,
ja hyväksyi muutetun työjärjestyksen.
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§ 188
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Arto Köngäs.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 16.12.2019.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jyrki Saarenpää.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 189
Ajankohtaiset asiat
1. Nuorten päihteet / Lapin poliisilaitoksen rikoskomisario Reko Silvenius ja
terveydenhuollon palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela
2. vs. toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta merkitsee esittelyn ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Päätös
1. Miikka Ruokamo, Antti Määttä ja Johanna Lohtander esittelivät Kotihoidon
palvelusopimuksen päättymisestä.
2. Reko Silvenius, Kaisa Kuusela ja Mirja Kangas kertoivat Nuorten päihteiden käytön
tilanteesta.
3. vs. toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus
- Lifecare- potilastietojärjestelmä otettu käyttöön marraskuun lopulla, ollut haasteita
järjestelmän käytössä
- Ikäihmisten palvelualueella ollut potilassiirtojen osalta hitautta
-UNA/kaari hankinnan suhteen kaupunginjohtoryhmän linjaus, että odotetaan PPSHP:
n ratkaisua
Esko-Juhani Tennilä saapui klo 15:25.
Asko Peuraniemi saapui klo 15:54.
Perusturvalautakunta piti tauon klo 16:31-16:42.
Perusturvalautakunta merkisti esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
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§ 190
Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2020
ROIDno-2019-1188
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Airaksinen
jari.airaksinen@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 PTL - 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.
Perusturvalautakunnan käyttötalouden määrärahat talousarviovuodelle 2020 ovat
yhteensä 223 150 000 euroa. Perusturvalautakunta jakaantuu lapsiperheiden,
aikuisten ja työikäisten, ikäihmisten ja terveydenhuollon palvelualueisiin, sekä
erikoissairaanhoitoon.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevat perusturvalautakunnan
käyttösuunnitelmat vuodelle 2020.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
kaupunginkamreeri, palvelualuepäälliköt, talouspäällikkö
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§ 191
Toiminta-avustus v. 2020 / Jokkakallion asumispalvelukeskus / Rovalan Setlementti ry
ROIDno-2019-3634
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Liite 1. Toimintasuunnitelma 2020 sosiokulttuurinen toiminta
Rovalan Setlementti ry:n toiminta- avustus Jokkakallion asumisyksikön
toimintaa varten vuodelle 2020
Rovalan Setlementti on lähettänyt 25.6.2019 päivätyllä kirjeellä yhteistyötarjouksen
ikäihmisten palveluista vuodelle 2020. Kirjeessä Rovalan Setlementti hakee 34 019 €
Jokkakallion asumispalvelukeskuksen palvelukeskuksen palveluihin,
ennaltaehkäisevää ja toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa toimintaa varten
vuodelle 2020.
Rovaniemen kaupunki on vuosittain kohdentanut määrärahan Jokkakallion
asumispalveluyksikön muuhun toimintaan. Määräraha on ollut vähenevä viime
vuosina, sillä palvelukeskuksen toiminnassa pääpaino on jo asumispalvelujen piirissä
olevien asiakkaiden palveluissa. Määrärahan kohdennus on ollut osa
asumispalvelujen kokonaisuutta.
Jokkakallion asumispalvelukeskuksen palvelujen ennaltaehkäisevään ja toimintakykyä
ylläpitävään kuntouttavaan toimintaan on osallistunut eri ryhmiin 2019
talvikuukausina 381 - 475 henkilöä/kk ja kesäkuukausina 234 - 315 henkilöä
/kk. Vuodelle 2019 määräraha on ollut 34 019 €/kk.
Jokkakallion asumispalvelukeskuksen palvelujen ennaltaehkäisevään ja toimintakykyä
ylläpitävään kuntouttavaan ryhmätoimintaan ja ohjaukseen esitetään 22 000 euron
avustusta vuodelle 2020. Tavoitteena on toiminnan kohdentuminen myös laajemmin
lähiympäristön ikäihmisille asumispalvelukeskuksen Hannalan vuokra-asunnoissa
asuvien lisäksi. Rovalan Setlementti toimittaa kaupungille raportin kolmen kuukauden
välein toiminnasta ja osallistuneiden määrästä. Liitteenä sosiokulttuurisen toiminnan
toimintasuunnitelma vuodelle 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Jokkakallion asumispalvelukeskuksen palvelujen ennaltaehkäisevään ja toimintakykyä
ylläpitävään kuntouttavaan toimintaan myönnetään 22 000 euron avustus vuodelle
2020.
Rovalan Setlementti toimittaa kaupungille raportin kolmen kuukauden välein
toiminnasta ja osallistuneiden määrästä.
Päätös

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
11.12.2019

16/2019

9 (54)

Erkki Virtanen esitti, että Jokkakallion asumispalvelukeskuksen palvelujen
ennaltaehkäisevään ja toimintakykyä ylläpitävään kuntouttavaan toimintaan
myönnetään hakemuksen mukaisesti 34 019 euron avustus vuodelle 2020. Erkki
Virtasen esitys raukesi kannattamattomana.
Perusturvalautakunta päätti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Rovalan Setlementti, Taloussihteeri Minna Yli-Suvanto
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§ 192
Palveluhankinta Eduro-säätiö
ROIDno-2019-3495
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas, Maija Tervo
mirja.kangas@rovaniemi.fi, maija.tervo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, vt. palvelualuepäällikkö
Rovaniemen kaupunkikonserniin kuuluva Eduro- säätiö tuottaa työllisyyyden
edistämisen ja hyvinvoinnin tukemisen palveluja koulutus- ja työmarkkinoiden
ulkopuolella oleville henkilöille. Rovaniemen kaupunki on solminut
kaupunginhallituksen päätöksellä (18.12.2017§ 639) hankintasopimuksen Eduro-
säätiöltä ostettavista palveluista vuosille 2018 - 2019. Sopimuksen mukaan
Rovaniemen kaupunki ostaa säätiöltä hyvinvoinnin tukemisen ja työllisyyden
edistämisen palveluja ja säätiö hoitaa palveluprosessin erikseen sovittujen
asiakasryhmien osalta. Hankintasopimukseen on koottu eri hallinnonalojen ostot ja
se pitää sisällään sosiaali -, terveys-, nuoriso-, vammaispalveluja sekä hyvinvoinnin ja
työllisyyden edistämisen palveluja. Asiakaspalvelut on tuotettu palvelujen
järjestäjätahojen (kaupunki, TE-toimisto, Kela, oppilaitokset) kanssa sovitulla tavalla
kumppanuusperiaatteella. Palveluita on kohdennettu asiakkaiden tosiasiallisiin
tarpeisiin toimialueiden ja säätiön välisillä neuvotteluilla talousarvioon varattujen
määrärahojen puitteissa.
Rovaniemen kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.8.2019 § 254 päättänyt
kaupungin työllisyysyksikön tehtävistä ja roolista sekä työllisyyspalveluiden
määrärahojen alustavasta käyttösuunnitelmasta vuodelle 2020. Kaupunginhallitus on
päättänyt, että työllisyyspalvelut- yksikkö hankkii kaupunkikonserniin kuuluvalta
Eduro- säätiöltä vaikeimmin työllistyville työ- ja toimintakykyä vahvistavia sekä tuetun
työllistämisen palveluita vuonna 2020 noin 700 000€ määrärahalla edellyttäen, että
säätiö täyttää In- house aseman kriteerit. Säätiölle ohjataan asiakkaat, jotka hyötyvät
työpajamuotoisesta ympäristöstä osana työhön kuntoutumisen ja
työllistymisen prosessia. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt kaupungin työllisyyttä
ja työllistymistä edistävän toiminnan uudistamisesta elinvoimatehtäviä tukevaksi
kokonaisuudeksi. Päätöksen mukaan hyvinvointia ja osallisuutta tukeva toiminta tulee
huomioida muilla toimialoilla.
Vuonna 2019 kaupunki varasi Eduro - säätiöltä hankittaviin sosiaali-, terveys-, nuoriso-,
vammaispalveluihin ja hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen palveluihin yhteensä
2 064 196 €. Perusturvan toimialaan kuuluvien sosiaalipalvelujen osalta määrärahaa
on varattu seuraavasti:
1. Hyvinvoinnin tukemisen palvelut 259 000 €
2. Kehitysvammaisten ja sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta 485 000 €
3. Nuorten palvelut 189 760 €
Säätiön tuottamien sosiaalipalveluiden piirissä on vuonna 2019 syyskuun loppuun
mennessä ollut yhteensä n. 205 asiakasta, joista nuorten sosiaalipalveluiden piirissä
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on ollut n. 30 henkilöä, sosiaalihuoltolain ja kehitysvammaisten erityishuollosta
annetun lain mukaiseen työtoimintaan on osallistunut yhteensä n. 100 henkilöä ja
kuntouttavaan työtoimintaan n.75 henkilöä.
Vuodelle 2020 perusturvalautakunta on varannut määrärahaa lakisääteisten
sosiaalipalveluja hankintaan Eduro- säätiöltä seuraavasti:
1. Kuntouttavan työtoimintalain (189/2001) mukainen kuntouttava työtoiminta-
palvelu 259 000 €
2. Sosiaalihuoltolain (710/1982) ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain
(519/1977) mukainen työtoiminta ja työllistymistä tukeva toiminta -palvelu 485
000 €
3. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen sosiaalinen kuntoutus- palvelu ja
konaisvaltainen työ- ja toimintakyvyn arviointi nuorille ja nuorille aikuisille 167
320€
Sosiaalihuollon lakisääteisten palveluiden järjestäminen perustuu kaupungin
sosiaalihuollon viranhaltijan yhdessä asiakkaan kanssa laatimaan yksilölliseen arvioon
asiakkaan palvelun tarpeesta, palvelutarvearvion pohjalta laadittuun
palvelusuunnitelmaan ja päätökseen palvelujen järjestämisestä. Palveluntuottajana
Eduro - säätiö toteuttaa palvelut siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin
asiakassuunnitelmassa on suunniteltu ja päätetty. Kaupunki ei sitoudu ennalta
mihinkään palvelujen hankintamääriin eikä palvelutuotteisiin, vaan hankkii palveluja
asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja tarpeen mukaisin sisällöin.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta päättää hankkia Eduro- säätiöltä sosiaalihuoltolain (1301/2014)
ja mainittujen erityislakien mukaisia sosiaalipalveluita talousarvioon varattujen
määrärahojen puitteissa. Palvelujen sisällöt ja painopisteet sekä
vaikuttavuustavoitteet määritellään yhteistyössä Eduro - säätiön ja Rovaniemen
kaupungin aikuisten ja työikäisten sekä lasten ja perheiden palvelualueiden
kanssa. Perusturvalautakunta valtuuttaa toimialajohtajan tekemään
hankintapäätöksen ja solmimaan hankintaa koskevan sopimuksen Eduro- säätiön
kanssa. Edellytyksensä on, että säätiö täyttää toiminnassaan In-house aseman
kriteerit.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Eduro-säätiö; talouspäällikkö; taloussihteeri; Mirja Kangas; Maija Tervo; Jaana Ilmasti;
Johanna Alajoutsijärvi
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§ 193
Rovalan Setlementti ry. / Rompun toiminnan siirto Rovaniemen kaupungin omaksi
toiminnaksi 1.1.2021 alkaen
ROIDno-2019-3342
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Kuusela
kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Alle 25- vuotiaiden päihde- ja kuntoutuspalvelut
Rovaniemen kaupungin erityistason mielenterveys- ja päihdepalvelut yhdistettiin
kaupunginvaltuuston 13.6.2016 65§ ja LSHP:n yhtymävaltuuston 15.6.2016 10§
päätöksin hallinnollisesti ja toiminnallisesti Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian
tulosalueen kanssa ja ne ovat 1.2.2017 muodostaneet Lapin sairaanhoitopiirin
mielenterveys- ja päihdepalveluiden tulosalueen.
Rovalan Setlementti ry. on tuottanut Rovaniemen kaupungin järjestämisvastuulle
kuuluvaa nuorten, alle 25- vuotiaiden päihdehoidon- ja kuntoutuksen palveluita
Nuorisoasema Rompussa vuodesta 2000. Rovaniemen kaupungin ja
Rovalan Setlementti ry.n välinen sopimus ei siirtynyt Lapin sairaanhoitopiirille
Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhdistymisen myötä
1.2.2017, vaan Rompun sopimus jäi kaupungille. Rovalan Setlementti ry. on saanut
Rompun toimintaan rahoitusta STEA.lta (ent. RAY) vuoteen 2019 saakka, jonka jälkeen
STEA rahoitusosuus päättyy.
Rovalan Setlementti ry. ja Rovaniemen kaupungin terveydenhuollon palvelualue ovat
käyneet alustavia keskusteluja Rompun toiminnan siirtämisestä Rovaniemen
kaupungille liikkeenluovutussopimuksella 1.1.2021. Nuorten, alle 25- vuotiaiden
päihdehoidon- ja kuntoutuksen palveluiden siirtymisellä Rovaniemen kaupungin
omaksi toiminnaksi tavoitellaan palveluiden saatavuuden parantumista
ja moniammatillisesti kehittyvää palveluverkkoa nopeasti kasvavaan
palvelutarpeeseen.
Perusturvalautakunta 8.11.2017 § 165 päätti alle 25-vuotiaiden päihdehoidon- ja
kuntoutuspalveluiden siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle
1.1.2019 alkaen. Siirtoa valmisteltiin yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa.
Perusturvalautakunta 15.8.2018 § 133 päätti, ettei suunniteltua liikkeenluovutusta
Lapin sairaanhoitopiirille tehdä erikoissairaanhoidon kustannusten nousun riskin
vuoksi.
Lapin poliisi on tehostanut vuoden 2019 aikana erityisesti alle 25-vuotiaiden
huumevalvontaa. Poliisin tavoitteena on kehittää kiinni jääneiden nuorten
hoitoonohjausta ja tähän liittyen myös Rompun toimintamalleja ja yhdyspintoja
muiden toimijoiden kanssa tulee tarkastella osana estävää, ehkäisevää ja korjaavaa
päihdetyötä. Rompun toiminnan siirtäminen osaksi kaupungin tuottamaa palvelua
edistää uusien toimintamallien kehittämistä ja palveluiden saatavuuden turvaamista.
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Valmistelijana esitän, että Rovalan setlementti ry.n Rompun palvelut siirretään
liikkeenluovutussopimuksella Rovaniemen kaupungin järjestämisvastuulle 1.1.2021.
Siirto valmistellaan yhteistyössä osapuolten kesken ja samalla suunnitellaan
yhteistyössä uudet toimintamallit. Liikkeenluovutussopimus tuodaan erikseen
perusturvalautakunnalle ja Rovalan setlementti ry.n hallitukselle hyväksyttäväksi.
Lisäksi perusturvalautakunta valtuuttaa toimialajohtajan nimeämään kaupungin
vastuuhenkilöt valmisteluun ja neuvotteluihin.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta
1. päättää, että Rovalan setlementti ry.n tuottamat alle 25- vuotiaiden päihdehoidon-
ja kuntoutuksen palvelut, Romppu, siirretään liikkeenluovutuksella Rovaniemen
kaupungille 1.1.2021 alkaen. Siirto valmistellaan yhteistyössä osapuolten kesken ja
samalla suunnitellaan uudet toimintamallit.
2. valtuuttaa toimialajohtajan nimeämään kaupungin vastuuhenkilöt valmisteluun ja
neuvotteluihin.
3. päättää, että liikkeenluovutussopimus tuodaan erikseen perusturvalautakunnalle ja
Rovalan setlementti ry. hallitukselle hyväksyttäväksi.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Rovalan Setlementti ry.
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§ 194
Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje 1.1.2020 alkaen
ROIDno-2019-3632
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Liite_1._Rovaniemen_kaupungin_ikäihmisten_perhehoidon_toimintaohje_1.1.
Edellinen Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje on hyväksytty 15.3.2016, 40 § käyttöön
1.4.2016 alkaen.Perhehoitajavalmennusten järjestämisestä huolimatta alueella ei ole
kuitenkaan ollut ikäihmisille perhehoitoa tarjolla. Toimintaohjetta on täydennetty ja
tarkennettu vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä ja havaittuja muutostarpeita sisällön
osalta. Toimintaohjeessa on myös päivitetty perhehoitajille maksettavat palkkiot,
korvaukset ja perhehoidon asiakasmaksut. Perhehoitajavalmennus on päättymässä ja
päivitetty toimintaohje mahdollistaa toiminnan aloittamisen viipymättä tilanteen mukaan.
Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoivan ja huolenpidon järjestämistä osa- tai
ympärivuorokautisesti perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona
(Perhehoitolaki 20.3.2015/263, 3§). Perhehoito voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista
esimerkiksi omaishoitajan vapaan aikana tai osavuorokautista perustuen yksilöllisiin
asiakas-, hoito- ja palvelusuunnitelmiin. Ikäihmisten perhehoito on yksi osa
ikäihmisten palvelujen kokonaisuutta ja se toteutetaan yhteistyössä kunnan muiden
sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa.
Perhehoitolain (20.3.2015/263) tarkoituksena on turvata hoidettavalle
perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoidon
tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen
hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja
sosiaalisia suhteitaan.
Perhehoitajille maksettavista palkkiosta ja kulukorvauksista on säädetty
perhehoitolaissa (20.3.2015/263). Perhehoitoon liittyy sijoittavan tahon(kunnan) ja
perhehoitajan kesken molemminpuolisia oikeuksia ja velvollisuuksia, joista sovitaan
tarkemmin toimeksiantosopimuksessa. Toimeksiantosopimuksessa sovitaan
perhehoidosta maksettavasta hoitopalkkiosta, perhehoidosta aiheutuvista
kustannusten korvaamisesta sekä perhehoitajan muusta tuesta, kuten vapaista,
niiden järjestämisestä, työnohjauksesta ja täydennyskoulutuksesta. Lain mukaan
perhehoitajalle maksettavan hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2020 alkaen
816,21€ kalenterikuukaudessa yhtä hoidettavaa kohti ja kulukorvauksen
vähimmäismäärä on 423,31€/kk hoidettavaa kohden. Kulukorvaus kattaa
perhehoidossa olevan ravinnosta, asumisesta, harrastuksista, henkilökohtaisista
tarpeista ja muusta elatuksesta aiheutuvat tavanomaiset menot sekä ne tavanomaiset
terveydenhuollon kustannukset, joita muun lainsäädännön nojalla ei
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korvata. Perhehoitajalle maksetaan vähintään Perhehoitolain (2015/263) 16§:n
hoitopalkkion vähimmäismäärä kalenterikuukaudessa. Kunta voi maksaa myös
vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita.
Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa
(PHL 6§ 1 mom.) Perhehoitajaksi aikovan henkilön on suoritettava tehtävän
edellyttämä ennakkovalmennus. Erityisistä syistä ennakkovalmennus voidaan
suorittaa vuoden kuluessa sijoituksen alkamisesta. (PHL 6 §.)
Perhehoitajalle maksettavat korvaukset ja kulukorvaukset on uudistettu ja ne
pohjautuvat pääosin Lapin muiden kuntien kanssa tehtyyn verkostotyöhön. Vuoden
2020 talousarviossa on varattu 125 000 perhehoidon aloittamiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaisen Ikäihmisten perhehoidon
toimintaohjeen käyttöön 1.1.2020 alkaen.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Palveluesimies Tarja Kontio, palveluohjaaja Saara Bitter
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§ 196
Vastaus kuntalaisaloitteeseen vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen
omavastuiden muuttamisesta
ROIDno-2019-2095
Valmistelija / lisätiedot:
Maija Tervo, Seija Säkkinen, Jari Airaksinen, Tarja Holländer-Tyni, Miikka Ruokamo,
Hannu Kumpula
maija.tervo@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.
fi
vt. palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö, hallintopäällikkö
Rovaniemen Kehitysvammaisten Tuki ry on 12.6.2019 tehnyt aloitteen Rovaniemen
kaupungille vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen omavastuuosuuden
muuttamisesta.
"Rovaniemen kaupunki on uudistanut linja-autoliikenteen lipputaksat ja hinnat
1.8.2018 kaupungin siirryttyä uuteen Linkkari-paikallisliikennejärjestelmään, jossa
tuotteet ovat muuttuneet verrattuna vuoden 2013 tilanteeseen. Tätä ei ole huomioitu
vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen maksuissa. Vammaiset eivät ole
tällä hetkellä yhdenvertaisia muihin kuntalaisiin nähden. Myöskään 10.6.2016
ratifioidun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen vaatimuksia
yhdenvertaisuudesta ei ole huomioitu.
Esitämme, että:
1) vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen omavastuuosuudet päivitetään
pikaisesti vastaamaan yhdenvertaista kohtelua niin, että omavastuun hinnoittelu
vastaa joukkoliikenteen hinnoittelua niin, että vammaisillakin henkilöillä on oikeus
kaikkiin alennuksiin.
2) jos maksukertymän mahdollista pienenemistä ei ole huomioitu perusturvan vuoden
2019 budjetissa, siihen varataan lisämääräraha eikä sitä oteta vammaispalvelujen
sisältä.
3) vuoden 2020 budjetissa huomioidaan lisämäärärahan tarve jo lähtökohtaisesti
määrärahoja lisäämällä.
Perustelut
Aikuisilla ero kertalipun ja arvolipulla maksetun kertamaksun välillä on A-vyöhykkeellä
70 centtiä ja AB-vyöhykkeellä 1,10 euroa. Näin aikuisella, joka käyttää kuukaudessa 9
edestakaista matkaa A-vyöhykkeellä, eroksi tulee 12,60 euroa kuukaudessa ja 151,20
euroa vuodessa. AB-vyöhykkeellä ero on vielä suurempi eli 19,80 e/kk ja 237,76 euroa
vuodessa.
Kuljetuspalveluista voidaan periä asiakkaalta enintään paikkakunnalla käytettävissä
olevan julkisen liikenteen maksua vastaava tai muu siihen verrattavissa oleva
kohtuullinen maksu. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakaslain mukainen
asiakkaan edun ensisijaisuuden periaate sekä perustuslain säännökset ja maassamme
noudatettava perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan periaate puoltaisivat sitä,
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että omavastuun määräytymisen perusteena käytetään edullisinta mahdollista
lipunhintaa, jonka vastaavassa tilanteessa oleva vammaton henkilö vastaavasta
matkasta maksaa. Tällöin jos esimerkiksi arvo- tai kausilipulla matkan hinta on
alhaisempi kuin kertalipulla maksettuna, kertalipun hinnan ei tulisi olla omavastuun
määräytymisen perusteena.
THL:n vammaispalvelujen käsikirjan mukaan "Kuljetuspalvelujen asiakasmaksun
omavastuun tarkoituksena on, että kuljetuspalvelun käyttäjät olisivat taloudellisesti
samassa tilanteessa kuin julkiseen liikenteen käyttäjät". Nykyisessä hinnoittelussa ei
myöskään huomioida YK:n vammaissopimuksen 20 artiklaa, jonka mukaan hinnan
tulee olla kohtuullinen. Mielestämme kohtuullisena hintana ei voida pitää edellä
kuvattua hinnoittelua muihin kuntalaisiin nähden. Yhdenvertaisuuslain 5 § mukaan
viranomaisen velvollisuus on edistää yhdenvertaisuutta. Viranomaisen on arvioitava
yhdenvertaisuuden toteutumista toimissaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin
yhdenvertaisuuden toteuttamisen edistämiseksi.
Esitämme myös, että perusturvalautakunta
-tiedottaa vammaispalvelumatkojen käyttäjille mahdollisuudesta hakea alennusta
omavastuusta
-tiedottaa mahdollisuudesta hakea palautusta jo suoritetuista korkeammista ei-
kohtuullisista maksuista ennen kuin muutos saadaan käytännössä toteutumaan muun
muassa ohjelmistopäivitysten takia. "
Perusturvalautakunnan vastaus kuntalaisaloitteeseen
Kunta järjestää kuljetuspalveluja vaikeavammaisille henkilöille vammaisuuden
perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987
Vammaispalvelulaki) 8.2 §:n nojalla. Vastaavan asetuksen 6 §:n mukaan kunnan on
järjestettävä kuljetuspalveluja asetuksen 5 §:ssä tarkoitetulle henkilölle siten, että
hänellä on mahdollisuus suorittaa välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien
matkojen lisäksi vähintään kahdeksantoista yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään
kuuluvaa matkaa kuukaudessa.
Vammaispalvelulain nojalla järjestettävistä kuljetuspalveluista perittävästä
asiakasmaksusta säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun
asetuksen (912/1992) 6 §:ssä, jonka mukaan vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 §:n 2 momentissa
tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan periä
enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava
maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu.
Rovaniemen perusturvalautakunta on 27.8.2013 § 92 päättänyt Vammaispalvelu- ja
sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden soveltamisohjeesta 1.11.2013 alkaen.
Ohjeen mukaan kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuus on julkisen liikenteen
maksun mukainen.
Julkisen liikenteen maksut
Rovaniemen kaupungin järjestämässä joukkoliikenteessä on päätetty ottaa käyttöön
kolme taksavyöhykettä. Sisin A-vyöhyke on sama kuin entinen taajamalippualue. B-
vyöhykkeen ulkoreuna yltää keskustasta reilun 25 kilometrin etäisyydelle sisältäen
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mm. Muurolan, Sinetän ja Vikajärven. Tämän ulkopuolelle jäävä alue kaupungin rajalle
asti on ulointa C-vyöhykettä. Kyseinen päätös koskee joukkoliikennelain 869/2009 ja
sen 1.7.2018 kumonneen liikennepalvelulain (Laki liikenteen palveluista 320/2017)
perusteella hankittua joukkoliikennettä, se ei koske SHL ja VPL perusteella järjestettyjä
kuljetuspalveluja.
Tällä hetkellä joukkoliikenteen vyöhykepohjainen hinnoittelu on käytössä vain
kaupungin järjestämässä paikallisliikenteessä, jota on vyöhykkeellä A sekä B, jolla
liikennöi ainoastaan yksi linja Muurolan ja keskustan välillä. Kaupungin järjestämässä
paikallisliikenteessä on käytössä vyöhykehinnoitteluun perustuva valtakunnallinen
lippu- ja maksujärjestelmä Waltti. Vyöhykepohjainen hinnoittelu Waltti-kortteineen ei
ole toistaiseksi käytössä kaupungin järjestämässä palvelu- asiointi- ja
työmatkaliikenteessä, ELY -keskuksen järjestämässä liikenteessä eikä
markkinaehtoisessa liikenteessä. Paikallisliikenteen lisäksi Waltti-liikennettä on
tarkoitus laajentaa kattamaan myös muuta kaupungin järjestämää joukkoliikennettä
uusien kilpailutusten yhteydessä. Uusissa tarjouspyynnöissä vaaditaan
liikennöitsijöiltä Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän edellyttämät laitteet ja
taustajärjestelmät. Myös ELY-keskuksen järjestämän liikenteen ja markkinaehtoisen
liikenteen liittyminen osaksi kaupungin Waltti-liikennettä on pitkän tähtäimen
tavoitteena.
Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan 20.2.2018 § 24 päättämät
joukkoliikenteen 4.6.2018 voimaan tulleet lippujen hinnat perustuvat vyöhykkeisiin ja
ovat tällä hetkellä liikennöitävillä vyöhykkeillä A, B sekä AB seuraavat:

Lipputyyppi
Kertalippu
Kertamatka
arvolipulla

Lapsi (0–16
v)

Nuori (17–24 v) ja 25
v
Aikuinen
täyttänyt opiskelija

A,B
1,80

AB
2,80

A,B
3,50

AB
5,50

A,B AB
A,B
3,50 5,50 3,50

AB
5,50

1,40

2,20

1,96

3,08

2,80 4,40 1,96

3,08

Kausilippu, 30 päivää 28,00 35,00 33,00

42,00

Vuorokausilippu

13,80

4,50

7,00

8,80

Yli 65-
vuotias*

55,0 70,0
55,00
0
0
13,8
8,80
8,80
0

Kelan opiskelijalippu 33,00 33,00 33,00
33,00
Matkapalvelukeskuksen omavastuuhinnat ja käytäntö
Matkapalvelukeskuksen tämänhetkinen käytäntö omavastuumaksujen
määrittämisessä vastaa Rovaniemen kaupungin palvelu-, asiointi- ja
työmatkaliikenteen hinnaston mukaisia hintoja, jotka ovat kilometripohjaisia.
KERTALIPPU Hinta määräytyy matkan enimmäispituuden mukaan
seuraavasti:
Matkan
Aikuise Nuoret 17-24-
Lapset alle 17-
pituus
t
vuotiaat
vuotiaat
0
- 6 km 3,3
€ 3,3
€
1,7
€
6,01 - 9 km 3,6
€ 3,6
€
1,8
€

70,00
13,80
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9,01 - 12 km 3,9
€ 3,9
€
2
€
12,01 - 16 km 4,7
€ 4,7
€
2,4
€
16,01 - 20 km 5,5
€ 5,5
€
2,8
€
20,01 - 25 km 6,1
€ 6,1
€
3,1
€
25,01 - 30 km 6,8
€ 6,8
€
3,4
€
30,01 - 35 km 7,4
€ 7,4
€
3,7
€
35,01 - 40 km 8,2
€ 8,2
€
4,1
€
40,01 - 45 km 9,3
€ 9,3
€
4,7
€
45,01 - 50 km 10,1 € 10,1
€
5,1
€
50,01 - 60 km 11,8 € 11,8
€
5,9
€
60,01 - 70 km 13,7 € 13,7
€
6,9
€
70,01 - 80 km 15,5 € 15,5
€
7,8
€
80,01 - 90 km 17,3 € 17,3
€
8,7
€
90,01 - 100 km 18,7 € 18,7
€
9,4
€
100 - 110 km 20,4 € 20,4
€
10,2
€
110 - 120 km 22
€ 22
€
11
€
120 - 130 km 23,5 € 23,5
€
11,8
€
130 - 140 km 25,2 € 25,2
€
12,6
€
140 - 150 km 26,3 € 26,3
€
13,2
€
Matkapalvelukeskuksen kuljetuksen omavastuumaksuosuus määritellään
viranomaisen päätöksenteon yhteydessä. Omavastuumaksua perittäessä
huomioidaan asiakkaan ikä oheisen taulukon mukaisesti.
Matkapalvelukeskuksen alhaisin nuorten ja aikuisten omavastuumaksu on 3,30 euroa
ja kaupungin järjestämän joukkoliikenteen (paikallisliikenteen) nuoren ja aikuisen
alhaisin kertalippu vyöhykkeellä A,B on 3,50 euroa. Alhaisin arvolippu maksaa heille
vyöhykkeillä A ja B puolestaan 2,80 euroa. Matkapalvelukeskuksen omavastuuhinnan
ero kaupungin järjestämän joukkoliikenteen arvolippuun on 50 senttiä, ei 70 senttiä
kuten aloitteessa mainitaan. Arvolippu on erillinen lipputuote, joka edellyttää Waltti-
matkakortin hankintaa ja sille etukäteen ladattavaa rahaa. Arvolippua ei voi rinnastaa
kertalippuun.
Kilometriperusteisen ja aloitteessa esitetyn vyöhykkeisiin perustuvan laskennallisen
omavastuun kustannuksia on tarkasteltu ajanjaksolla 1.8.2018 -31.5.2019. Laskelmissa
ilmeni, että 460 kuljetuspalveluiden asiakkaan kilometriperusteinen
omavastuukertymä jäi alle laskennallisen vyöhykepohjaisen omavastuun ts. he
hyötyivät nykyisestä kilometriperusteisesta maksusta. Keskimääräinen hyöty oli
kuukaudessa 3,24 euroa.
Laskelmien mukaan pienempi osa eli 206 asiakasta hyötyisi vyöhykepohjaisesta
omavastuun maksusta. Keskimääräinen hyöty heillä olisi 3,18 euroa kuukaudessa.
Laskelmien valossa omavastuukertymän muuttaminen joukkoliikenteen
vyöhykehintaperusteiseksi maksuksi olisi suuremmalle osalla kuljetuspalveluiden
asiakkaista epäedullinen. Nykyisen kilometriperusteisen omavastuumaksun hyöty
perustuu moniportaiseen hitaasti korottuvaan kilometrimaksuun kun taas
vyöhykehintoja on olemassa kolme: A ja B ja C / AB ja BC / ABC, joista tällä hetkellä
käytössä vain A, B ja AB. Koko kaupungin alueella muussa liikenteessä kuin kaupungin
järjestämässä paikallisliikenteessä, myös vyöhykkeillä A ja B, hinnat ovat palvelu-,
asiointi- ja työmatkaliikenteen hinnaston mukaiset ja osin yksityisen palveluntuottajan
määrittelemän hinnaston mukaiset.
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Kuljetuspalveluiden asiakkailla on oikeus käyttää kuljetuspalveluja kaikilla Rovaniemen
kaupungin vyöhykkeillä ja sen lisäksi yli yhden kuntarajan. Joukkoliikenteen
vyöhykehintainen hinnoitteluperuste ei kattaisi matkoja, jotka ylittävät kuntarajan.
Kustannuksia vertailtaessa havaittiin, että jos kuljetuspalveluissa siirryttäisiin
joukkoliikenteen vyöhykehintoihin ja aikuinen asiakas tilaisi lyhyen kyydin, joka olisi
vyöhykkeellä AB, eli ylittäisi vyöhykerajan, olisi hänen omavastuunsa 5,50 (arvolipulla
4,40) euroa kun taas kilometriperusteisen omavastuun kustannus on kilometreistä
riippuen joko 3,30 euroa, 3,90 euroa tai 4,70 euroa ja vasta 16,1 - 20 km matkalla 5,50
euroa.
Rovaniemen alueella ELY-keskuksen hankkimassa liikenteessä ja markkinaehtoisessa
liikenteessä on lähes poikkeuksetta käytössä täsmälleen sama kilometripohjainen
hinnasto kuin kaupungin palvelu-, asiointi- ja työmatkaliikenteessä. Aloitteeseen
vastaamisen valmistelussa löydetyt poikkeukset koskivat yksittäisiä markkinaehtoisen
liikenteen linjoja, joissa hinnat poikkesivat em. hinnastosta ylöspäin. Yhtään
edullisempaan suuntaan poikkeavaa hintaa ei löytynyt. Vertailun perusteella arvioiden
Rovaniemellä on käytössä ”paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen
maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu”.
Taksiliikenne käyttää maksuperusteenaan kilometripohjaista hinnoittelua.
Aloitteeseen vastaamisen valmistelussa todettiin, että nykyinen kilpailutus ja
palvelusopimukset perustuvat kiilometripohjaiselle hinnoitteluperusteelle.
Palvelusopimukset palveluntuottajien kanssa on solmittu samoin kilometripohjaiseen
hinnoitteluun perustuen. Kahden eri hinnoitteluperustan käyttäminen edellyttäisi
Matkapalvelukeskuksen sopimusten muuttamista tai mahdollisesti jopa uutta
kilpailutusta. Tätä ei ryhdytty aloitteeseen vastaamisen valmistelussa tarkemmin
selvittämään. Myöskään ei tarkemmin selvitetty miten tietyn taksioikeuden omaavan
asiakkaan tai Matkapalvelukeskuksen ns. ylivuotoautojen kohdalla meneteltäisiin.
Todetaan kuitenkin, että hinnoittelumuutos olisi monimutkainen ja mitä ilmeisemmin
sekaannusta aiheuttava - jos muutos yleensä olisi toteutettavissa.
Maksun ylittäessä kuukausikohtaisen omavastuuosuuden /
Kuljetuspalveluiden soveltamisohjeet
Kuljetuspalveluiden omavastuun maksut perustuvat yksilökohtaiseen
matkustustarpeeseen, joka voi asiakkaalla vaihdella. Kuljetuspalvelun omavastuun
kertymistä tai ylittymistä on etukäteen vaikea arvioida.
Rovaniemen kaupungin vammais- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden
soveltamisohjeen mukaisesti, mikäli vammaispalvelulain mukaisten opiskelu-, työ- ja
asiointimatkojen yhteenlasketut kuukausittaiset omavastuuosuudet ylittävät
säännöllisesti kaupungin alueella kuukausikohtaisen taajama- tai seutulipun tai
eläkeläislipun hinnan, saa ylimenevän osuuden vammaispalvelusta palautuksena.
Palautus maksetaan hakemuksesta, johon on liitetty maksutositteet.
Kuljetuspalveluiden soveltamisohjeissa on jo huomioitu, ettei maksu kuukaudessa
ylitä taajama-, seutulipun tai eläkeläislipun hintaa (nykyiset paikallisliikenteen
kuukausiliput). Etukäteen ei voida tietää kuinka paljon asiakas kuukaudessa käyttää
kuljetusmatkoja eikä sitä, ylittääkö maksettu omavastuuosuus kuukausilippujen
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hinnat. Myös kuukausilipulla matkustavan asiakkaan todellinen kertamatkan
kustannus voi vaihdella sen mukaan kuinka paljon matkoja käytetään ja/tai jääkö osa
etukäteen maksetuista matkoista jostain syystä käyttämättä.
Jos kuljetuspalveluasiakkaan omavastuuosuus ylittää ohjeessa mainitut maksut tulee
hänen ottaa yhteyttä kuljetuspäätöksen tehneeseen viranomaiseen
kuljetuspalveluohjeen mukaisesti. Myös muut asiakkaan oikeusturvakeinot ovat
käytössä (oikaisuvaatimus, valitus, kantelu).
Kuljetuspalveluohjeiden soveltamisohjeiden päivitys
Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden soveltamisohje
on päivityksessä, siinä yhteydessä myös omavastuuta koskevat ohjeet päivitetään.
Kuljetuspalvelun soveltamisohjeita päivitettäessä tullaan maksuttomuuden ja
omavastuuosuuden maksamisen käytännöt tarkistamaan. Kuljetuspalveluiden
soveltamisohjeet koskevat sekä vammaispalvelulain että sosiaalihuoltolain mukaisía
kuljetuspalveluja. Tekninen lautakunta päättää hankkimiensa liikennepalvelulain (Laki
liikenteen palveluista 320/2017) mukaisten joukkoliikennepalvelujen taksoista.
Maksuttomat matkat
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden asiakkailla on
mahdollisuus eräisiin maksuttomiin palveluihin.
Perusturvalautakunta on päättänyt kuljetuspalveluiden soveltamisohjeista
päättäessään (Petultk 27.8.2013 § 92), että vammaispalvelulain mukaisten
kuljetuspalveluiden asiakkaiden palvelulinjoilla matkustaminen on maksutonta.
Lautakunta on päättänyt myöhemmin (Petultk 14.3.2018 § 42), että maksuttomuus
koskee myös sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluiden asiakkaita. Tällöin
asiakkailla kuluu vain matka kuljetuspalvelumatkoista. Muut palvelulinjoilla
matkustavat maksavat normaalin julkisen liikenteen maksun.
Lisäksi on huomioitavaa, että tekninen lautakunta on 25.4.2018 § 54 päättänyt
Rovaniemen kaupungin järjestämän joukkoliikenteessä maksuttomasti
matkustamiseen oikeutetuista henkilöistä seuraavasti:

Enintään kaksi alle 7-vuotiasta lasta yhdessä aikuisen maksavan asiakkaan
kanssa. Lapsiryhmään kuuluvista lapsista tulee maksaa normaali
lastenlippu. Mahdollisen yksin matkustavan alle 7-vuotiaan lapsen tulee
maksaa normaali lastenlippu.
Lastenvaunuissa tai -rattaissa alle 7-vuotiasta (Tekninen lautakunta
22.10.2019 § 128) lasta kuljettava henkilö ilman aikarajoitusta. Vaunuissa
kuljetettavan lapsen lisäksi vaunuja työntävän henkilön kanssa voi
maksutta matkustaa toinen alle 7-vuotias lapsi.
Suomen 1939–1945 sotien sotaveteraanit ja -invalidit kalenterivuodeksi
kerrallaan. Oikeus edellyttää henkilöllisyyden todistamista sekä tarvittavien
veteraani- tai sotainvaliditodistusten esittämistä
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Pyörätuolimatkustaja ja yksi hänen mukanaan matkustava saattaja tai
avustaja. Saattajan tai avustajan tulee avustaa pyörätuolimatkustajaa koko
matkan ajan.
Waltti-lipulla matkustavan avustajaoikeuden saaneen henkilön saattaja.
Asiakas maksaa kuitenkin itse matkastaan normaalin käyttäjäryhmänsä
mukaisen lipun hinnan.
Ja edelleen on huomioitavaa, että tekninen lautakunta päätti kokouksessaan
22.10.2019 § 127, että Rovaniemen kaupungin järjestämään paikallisliikenteeseen,
Linkkariin, myönnetään maksuton matkustusoikeus henkilöille, joilla on
vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain perusteella Rovaniemen kaupungin tekemä
myönteinen kuljetuspäätös. Kyseessä on kokeilu ajalla 1.1.-31.12.2010. Lisäksi
tekninen lautakunta päätti että rollaattoria käyttävä henkilö on oikeutettu
maksuttomaan matkustamiseen Rovaniemen kaupungin järjestämässä
joukkoliikenteessä arkisin klo 9-14 ja klo 17 jälkeen sekä viikonloppuisin (Tekninen
lautakunta 22.10.2019 § 128).
Oikeuskatsaus vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden
omavastuuseen
Eduskunnan oikeusasiamies on antanut ratkaisun 5.3.2019 (EOAK/1739/2018)
vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen omavastuusta. Ratkaisun mukaan:
"Kuten edellä on todettu, asiakasmaksuasetuksen 6 §:n mukaan vammaispalvelulain
mukaisista kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä
olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva
kohtuullinen maksu.
Kunnalla on oikeus päättää asiakasmaksulain ja -asetuksen asettamissa rajoissa
kuljetuspalveluista perittävästä asiakasmaksusta (omavastuuosuudesta).
Asiakasmaksuasetuksen 6 §:n säännös on väljä ja antaa mahdollisuuden
soveltajalleen harkintavallan käyttöön. Oikeuskäytännöstä ei ole löydettävissä kaikkiin
tilanteisiin selkeää ohjetta siitä, miten kuljetuspalveluista perittävä asiakasmaksu tulisi
määrätä.
Oikeuskäytännössä on lähtökohtaisesti katsottu, että kuljetuspalveluiden
omavastuuna on voitu periä julkisen liikenteen kertalipun hinta (matkasta riippuen
paikallis- tai seutulippu). Esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden (KHO 7.10.2003 T
2390) ratkaisussa oli kysymys kunnan vahvistamasta kuljetuspalveluista perittävästä
maksusta (kunnallisvalitusasia). Hallinto-oikeus katsoi, että kunnan kuljetuspalveluista
voitiin periä enintään linja-autoliikenteen henkilötaksaa vastaava kertalipun maksu.
Kun valtuuston päätöksellä vahvistamat taksat ylittivät joissain tapauksissa kunnassa
käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaavan maksun, kunnanvaltuuston
päätös oli lainvastainen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi asiasta tehdyn valituksen.
Vammaispalveluasetuksen 4 §:ssä on säädetty jokapäiväiseen elämään liittyvistä
kuljetuksista. Säännöksen 2 momentin mukaan jokapäiväiseen elämään liittyviä
kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai
lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. Asiakasmaksua määriteltäessä on siis huomioitava
se, että oikeus kuljetuspalveluun on laajempi, kuin pelkästään asuinkunnan alueella
tapahtuvat kuljetukset. Oikeuskirjallisuudessa (Räty, Vammaispalvelut 2017 s. 552) on
todettu, että ”asiakasmaksu voitaneen määritellä käytettävissä olevan julkisen
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joukkoliikenteen keskimääräishinnan perusteella ainakin niissä tilanteissa, joissa
vaikeavammainen henkilö käyttää kuljetuspalveluja sekä asuinkunnassa että
lähikuntiin ulottuvina. Tilanne voi olla toinen, jos vaikeavammainen henkilö osoittaa,
että hänen käyttämänsä matkat tehdään vain asuinkunnan alueella.
Kuljetuspalvelumaksu tulisi tällöin määrätä yksinomaan sen käytettävissä olevan
taksan mukaisesti, mikä paikkakunnalla on käytettävissä.”
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on 14.12.2017 (Dnro 3150/2/15 / RoiDno 2017-
4497) antanut päätöksen omana aloitteenaan otetussa asiassa kuljetuspalveluiden
asiakasmaksun perintäkäytännöistä. Ratkaisun mukaan: "Kuljetuspalveluista voidaan
periä vammaispalvelulain 14 §:n mukaan maksu siten, kuin sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakaspalvelusta annetussa laissa (asiakasmaksulaki) säädetään.
Asiakasmaksulain 4 §:stä ilmenee, että kuljetuspalveluista voidaan periä maksu, jonka
suuruus määräytyy asiakasmaksuasetuksen 6 §:n mukaisella tavalla.
Asiakasmaksulaissa on erikseen säädetty sosiaalipalveluista perittävän maksun
alentamisesta tai sen poistamisesta.
Kuljetuspalveluista maksettava omavastuuosuus, oikeammin siis vaikeavammaiselle
palvelun käyttäjälle määrätty asiakasmaksu, määräytyy asiakasmaksuasetuksen 6 §:n
sekä myös henkilön taloudellisten olosuhteiden perusteella. Asiakasmaksuasetuksen
6 §:n mukaan vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan
periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua
vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu.
Määrättävä maksu (omavastuuosuus) määräytyy säännöksen mukaisesti julkisen
joukkoliikenteen taksan mukaan ja mikäli kunnan alueella ei ole järjestetty esimerkiksi
linja-autoliikennettä tai muuta julkista liikennettä, voi maksu olla julkisen liikenteen
taksaa vastaava tai muu siihen verrattavissa oleva maksu, jota on pidettävä
kohtuullisena.
Asiakasmaksua määrättäessä on huomioitava se, että oikeus kuljetuspalveluihin on
laajempi kuin pelkästään asuinkunnan alueella tapahtuvat kuljetukset siten kuin
vammaispalveluasetuksen 4 §:stä ilmenee. Kuljetusalueella saattaa olla merkitystä
esimerkiksi silloin, kun kuljetuspalvelun tariffit on jaettu esimerkiksi vyöhykkeisiin tai
muihin julkisen liikenteen käytöstä aiheutuviin maksuihin, joiden suuruus
kuljetusalueella eroaa toisistaan.
Asiakasmaksuasetuksen 6 §:n säännös on sanamuodoltaan väljä ja antaa
soveltajalleen harkintavaltaa. Asetuksen sanamuodosta ei ilmene, onko
kuljetuspalvelumaksun (omavastuuosuuden) määräämisessä huomioitu esimerkiksi
yksittäislipun hinta vai voidaanko maksun perusteena käyttää esimerkiksi
kuukausittaisen sarjalipun hintaa.
Oikeuskäytännöstäkään ei ole löydettävissä selkeää ohjetta siitä, miten
kuljetuspalveluista perittävän asiakasmaksu tulisi määrätä. Korostan kuitenkin, että
kunnalla on velvollisuus määritellä palveluista perittävät maksut siten, että maksut
eivät estä palveluiden käyttöä.
Määrättävän asiakasmaksun tulee olla palvelun käyttäjän kohdalla
asiakasmaksuasetuksen 6 §:n tarkoittamin tavoin kohtuullinen.
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Mikäli kunta perii asiakasmaksun esimerkiksi kuukausimaksuina, on sen huolehdittava
siitä, että maksu ei muodostu kuljetuspalvelun käyttäjälle kohtuuttomaksi. Mikäli
kuljetuspalveluasiakas käyttää kuljetuspalveluja vähän tai kuukausittaisia matkoja jää
käyttämättä, tulee päätöksentekijän (kunnan) arvioida, miten maksu peritään näissä
tilanteissa ja tuleeko asiakkaalle esimerkiksi palauttaa käyttämättömistä matkoista
hänen jo suorittamiaan asiakasmaksueriä.
Saamistani selvityksistä ilmenee, että ainakin osassa lausunnon antaneista kunnista
voi vaikeavammainen henkilö maksaa kuukausimaksun sijasta valintansa mukaan
asiakasmaksun pelkästään käyttämistään palveluista. Tällaisella menettelyllä
edistetään mielestäni vammaisen henkilön oikeuksien toteutumista.
Minulla ei ole huomautettavaa asiakasmaksun määräytymisestä ja sen perusteista.
Totean tältä osin, että kuljetuspalvelujen käyttäjällä on oikeus saattaa asiakasmaksua
koskeva asia viimekädessä hallinto-oikeuden tutkittavaksi."
Oikeuskirjallisuudessa (Tapio Räty: Vammaispalvelut, Vammaispalvelujen
soveltumiskäytäntö 2017. Kynnys ry. sivut 552 - 553) on todettu että:
"Asiakasmaksuasetuksen 6 §:n säännös on sanamuodoltaan väljä ja antaa
soveltajalleen harkintavaltaa. Asetuksen sanamuodosta ei ilmene se, onko
kuljetuspalvelumaksun omavastuuosuutena käytettävä yksittäisen lipun hintaa vai
sarjalipun yksittäisen matkan hintaa tai esimerkiksi 30 vuorokauden sarjalipun hintaa.
AOK 29.12.2006, Dnro 187/1/06. Tapauksessa kuljetupalvelujen omavastuuosuutena
perittiin kertalipun mukainen hinta. AOK katsoi, että kaupungin menettely
kuljetuspalveluista perittävien asiakasmaksujen suhteen oli lain mukainen.
Oulun LO 7.10.1999 nro 368/l. LO katsoi että kohtuullisena kuljetuspalvelusta
perittävänä maksuna oli pidettävä julkisen joukkoliikenteen alennuslipun - seutulipun
- mukaan määräytyvää maksua.
Turun HAO 16.5.2003 Nro 03/0343/2. HAO katsoi, että jos kunnan alueella ei ole
järjestetty linja-autoliikennettä tai muuta julkista liikennettä, maksu voi olla julkisen
liikenteen taksaa vastaava tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu.
Tapauksessa sosiaalilautakunnan päätöksen mukaisia maksuja ei ollut määritelty
julkisten kulkuneuvojen käyttämistä vastaavien maksujen mukaan, vaan
prosenttiosuutena taksimatkan kustannuksista. HAO katsoi, että kun maksut eivät
olleet määrältään kaikilta osin vastaavan pituisen julkisen liikenteen taksaa vastaavia,
vaan olivat ylittäneet sen mukaisen maksun, päätös oli lain vastainen.
Hämeenlinnan HAO 27.1.2003 27.1.2003 Nro 03/0044/3. HAO hylkäsi
kuljetuspalvelumaksusta tehdyn valituksen ja totesi päätöksessään, että kunta olisi
voinut päättää, että vaikeavammaiselta henkilöltä peritään hänen käyttämistään
kuljetuspalveluista kilometriperusteiseen linja-autotaksaan perustuvat
omavastuuosuudet.
AOK 26.3.2007 Dnro 584/1/06. AOK viittasi ratkaisussaan Länsi-Suomen
lääninhallituksen lausuntoon ja totesi, että kyseessä olevan kunnan alueella oli vaikea
määritellä yhtenäistä omavastuuosuutta. Lääninhallituksen mukaan, jos
omavastuuosuutena käytettiin 4 euroa keskustan alueella tehtäviin matkoihin, se ei
ollut julkiseen liikenteeseen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. Lääninhallituksen
käsityksen mukaan vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden
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omavastuuosuudet voitaisiin kyseisen kaupungin alueella määritellä maksuluokkina
matkan pituuden mukaan.
EOA 10.3.2005 Dnro 676/4/03. EOA totesi ratkaisussaan, että hallinto-oikeudet voivat
päätyä yksittäisissä ratkaisuissa erilaiseen lopputulemaan ilman, että ne olisivat
ylittäneet lain suomaa harkintavaltaa tai menetelleet laillisuusvalvonnan
näkökulmasta arvioituna lain vastaisesti.
EOA viittasi ratkaisussaan esimerkiksi Oulun lääninoikeuden 7.10.1999 antamaan
päätökseen siitä, että kuljetuspalvelusta kuukausittain perittävän maksun määrä oli
laskettava käyttäen laskentaperusteena seutulipun hintaa sen voimassaoloalueella.
Vastaavasti Kuopion hallinto-oikeus antoi 17.12.2002 päätöksen, jonka mukaan
kuljetuspalveluiden omavastuuosuus tuli julkisen liikenteen puuttuessa laskea
kuntalipun hinnan mukaan ja Rovaniemen hallinto-oikeus puolestaan 12.10.2002
katsoi, että omavastuuosuus oli laskettava bussin vuosilipun hintaan perustuvaksi
omavastuuosuudeksi. Helsingin hallinto-oikeus katsoi 2004 marraskuussa
antamassaan ratkaisussa, että kuljetuspalveluista perittävä omavastuuosuuden
suuruus määräytyi sen mukaisesti, kun omavastuuosuus vastasi käytössä olevaa
julkisen liikenteen maksua asuinkunnan alueella tapahtuvien ja lähikuntiin ulottuvien
kuljetusten osalta.
Oikeuskäytännöstä ei siten ole löydettävissä selkeää ohjetta siitä, miten
kuljetuspalveluista perittävä asiakasmaksu tulisi määrätä. Perustuslain 19 §:n säännös
julkiselle vallalle kuuluvasta velvoitteesta turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja
terveyspalvelut, merkitsee kunnille kuitenkin velvollisuutta määritellä palveluista
perittävät maksut siten, että ne eivät siirrä palveluja niitä tarvitsevien
tavoittamattomiin."
Määrärahan ja lisämäärärahan varaaminen
Määrärahojen tarve tulee aina lähtökohtaisesti osoittaa nimetyn tarpeen
täyttämiseen. Tämä koskee myös mahdollista lisämäärärahaa.
Toimielimen talousarvio on toimintakatteen osalta sitova. Palvelualuekohtaiset
määrärahat osoitetaan käyttösuunnitelmissa. Myös mahdolliset lisämäärärahat tulee
osoittaa muutetun talousarvion mukaisissa käyttösuunnitelmissa.
Perusturvan toimialan talousarvioissa on varauduttu vammaispalvelulain ja
sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen järjestämiseen asiakkaille. Talousarviossa v.
2019 nämä summat ovat vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten osalta
1 000
000 ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten osalta 428 974 euroa.
Yhteenvetona
Rovaniemen kaupungin kuljetuspalveluiden omavastuuosuudet ovat
vammaispalvelulain nojalla järjestettävistä kuljetuspalveluista perittävästä
asiakasmaksusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen
(91271992) 6 §:n mukaiset. Omavastuu on paikkakunnalla käytettävissä olevan
julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva
kohtuullinen maksu. Rovaniemellä yleisimmin käytössä oleva julkisen liikenteen taksa

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
11.12.2019

16/2019

27 (54)

on täsmälleen sama kilometripohjainen taksa, jota VPL:n mukaisissa kuljetuksissa
käytetään, poikkeuksena kaupungin järjestämä paikallisliikenne ja yksittäiset
kalliimmat markkinaehtoiseen liikenteen linjat.
Osaltaan kohtuulliset kuljetuspalvelut turvataan kuljetuspalveluiden
soveltamisohjeella. Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut on ohjeistanut vammais-
ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden soveltamisohjeessaan menettelyn,
silloin kun opiskelu-, työ- ja asiointimatkojen yhteenlaskettu kuukausittainen
omavastuuosuus ylittää kaupungin alueella kuukausikohtaisen taajama- tai seutulipun
tai eläkeläislipun hinnan (nykyiset paikallisliikenteen kuukausiliput). Asiakas saa
ylimenevän osuuden vammaispalvelusta palautuksena.
Aloitteen pohjalta tehdyissä laskelmissa ilmeni, että 460 kuljetuspalveluiden
asiakkaan kilometriperusteinen omavastuukertymä jäi alle laskennallisen
vyöhykepohjaisen omavastuun ts. he hyötyivät nykyisestä kilometriperusteisesta
maksusta. Keskimääräinen hyöty oli kuukaudessa 3,24 euroa. Laskelmien mukaan
pienempi osa eli 206 asiakasta hyötyisi vyöhykepohjaisesta omavastuun maksusta.
Keskimääräinen hyöty olisi 3,18 euroa kuukaudessa. Laskelmien valossa
omavastuukertymän muuttaminen joukkoliikenteen vyöhykehintaperusteiseksi
maksuksi olisi suuremmalle osalla kuljetuspalveluiden asiakkaista epäedullinen.
Oikeuskäytännöstä ei siten ole löydettävissä selkeää ohjetta siitä, miten
kuljetuspalveluista perittävä asiakasmaksu tulisi määrätä. Perustuslain 19 §:n säännös
julkiselle vallalle kuuluvasta velvoitteesta turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja
terveyspalvelut, merkitsee kunnille kuitenkin velvollisuutta määritellä palveluista
perittävät maksut siten, että ne eivät siirrä palveluja niitä tarvitsevien
tavoittamattomiin. Omavastuuosuudesta tehdyn selvityksen mukaan
kuljetuspalveluiden maksut eivät ole siirtäneet palveluita niitä tarvitsevien
tavoittamattomiin.
Taksiliikenne käyttää maksuperusteenaan kilometripohjaista hinnoittelua.
Aloitteeseen vastaamisen valmistelussa ei lähdetty tarkemmin selvittämään olisiko
kahden hinnoitteluperustan käyttäminen mahdollista Matkapalvelukeskuksen
sopimustakseissa tai Matkapalvelukeskuksen matkojenvälitysohjelmistossa.
Myöskään ei tarkemmin selvitetty miten tietyn taksioikeuden omaavan asiakkaan tai
Matkapalvelukeskuksen ns. ylivuotoautojen kohdalla meneteltäisiin. Todetaan
kuitenkin, että toiminta- ja järjestelmämuutos olisi monimutkainen ja mitä
ilmeisemmin sekaannusta aiheuttava - jos muutos yleensä olisi toteutettavissa.
Perusturvan toimialan talousarvioissa on varauduttu vammaispalvelulain ja
sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen järjestämiseen asiakkaille. Talousarviossa v.
2019 nämä summat ovat vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten osalta
1 000
000 ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten osalta 428 974 euroa.
Valmistelijoiden esitys on, että nykyinen Matkapalvelukeskuksen kilometriperusteisen
omavastuun maksamisen käytäntö säilytetään vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain
mukaisissa matkoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
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Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan kuntalaisaloitteeseen annetun vastauksen ja
esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Lisäksi perusturvalautakunta
esittää kaupunginhallitukselle, että nykyinen Matkapalvelukeskuksen
kilometriperusteisen omavastuun käytäntö säilytetään Matkapalvelukeskuksen
vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisissa matkoissa.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kapunginhallitus, aloitteen tekijät
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§ 197
Omaishoidon tuen palkkiot 2020
ROIDno-2017-4260
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Holländer-Tyni, Johanna Lohtander, Maija Tervo, Jari Airaksinen
tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi, johanna.lohtander@rovaniemi.fi, maija.
tervo@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
hallintopäällikkö, palvelualuepäällikkö, vt. palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja
huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen
henkilön avulla. Omaishoidon tuen tarkoitetaan laissa kokonaisuutta, joka muodostuu
hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta
hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.
Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, johon perusturvalautakunta
osoittaa vuosittain määrärahan. Vuodelle 2019 alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen
palkkioihin on varattu 1 300 000 euron ja yli 65-vuotiaiden omaishoidon tukeen 2 225
000 euron määräraha.
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista
säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) viidennessä (5) pykälässä. Lain
kuudennen (6) pykälän mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain
työntekijän eläkelain (395/2006) 96 pykälässä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle
2020 vahvistettu palkkakerroin on 1,446. Vahvistettu palkkakerroin 1,446 merkitsee
hoitopalkkioihin 2,05 prosentin korotusta vuoteen 2019 verrattuna.
Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2020 lukien 408,09 euroa
kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio
on vähintään 816,18 euroa kuukaudessa.
Rovaniemen perusturvalautakunta päätti 28.3.2018 § 56 omaishoidon tuen
myöntämisen perusteista ja maksuluokista 1.1.2019 alkaen. Perusturvalautakunta
päätti ottaa käyttöön "Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten
omaishoitoa" -kärkihankkeessa valmistellut, maakunnalliset omaishoidon tuen
myöntämisen perusteet ja maksuluokat. Uudistuksen myötä omaishoidon tuen
palkkioluokat ja maksettavat korvaukset muuttuvat vuoden 2019 alusta lukien.
Perusturvalautakunnan päätöksen 12.12.2018 § 225 mukaiset omaishoidon tuen
maksuluokat 1.1.2019 alkaen ovat:
Maksuluokka 1: palkkio 399,91 euroa kuukaudessa
Maksuluokka 2: palkkio 530,00 euroa kuukaudessa
Maksuluokka 3: palkkio 708,00 euroa kuukaudessa
Erityismaksuluokka (hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava
hoitopalkkio): palkkio 895,00 euroa kuukaudessa.
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Perusturvalautakunnan päätöksen 12.12.2018 § 225 mukaiset sijaishoitopalkkion
suuruudet ovat omaishoidon tuen maksuluokkien mukaisesti 1.1.2019 alkaen:
Maksuluokka 1: sijaishoitopalkkio 51,00 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä
hoidosta 25,50 euroa.
Maksuluokka 2: sijaishoitopalkkio 60,00 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä
hoidosta 30,00 euroa.
Maksuluokka 3: sijaishoitopalkkio 70,00 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä
hoidosta 35,00 euroa.
Valmistelijoiden esitys:
Omaishoidontuen palkkio 1.1.2020 alkaen:
Maksuluokka 1: palkkio 408,11 euroa kuukaudessa
Maksuluokka 2: palkkio 540,87 euroa kuukaudessa
Maksuluokka 3: palkkio 722,51 euroa kuukaudessa
Erityismaksuluokka (hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava
hoitopalkkio): palkkio 913,35 euroa kuukaudessa

Sijaishoitopalkkio omaishoidon tuen maksuluokkien mukaisesti 1.1.2020 alkaen:
Maksuluokka 1: sijaishoitopalkkio 52,05 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä
hoidosta 25,72 euroa.
Maksuluokka 2: sijaishoitopalkkio 61,23 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä
hoidosta 30,62 euroa.
Maksuluokka 3: sijaishoitopalkkio 71,44 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä
hoidosta 35,72 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta päättää 1.1.2020 alkaen omaishoidon ja sijaishoidon palkkioista
seuraavasti:
Omaishoidontuen palkkio 1.1.2020 alkaen:
Maksuluokka 1: palkkio 408,11 euroa kuukaudessa
Maksuluokka 2: palkkio 540,87 euroa kuukaudessa
Maksuluokka 3: palkkio 722,51 euroa kuukaudessa
Erityismaksuluokka (hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava
hoitopalkkio): palkkio 913,35 euroa kuukaudessa

Sijaishoitopalkkio omaishoidon tuen maksuluokkien mukaisesti 1.1.2020 alkaen:
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Maksuluokka 1: sijaishoitopalkkio 52,05 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä
hoidosta 25,72 euroa.
Maksuluokka 2: sijaishoitopalkkio 61,23 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä
hoidosta 30,62 euroa.
Maksuluokka 3: sijaishoitopalkkio 71,44 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä
hoidosta 35,72 euroa.
Päätös
Eini Marja Tennilä poistui klo 17:10 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ikäihmisten palvelualue, aikuisten ja työikäisten palvelualue, talouspäällikkö,
taloussihteerit
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§ 198
Sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran perustaminen
ROIDno-2019-3294
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas
mirja.kangas@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Hoito syytteen sijaan (HSS) -ohjelma on viranomaisyhteistyöhön pohjautuva
hoitoonohjausmalli ja tarkoitettu huumausaineen käyttörikoksesta kiinni jääneille
lapsille ja nuorille. Rovaniemellä ohjelman mukaista toimintaa on toteuttanut
vuodesta 2014 lähtien Romppu, Rovalan Setlementti ry. palvelusopimuksella
Rovaniemen kaupungin kanssa.
Lapin poliisi on tehostanut ennalta estävää työtä ja tämän toiminnan seurauksena
palveluntarve kasvaa huomattavasti sekä Rompun päihdetyössä että Rovaniemen
kaupungin sosiaalihuollon työssä.
Palveluntarpeen kasvun vuoksi on tarpeen perustaa Rovaniemen kaupungille
määräaikainen sosiaalityötekijän virka vuodelle 2020. Määräaikaisen tehtävän aikana
arvioidaan HSS-ohjelman edellyttämä sosiaalihuollon kokonaisresurssi huomioiden
sosiaalihuoltolakiin perustuvat tehtävät, joihin sisältyy myös ko. lain 24 §:n mukainen
päihdetyö. Talousarviossa 2020 on varattu määrärahat sosiaalityöntekijän
määräaikaiseen virkaan. Virka sijoittuu lapsiperheiden palvelualueelle.
Kelpoisuusehtona sosiaalityöntekijän määräaikaiseen virkaan on sosiaalihuollon
ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015, 7 §) mukainen sosiaalityöntekijän
pätevyys.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta perustaa määräaikaisen sosiaalityöntekijän viran lapsiperheiden
palvelualueelle ajalle 1.1.-31.12.2020.
Päätös
Eini Marja Tennilä saapui klo 17:11 tämän asian käsittelyn aikana.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kangas, Rantajärvi, Mölläri, taloussihteeri
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§ 199
Sosiaalityöntekijän viran perustaminen
ROIDno-2019-3636
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas
mirja.kangas@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Lapsi-ja perhekohtainen lastensuojelu koostuu avo-, sijais- ja jälkihuollon palveluista
sekä perhehoidosta. Lastensuojeluun on tulossa lakimuutos 1.1.2020 alkaen, jonka
myötä yli kuusi kuukautta yhtäjaksoisesti avohuollon sijoituksessa tai
huostaanotettuna olleen lapsen jälkihuolto-oikeus laajenee 21 ikävuodesta 25
ikävuoteen. Jälkihuolto-oikeuden laajeneminen tarkoittaa käytännössä, että
asiakasmäärät lastensuojelun sijais- ja jälkihuollossa tulevat kasvamaan
ensimmäisenä vuonna noin 30 asiakkaalla. Vuosittain kodin ulkopuolelle sijoitettuja
lapsia on noin 200, joista lähes kaikille syntyy oikeus jälkihuoltoon. Sijaishuollon
asiakkaana sosiaalityöntekijää kohden on vuonna 2019 ollut keskimäärin 62 eri
asiakasta.
Sosiaalityöntekijän on lastensuojelulain mukaan muuan muassa laadittava sijais- ja
jälkihuollossa olevan lapsen ja nuoren asiakassuunnitelmat, koordinoitava tarvittavat
tukipalvelut, tehtävä tarvittavat viranhaltijapäätökset, valvottava sijoitettujen lasten
kohdalla rajoitustoimenpiteiden käyttöä sekä tavattava lasta/nuorta säännöllisesti
henkilökohtaisesti jne. Suuri osa kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista on sijoitettu
Rovaniemen ulkopuolelle, joka omalta osaltaan asettaa haasteita sijoitettujen lasten
henkilökohtaisten tapaamisten järjestämiseen ja sijaishuollon valvontaan huolimatta
siitä, että monikanavaisia palveluita on pyritty hyödyntämään.
Kasvavien asiakasmäärien ja lakimuutoksen myötä on lastensuojeluun tarpeen
perustaa yksi sosiaalityöntekijän virka sijais- ja jälkihuollon tehtävien
hoitamiseen. Virkalisäyksellä mahdollistetaan, että sosiaalityöntekijöiden
asiakasmääriä voidaan tasata kohti tulevaa hallitusohjelman mukaista linjausta ja
lastensuojelun laatusuositusta sekä mahdollistaa sijoitettujen lasten sekä
jälkihuoltoon siirtyvien nuorten osallisuus ja intensiivisempi työskentely lasten,
nuorten, heidän läheistensä ja eri viranomaistahojen kanssa systeemisen tiimimallin
mukaisesti. STM julkaisu/2019:8 on kirjattu lastensuojelua koskeva laatukriteeri (25
/asiakasta/työntekijä) ja hallitusohjelmaan on kirjattu asteittain kiristyvä
vähimmäismitoitus, joka vuonna 2022 on 35 asiakasta/työntekijä.
Valmistelijan esitys:
Esitän, että perusturvalautakunta perustaa sosiaalityöntekijän viran lapsiperheiden
palvelualueelle lastensuojelun sijaishuoltoon 1.1.2020
lukien. Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon
ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015, 7§) mukainen sosiaalityöntekijän
pätevyys.
Esitettävä virka on sisällytetty vuoden 2020 talousarvio suunnitelmaan.
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Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta päättää perustaa sosiaalityöntekijän viran lapsiperheiden
palvelualueelle lastensuojelun sijaishuoltoon 1.1.2020 lukien.
Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon
ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015, 7§) mukainen sosiaalityöntekijän
pätevyys.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Palvelualuepäällikkö, palveluesimies, taloussihteeri, henkilöstösuunnittelija
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§ 200
Sosiaaliohjaajan viran perustaminen
ROIDno-2019-3637
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas
mirja.kangas@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu koostuu avo-, sijais- ja jälkihuollon palveluista
sekä perhehoidosta. Lastensuojeluun on tulossa lakimuutos 1.1.2020 alkaen, jonka
myötä yli kuusi kuukautta yhtäjaksoisesti avohuollon sijoituksessa tai
huostaanotettuna olleen lapsen jälkihuolto-oikeus laajenee 21 ikävuodesta 25
ikävuoteen. Jälkihuolto-oikeuden laajeneminen tarkoittaan käytännössä, että
lastensuojelun asiakasmäärät lastensuojelun sijais- ja jälkihuollossa tulevat
kasvamaan ensimmäisenä vuonna noin 30 asiakkaalla. Vuosittain kodin ulkopuolelle
sijoitettuja lapsia on noin 200, joista lähes kaikille syntyy oikeus jälkihuoltoon.
Jälkihuollon asiakkaana sosiaaliohjaajaa kohti on vuonna 2019 ollut keskimäärin 33 eri
asiakasta. Jälkihuollossa työskentelee tällä hetkellä kolme (3) sosiaaliohjaajaa.
Sosiaaliohjaajan tehtävinä on muuan muassa toimeenpanna asiakassuunnitelmaa,
joka on laadittu yhteistyössä jälkihuollon asiakkaan, hänen läheistensä, eri
viranomaistahojen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Tehtäviin sisältyy arkielämän taitojen
ohjausta, koulutus- ja työelämämahdollisuuksien selvittämistä ja tukemista niissä,
asunnon hankinnassa auttamista sekä arjen hallintaan liittyvien taitojen opastamista
ja viranhaltijapäätösten tekoa itsenäistymisvarojen ja taloudellisen tuen osalta.
STM julkaisu/2019:8 on kirjattu lastensuojelua koskien, että jälkihuollon tarkoituksena
on helpottaa lapsen ja nuoren kotiutumista sijaishuollosta ja helpottaa nuoren
itsenäistymistä. Jälkihuoltovelvoitteeseen kuuluu nuoren tukemisen lisäksi hänen
vanhempiensa tai muiden kasvatuksesta vastaavien henkilöiden tukeminen erityisesti
sijaishuollon jälkeisessä kotiuttamistilanteessa. Kasvavien asiakasmäärien ja
lakimuutoksen myötä on lastensuojeluun tarpeen perustaa yksi sosiaaliohjaajan virka
jälkihuollon tehtävien hoitamiseen. Virkalisäyksellä mahdollistetaan, että jälkihuollon
asiakasmäärät työntekijää kohti voidaan pysyttää kohtuullisella tasolla ja vastata
lakimuutoksen mukanaan tuomaan asiakasmäärän kasvuun sekä mahdollistaa
intensiivinen työskentely jälkihuollon asiakkaana olevien nuorten kohdalla.
Valmistelijan esitys:
Esitän että perusturvalautakunta perustaa sosiaaliohjaajan viran lapsiperheiden
palvelualueelle lastensuojelun jälkihuoltoon 1.1.2020 lukien. Kelpoisuusvaatimuksena
jälkihuollon sosiaaliohjaajan virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun
lain (817/2015, 8§) mukainen sosionomin pätevyys.
Esitettävä virka on sisällytetty vuoden 2020 talousarviosuunnitelmaan.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
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Perusturvalautakunta päättää perustaa sosiaaliohjaajan viran lapsiperheiden
palvelualueelle lastensuojelun jälkihuoltoon 1.1.2020 lukien.
Kelpoisuusvaatimuksena jälkihuollon sosiaaliohjaajan virkaan on sosiaalihuollon
ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015, 8§) mukainen sosionomin pätevyys.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Palvelualuepäällikkö, palveluesimies, taloussihteeri, henkilöstösuunnittelija
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§ 201
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Hallintoylilääkäri
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Osastonlääkärin viran täyttäminen/53041020, 21.11.2019
§ 8 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen/53041051, 21.11.2019
§ 9 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen/53041052, 21.11.2019
§ 10 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen/53041053, 21.11.2019
§ 11 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen/53041054, 21.11.2019
§ 12 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen/53041055, 21.11.2019
§ 13 Terveyskeskushammaslääkärin viran täyttäminen/71286010, 22.11.2019
Palvelualuepäällikkö Aikuisten ja työikäisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 36 Hinnantarkistus v. 2020 kehitysvammaisten autetusta asumisesta / Yrjö ja Hanna
Oy, 27.11.2019
§ 37 Hinnantarkistus v. 2020 asumispalveluissa / Palvelukoti Kotipetäjä Oy, 27.11.2019
§ 38 Hinnantarkistus v. 2020 mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavissa
asumispalveluissa / Esperi Care, 27.11.2019
§ 39 Hinnantarkistus v. 2020 / Kuurojen palvelusäätiö sr, 27.11.2019
Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 142 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490033, 26.11.2019
§ 143 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490073, 26.11.2019
Palvelualuepäällikkö Lapsiperheiden palvelut
§ 52 Erityissosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390002, 27.11.2019
§ 53 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390043, 02.12.2019
Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 37 Suun terveydenhuollon suorahankinta hammaslääkäri palveluun:Terveystalo,
02.12.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 38 Hammashoitajan toimeen vakinaistaminen/11480024, 03.12.2019
Toimialajohtaja Perusturvapalvelut
§ 249 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa/48390030, 21.11.2019
§ 250 Lähihoitajan vakinainen täyttölupa/12600025, 28.11.2019
§ 252 Fysioterapeutin toimen vakinainen täyttölupa/10895017, 29.11.2019
§ 253 Sairaanhoitajan vakinainen täyttölupa/46490108, 29.11.2019
§ 254 Sairaanhoitaja vakinainen täyttölupa/46490065, 29.11.2019
§ 255 Osastonhoitajan vakinainen täyttölupa/37910010, 03.12.2019
§ 256 Laitoshuoltajan vakinainen täyttölupa/25410002, 29.11.2019
§ 257 Vakinainen täyttölupa laitoshuoltajan toimeen/25410007, 29.11.2019
§ 258 Laitoshuoltajan toimen vakinainen täyttölupa/25410052, 29.11.2019
§ 259 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490113, 29.11.2019
§ 260 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/25410039, 02.12.2019
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§ 261 Osastonsihteerin vakinainen täyttölupa/53042009, 02.12.2019
§ 262 Toimintaterapeutin toimen vakinainen täyttölupa/54410003, 02.12.2019
§ 263 Hammashoitajan vakinainen täyttölupa/11480024, 02.12.2019
§ 264 Hammashoitajan vakinainen täyttölupa/11480009, 02.12.2019
Muu päätös:
§ 251 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaaseen liittyminen /
Hygienia-apuvälineet, 28.11.2019
Tilanvuokrauspäätös:
§ 265 Vuokrasopimus / Jokiväylä 13, 03.12.2019
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 246 Hankesuunnittelutyöryhmän nimeäminen, 21.11.2019
Ehdotus
Esittelijä: Hilpi Ahola, Paula Reponen vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,
että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin.
Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen
kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.
Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon
aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
11.12.2019

16/2019

39 (54)

§ 202
Ilmoitusasiat
Aluehallintoviraston päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/
Hoitola Susannea Oy
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan
alkamisesta/ Hoitola Susannea Oy
Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/ Mieka Oy
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopetusilmoitus/
Arktinen Terveys Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
nimenmuutos/ Humana Hoiva Oy
Aluehallintoviraston ja Valviran ohjauskirje 26.11.2019: Opiskeluterveydenhuollon
järjestämisessä on edelleen parannettavaa
LAAVI/363/2018
Rovaniemen kaupunginhallituksen 02.12.2019 ote pöytäkirjasta: § 468 LISÄPYKÄLÄ:
Selvitys (2.) aluehallintovirastolle - perusterveydenhuollon kiireetön hoitoonpääsy
lääkärin vastaanotolle
Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 6/2019: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset
vuonna 2020
Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 7/2019: Omaishoidon tuen hoitopalkkiot
vuonna 2020
Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 8/2019: Toimeentulotuen perusosa 2020
Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 9/2019: Elatusapujen ja elatustukien määrät
nousevat 1.1.2020
Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään
perusturvan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4 krs.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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Perusturvalautakunta, § 86,28.05.2019
Perusturvalautakunta, § 203, 11.12.2019
§ 203
LISÄPYKÄLÄ: Kevätportin seurantatyöryhmän esitys perusturvalautakunnalle
ROIDno-2019-909
Perusturvalautakunta, 28.05.2019, § 86
Valmistelijat / lisätiedot:
Markus Hemmilä
markus.hemmila@rovaniemi.fi
toimialajohtaja
Liitteet

1 Kevätportti_kirje_kh_24.2.2019
(Salassa pidettävä)
2 Viranhaltijan vastaus kaupunginhallitukselle
(Salassa pidettävä)
3 Selvitys Rovaniemen kaupunginhallitukselle
(Salassa pidettävä)
4 Esperi vastine Kevätportti 3.5.2019
(Salassa pidettävä)
5 Vastine kaupunginhallitukselle
(Salassa pidettävä)
Rovaniemen kaupunginhallitukselle on saapunut 24.2.2019 kirje koskien Esperi Care
Kevätporttia.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 28.3.2019 § 121 merkitä kirjeen tiedoksi ja
lähettää sen edelleen perusturvalautakunnalle valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus
päätti pyytää viranhaltijoita antamaan omat lausuntonsa kirjeen johdosta. Lisäksi
kaupunginhallitus päätti yksimielisesti pyytää perusturvalautakuntaa saapuneen
kantelun tutkimiseksi antamaan selvityksensä:
1. Rovaniemen kaupungin ja Esperi Care Oy:n välisen sopimuksen sisällöstä
kokonaisuudessaan;
2. ostosopimuksessa edellytetyistä hoidon laadullisista kriteereistä;
3. hoitajamitoituksen perusteista erityisesti vaikeavammaisten osalta;
4. siitä, onko hoivan laatupoikkeamia havaittu ja miten niiden suhteen on toimittu;
5. siitä, hoitaako asukkaiden lääkeasioita ja - jakoa luvan edellyttämät koulutetut
henkilöt;
6. siitä, onko työntekijöitä kuultu hoivan tasosta, ja mitkä ovat henkilöstön suuren
vaihtuvuuden syyt;
7. siitä, miten hoidon taso määritellään, ja että ketkä päättävät vaikeavammaisen
palvelun sisällöstä ja sen muutoksista;
8. miten vanhempien/omaisten näkemys on huomioitu, ja miten heitä on kuultu
vammaisen hoitoprosessissa;
9. miten hoivan laadun valvontaa tehdään ja kuinka siitä raportoidaan;
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10. siitä, miten selvitetään asukkaiden/asukkaiden edustajien (vanhemmat ja
läheiset) tyytyväisyys saatuun palveluun, ja milloin po. asiaa on selvitetty;
11. siitä, onko palveluntuottajalle asetettu sanktioita ellei hoivan laatupoikkeamia
ole hoidettu kuntoon;
12. siitä, onko kaupunkia laskutettu sellaisesta palvelusta, jota ei tosiasiallisesti ole
annettu;
13. siitä, onko palveluntuottajan työntekijöitä esiin tuomia huolia kuultu ja miten ne
on huomioitu.
Kaupunginhallitus päätti pyytää perusturvalautakuntaa antamaan lausuntonsa myös
siitä, tuleeko jokaisen Kevätportin asukkaan osalta käynnistää välittömästi
palvelutarpeen uudelleenarviointi yhdessä vanhempien/läheisten/edunvalvojan
kanssa
Esitys:
Perusturvalautakunta antaa liitteenä olevat selvitykset ja lausunnot vastauksena
kaupunginhallitukselle.
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta antaa liitteenä olevat selvitykset ja lausunnot vastauksena
kaupunginhallitukselle.
Päätös
Perusturvalautakunta kuuli asiassa hallintolakimies Miikka Ruokamoa ja vs.
palveluesimies Johanna Pikkuahoa.
Riitta-Maija Hokkanen poistui klo 17:34 tämän asian käsittelyn aikana.
Toimialajohtaja teki muutetun esityksen. Perusturvalautakunta antaa liitteenä olevat
selvitykset ja lausunnot vastauksena kaupunginhallitukselle. Lisäksi
perusturvalautakunta paneutuu jatkossa Kevätportin kanssa tehtyihin ja tehtäviin
sopimuksiin.
Matti Torvinen esitti Päivi Alanne-Kunnarin, Asko Peuraniemen ja Hilpi Aholan
kannattamana päättää perustaa Kevätportin seurantatyöryhmän, jonka tehtävänä on
luoda keskusteluyhteys asiakkaiden, vanhempien, virkamiesten ja luottamusmiesten
kesken.
Päätös:
Perusturvalautakunta antaa liitteenä olevat selvitykset ja lausunnot vastauksena
kaupunginhallitukselle. Lisäksi perusturvalautakunta paneutuu jatkossa Kevätportin
kanssa tehtyihin ja tehtäviin sopimuksiin.
Lisäksi perusturvalautakunta päätti perustaa Kevätportin seurantatyöryhmän, jonka
tehtävänä on luoda keskusteluyhteys asiakkaiden, vanhempien, virkamiesten ja
luottamusmiesten kesken. Työryhmään valittiin Matti Torvinen, Päivi Alanne-Kunnari,
Asko Peuraniemi ja Hilpi Ahola.
Matti Torvinen poistui klo 17:50 tämän asian päätöksenteon jälkeen.
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Perusturvalautakunta piti tauon klo 17:50-18:04.

Perusturvalautakunta, 11.12.2019, § 203
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Reponen
paula.reponen@rovaniemi.fi
vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunnan päätöksen (28.5.2019 § 86) mukainen Kevätportin
seurantatyöryhmä on työskennellyt syksyn 2019 aikana ja ohessa työryhmän raportti.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Kevätportin seurantatyöryhmän raportin,
joka välitetään asianosaisille ja hyväksyy seurantatyöryhmän esittämät toimenpiteet.
Päätös
Esittelijä teki muutetun esityksen: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi
Kevätportin seurantatyöryhmän raportin, joka välitetään asianosaisille.
Perusturvalautakunta päättää esittää, että vastaavat viranhaltijat arvioivat
seurantatyöryhmän esittämien toimenpiteiden toteuttamisen mahdollisuudet.
Perusturvalautakunta päätti esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Tiedoksi
Aikuisten ja työikäisten vt. palvelualuepäällikkö, erityisryhmien asumispalvelujen
palveluesimies
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§ 204
LISÄPYKÄLÄ: Hoitoavustajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi 12600026
ROIDno-2019-3446
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Ikäihmisten palvelualueella on ollut tarpeen tehdä henkilöstöjärjestelyjä sisäisin
siirroin palvelujen kehittämiseksi. Palvelutalo Näsmänkiepissä on siirtojen myötä
yhden sairaanhoitajan toimen vajaus ja palvelutaloon tarvitaan lisää terveydenhuollon
ammattihenkilöitä asukasturvallisuuden ja hoitotyön laadun turvaamiseksi. Tällä
hetkellä palvelutalo Näsmänkiepissä on 1 osastonhoitaja (tekee 50% työaikaa), 1
varahenkilö/sairaanhoitaja ja 5 sairaanhoitajan vakanssia. Palvelutalo Näsmänkiepissä
on täyttämättä hoitoavustajan toimi vakanssinumero 12600026, mikä on tarpeen
muuttaa sairaanhoitajan toimeksi.
Valmistelijan esitys:
Esitän, että perusturvalautakunta muuttaa hoitoavustajan toimen vakanssinumero
12600026 sairaanhoitajan toimeksi 1.1.2020 alkaen tämän hetkisenä sijoituspaikkana
palvelutalo Näsmänkieppi.
Kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi
opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto.
Toimen nimikemuutos ei aiheuta muutoksia vakanssien määrään. Kustannukset
katetaan Ikäihmisten palvelualueen talousarvioon vuodelle 2020 varatuista
määrärahoista.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta muuttaa hoitoavustajan toimen vakanssinumero
12600026 sairaanhoitajan toimeksi 1.1.2020 alkaen tämän hetkisenä sijoituspaikkana
palvelutalo Näsmänkieppi.
Kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi
opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Palvelualuepäällikkö, palveluesimies, henkilöstösuunnittelija, taloussihteeri
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§ 205
LISÄPYKÄLÄ: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuonna 2020
ROIDno-2017-4205
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander, Kaisa Kuusela, Maija Tervo, Jari Airaksinen
johanna.lohtander@rovaniemi.fi, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi, maija.tervo@rovaniemi.
fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö, vt. palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö
Liitteet

1 Terveydenhuollon asiakasmaksut 2020
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annettuun lakiin (1992/734) ja asetukseen (1992/912). Laki sisältää
asiakasmaksujen yleiset periaatteet ja siinä on myös määritelty maksuttomat sosiaali-
ja terveyspalvelut. Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu.
Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa on kunnan
harkintavaltaan kuuluva asia.
Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi
kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti asiakasmaksuista
annetun asetuksen 33 a §:n mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta päättää vuoden 2020 sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista liitteen mukaisesti.
Äänestykset
Esittelijän esitys Jaa
Aholan esitys Ei
Jaa
Riitta-Maija Hokkanen
Asko Peuraniemi
Ei
Hilpi Ahola
Erkki Virtanen
Arto Köngäs
Jyrki Saarenpää
Eini Marja Tennilä
Yeasmin Nafisa
Päätös
Hilpi Ahola esitti Erkki Virtasen kannattamana, että vuoden 2020 sosiaali-ja
terveydenhuollon asiakasmaksut hyväksytään terveydenhuollon
asiakasmaksujen osalta niiltä osin kun niissä ei tullut muutoksia ja muilta osin
palautetaan seuraavassa perusturvalautakunnassa.
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Perusturvalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa
suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat esittelijän esityksen kannalla vastaavat Jaa ja
ne, jotka ovat Aholan esityksen kannalla vastaavat Ei. Suoritetussa äänestyksessä
annettiin kaksi (2) Jaa- ääntä ja kuusi (6) Ei- ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Aholan
esitys on tullut perusturvalautakunnan päätökseksi.

Tiedoksi
palvelualuepäälliköt, talouspäällikkö, taloussihteerit
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Perusturvalautakunta, § 102,20.06.2017
Kaupunginhallitus, § 370,04.11.2019
Kaupunginvaltuusto, § 95,11.11.2019
Perusturvalautakunta, § 206, 11.12.2019
§ 206
LISÄPYKÄLÄ: Yksilöasioiden jaoston varahenkilön valitseminen
ROIDno-2017-1817
Perusturvalautakunta, 20.06.2017, § 102
Valmistelijat / lisätiedot:
Eeva Marttala
Jäsenten ja varajäsenten määrä
Rovaniemen kaupunginvaltuuston 29.5.2017 hyväksymän hallintosäännön 11 §:n
mukaan perusturvalautakunnan alaisuudessa toimii viisijäseninen (5)
yksilöasioiden perusturvajaosto. Perusturvalautakunta valitsee keskuudestaan
jaostolle puheenjohtajan ja 1. varapuheenjohtajan ja päättää jaoston toimikaudesta.
Perusturvalautakunta valitsee jaostoon viisi jäsentä ja heille
jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Kuntalain 31 §:n 3 momentin mukaan
toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joista on soveltuvin osin
voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.
Toimikausi
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Valtuuston toimikausi on
1.6.2017 - 31.5.2021.
Läsnäolo kokouksessa
Hallintosäännön 135 §:n mukaan toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja
puheoikeudesta. Hallintosäännön 11 §:n mukaan lautakuntien jaostoihin ei nimetä
kaupunginhallituksen edustajaa.
Tasa-arvolain vaatimus
Lautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat
valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon
ottaen.
Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan: ”Valtion
komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”
Edellä mainitun säännöksen mukaisesti toimielimen jäsenistä ja varajäsenistä
vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Viisijäsenisen perusturvajaoston
jäseniksi on valittava vähintään kaksi miestä ja naista sekä varajäseniksi
vähintään kaksi miestä ja naista.
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Esittelijät
Perusturvalautakunta on kokouksissaan 25.1.2017 § 14 ja 8.2.2017 § 31 nimennyt
perusturvajaoston esittelijät vuodelle 2017 seuraavasti:
Lasten ja perheiden palvelualueen asiat/palvelualuepäällikkö Ritva Olsén
Aikuisten ja työikäisten palvelualueen asiat/palvelualuepäällikkö Mirja Kangas
Ikäihmisten palvelualueen asiat/palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander
Terveydenhuollon palvelualueen asiat/palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela
Palvelualueiden yhteisten asioiden esittelijänä toimii palvelualuepäällikkö Johanna
Lohtander ja varalla palvelualuepäällikkö Mirja Kangas. Perusturvan toimialajohtaja
toimii varaesittelijänä kaikkien palvelualueiden asioiden osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä
Perusturvalautakunta päättää perusturvajaoston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021.
Perusturvalautakunta valitsee perusturvajaostoon keskuudestaan viisi jäsentä ja
jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen, ja valitsee yhden jäsenistä
perusturvajaoston puheenjohtajaksi ja yhden 1. varapuheenjohtajaksi.
Lisäksi perusturvalautakunta päättää, että perusturvajaoston tehtävänä on
1. päättää lautakunnan puolesta ne asiat, joissa asiakas on halunnut saattaa
viranhaltijan tekemän päätöksen lautakunnan käsiteltäväksi
2. valvoa näiden päätösten toimeenpanoa
3. tehdä toimialallaan esityksiä ja aloitteita perusturvalautakunnalle
4. määrätä jaoston sihteeri
Perusturvalautakunta päättää, että lautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä on
perusturvajaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti perusturvajaoston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021.
Perusturvalautakunta valitsi perusturvajaostoon
varsinaiseksi jäseneksi Hilpi Aholan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen
Jukka Vaaran
varsinaiseksi jäseneksi Asko Peuraniemen ja hänen henkillökohtaiseksi
varajäsenekseen Sirkka Havelan
varsinaiseksi jäseneksi Eini Marja Tennilän ja hänen henkilökohtaiseksi
varajäsenekseen Nafisa Yeasminin
varsinaiseksi jäseneksi Mikko Lindroosin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen
Päivi Alanne-Kunnarin
varsinaiseksi jäseneksi Riitta-Maija Hokkasen ja hänen henkilökohtaiseksi
varajäsenekseen Eemeli Kajulan
Perusturvalautakunta valitsi perusturvajaoston puheenjohtajaksi Hilpi Aholan ja
varapuheenjohtajaksi Asko Peuraniemen.
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Perusturvalautakunta hyväksyi perusturvajaoston tehtäviksi toimialajohtajan esityksen
ja päätti, että lautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä on perusturvajaoston
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kaupunginhallitus, 04.11.2019, § 370
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Jukka Vaara on 21.10.2019 lähettämällään kirjeellä pyytänyt eroa
perusturvalautakunnan jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi.
Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 69, 18.9.2017 § 97, 17.12.2018 § 118 ja 21.10.2019
§ 72 valinnut perusturvalautakuntaan toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 seuraavat
henkilöt:
Varsinainen jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Pj Marjo Rundgren
Terhi Heikkilä
Vpj Hilpi Ahola
Raija Mommo
j Asko Peuraniemi
Pekka Saarinen
j Nafisa Yeasmin
Sirkka Havela
j Arto Köngäs
Mikko Lempiäinen
j Päivi Alanne-Kunnari
Maarit Simoska
j Jukka Vaara
Erkki Virtanen
j Mikko Lindroos
Pekka Kylmänen
j Riitta-Maija Hokkanen
Riitta Toivonen
j Matti Torvinen
Jyrki Saarenpää
j Eini Marja Tennilä
Tiina Outila
Jäsenten ja varajäsenten määrä

Puolue
SDP
Keskusta
Kokoomus
Kokoomus
SDP
Keskusta
Keskusta
Keskusta
KD
PS
Vas.

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan perusturvalautakunnassa on
yksitoista (11) jäsentä. Vähintään puolet lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on
valittava valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee
lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden
varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava
valtuutettu. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen voi olla muukin kuin
valtuutettu. Kuntalain 31 §:n 3 momentin mukaan toimielinten jäsenille valitaan
henkilökohtaiset varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista
jäsenistä säädetään.
Perusturvalautakunnalla on yksilöasioiden jaosto, jossa on 5 jäsentä, ja jotka valitsee
perusturvalautakunta keskuudestaan. Perusturvalautakunta valitsee jaoston
puheenjohtajan ja 1 varapuheenjohtajan, ja päättää jaoston toimikaudesta. Jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Toimikausi
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Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Valtuuston toimikausi on
1.6.2017 - 31.5.2021.
Vaalikelpoisuus
Yleinen vaalikelpoisuus
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut
valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Vaalikelpoisuus valtuustoon
Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan
tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa
tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö,
joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa
olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos
palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.
Vaalikelpoisuus lautakuntaan
Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja valiokuntaan
seuraavasti:
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
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liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Tasa-arvolain vaatimus
Lautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat
valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon
ottaen.
Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan: ”Valtion
komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”
Edellä mainitun säännöksen mukaisesti lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä
vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Yksitoistajäsenisen lautakunnan
jäseniksi on valittava vähintään viisi (5) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään
viisi (5) miestä ja naista.
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Erola, kehitysjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Jukka Vaaralle eron 11.11.2019 lukien
perusturvalautakunnan jäsenyydestä, ja
valitsee perusturvalautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kehitysjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 11.11.2019, § 95
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 4.11.2019 § 370 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Jukka Vaaralle eron 11.11.2019 lukien
perusturvalautakunnan jäsenyydestä, ja
valitsee perusturvalautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja
valitsi perusturvalautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Erkki Virtasen ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pertti Lakkalan.
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Perusturvalautakunta, 11.12.2019, § 206
Valmistelija / lisätiedot:
Marika Ylipieti
marika.ylipieti@rovaniemi.fi
hallintosuunnittelija
Perusturvalautakunta valitsi 20.6.2017 § 102 perusturvajaoston jäsenet ja varajäsenet
ajalle 1.6.2017-31.5.2021. Perusturvajaoston varsinaiseksi jäseneksi valittiin Hilpi
Ahola ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jukka Vaara. Kaupunginvaltuusto
on 11.11.2019 § 95 myöntänyt Jukka Vaaralle eron perusturvalautakunnan
jäsenyydestä.
Perusturvalautakunnan tulee valita yksilöasioiden jaostoon Hilpi
Aholalle henkilökohtainen varajäsen Jukka Vaaran tilalle.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta valitsee yksilöasioiden jaostoon Hilpi Aholalle henkilökohtaisen
varajäsenen 31.5.2021 päättyväksi toimikaudeksi.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti valita yksilöasioiden
jaostoon Hilpi Aholan varajäseneksi Erkki Virtasen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Tiedoksi
Ao. henkilöt, toimielimen sihteeri, Sarastia Oy
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Muutoksenhakukielto
§190, §196, §203
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.

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
11.12.2019

16/2019

53 (54)

Oikaisuvaatimus
§191, §192, §193, §194, §195, §197, §198, §199, §200, §204, §205, §206
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.
Oikaisuvaatimus on toimitettava 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
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät
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arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa
sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
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
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.

