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Saapuvilla olleet jäsenet
Hilpi Ahola, puheenjohtaja
Arto Köngäs
Asko Peuraniemi
Eini Marja Tennilä
Matti Torvinen
Erkki Virtanen, varajäsen
Maarit Simoska, varajäsen
Pekka Kylmänen, varajäsen
Päivi Jämsä, varajäsen, poistui 16:43
Riitta Toivonen, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Marika Ylipieti, hallintosuunnittelija, sihteeri
Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, saapui 15:56
Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö
Paula Reponen, hallintoylilääkäri
Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö
Esko-Juhani Tennilä, kaupunginhallituksen edustaja, saapui 15:27
Laura Honkala, nuorisovaltuuston edustaja
Jari Airaksinen, talouspäällikkö, poistui 17:45
Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, poistui 17:36
Maija Tervo, vs. palvelualuepäällikön sijainen
Seija Säkkinen, kuljetuspäällikkö, poistui 16:30
Liisa Ansala, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kuultavana § 67, poistui 17:17
Kaarina Kapraali, vanhusneuvoston jäsen, kuultavana § 67, saapui 15:25, poistui 16:30
Leena Jakkula, vanhusneuvoston puheenjohtaja, kuultavana § 67, saapui 15:25, poistui
16:30
Juhani Inkeröinen, vanhusneuvoston jäsen, kuultavana § 67, saapui 15:25, poistui 16:
30
Kari Puolakka, vanhusneuvoston varajäsen, kuultavana § 67, saapui 15:25, poistui 16:
30
Pia Ylisuvanto, vammaisneuvoston jäsen, kuultavana § 67, saapui 15:25, poistui 16:30
Jarno Saapunki, vammaisneuvoston varapuheenjohtaja, kuultavana § 67, saapui 15:25,
poistui 16:30
Minna Muukkonen, vammaisneuvoston puheenjohtaja, kuultavana § 67, saapui 15:25,
poistui 16:30
Lasse Aro, vanhusneuvoston jäsen, kuultavana § 67, saapui 15:25, poistui 16:30
Raili Kerola, vanhusneuvoston varapuheenjohtaja, kuultavana § 67, saapui 15:25,
poistui 16:30
Pertti Ollonen, vammaisneuvoston jäsen, kuultavana § 67, saapui 15:25, poistui 16:30
Juho Hiltunen, vammaisneuvoston varajäsen, kuultavana § 67, saapui 15:25, poistui 16:
30
Eeva Rossi, sosiaalityöntekijä, kuultavana § 67, saapui 17:18, poistui 17:41
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Marjo Rundgren, puheenjohtaja
Jukka Vaara
Mikko Lindroos
Päivi Alanne-Kunnari
Riitta-Maija Hokkanen
Yeasmin Nafisa
Marjut Eskelinen, vs. palvelualuepäällikkö
Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö

Allekirjoitukset

Hilpi Ahola
Puheenjohtaja

Marika Ylipieti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
10.05.2019

Arto Köngäs

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
14.5.2019 alkaen.

hallintosuunnittelija Marika Ylipieti

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
08.05.2019

6/2019

4 (28)

§ 65
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
ja hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Perusturvalautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi,
ja hyväksyi työjärjestyksen.
Tässä kokouksessa puheenjohtajana toimii 1. varapuheenjohtaja Hilpi Ahola.

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
08.05.2019

§ 66
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Arto Köngäs.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 13.5.2019.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Arto Köngäs.
Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
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§ 67
Ajankohtaiset asiat
1. Vanhus- ja vammaisneuvoston kuuleminen Matkapalvelukeskuksesta laaditusta
selvityksestä.
2. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus
Päätös
1. Matkapalvelukeskuksesta laaditusta selvityksestä kuultiin vammais-ja
vanhusneuvostoa.
Seija Säkkinen oli paikalla kohdan 1 aikana.
Perusturvalautakunta piti tauon klo 16:31-16:43.
Päivi Jämsä poistui klo 16:43 tauon aikana.
2. Liisa Ansala esitteli lautakuntien eväitä talousarvioon ja uudistusohjelman
valmisteluun.
3. Eeva Rossi esitteli sosiaalihuollon asiakasmaksuja.
4. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus
- Perusturvan hallinto on muuttanut kaupungintalolta
- Paula Reponen kertoi Rovalan kanssa tehtävästä yhteistyöstä: Romppu säilyy
edelleen Rovalan toimintana; lisäksi käynnistymässä on Stean rahoittama hanke
huumehaittojen vähentämiseksi.
Perusturvalautakunta merkitsi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
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Perusturvalautakunta, § 36,27.02.2018
Perusturvalautakunta, § 154,12.09.2018
Perusturvalautakunta, § 5,16.01.2019
Perusturvalautakunta, § 31,27.02.2019
Perusturvalautakunta, § 32,27.02.2019
Perusturvalautakunta, § 59,24.04.2019
Perusturvalautakunta, § 68, 08.05.2019
§ 68
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen asiakasmaksujen alentamisperusteet 1.6.2019
alkaen/ Ikäihmisten ja aikuisten ja työikäisten palvelut
ROIDno-2017-4205
Perusturvalautakunta, 27.02.2018, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Sarala, Marjut Eskelinen
arto.sarala@rovaniemi.fi, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi
talouspäällikkö, vs. palvelualuepäällikkö
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734) annetun lain mukaan
kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä,
jollei lailla toisin säädetä. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Maksu
saa olla enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kulujan suuruinen.
Rovaniemen kaupunginhallitus on hyväksynyt 27.11.2017 § 556 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2018. Ohjeen mukaan maksuista ja taksoista
päätetään hallintosäännön mukaisesti toimielimissä. Perusturvalautakunta on
13.12.2011 § 129 päättänyt, että ikäihmisten ja psykososiaalisen palveluasumisen
maksut määritellään samoilla perusteilla.
Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 13.12.2017 § 200 sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista vuodelle 2018. Kokouksessaan
perusturvalautakunta päätti terveydenhuollon asiakasmaksuista, kotihoidon
asiakasmaksuista, kotihoidon ja palveluasumisen harkinnan varaisista maksuista sekä
lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksuista. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien
asumispalveluista perittävistä maksuista vuodelle 2018 ei ole tehty päätöstä.
Rovaniemen kaupunkin järjestää mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut
sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n nojalla. Tuettua asumista järjestetää henkilöille,
jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä.
Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä
hoitoa ja huolenpitoa. Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla
hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuetun asumisen asiakasmaksu on aiemmin
määritelty samoilla periaatteilla kuin palveluasumisen asiakasmaksu. Tuettu
asuminen on kuitenkin palveluasumista kevyempää palvelua, joten asiakasmaksua on
perusteltua alentaa vastaamaan kotihoidon asiakasmaksuja.
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Kuntouttavaa jaksohoitoa järjestetään tilapäisenä kuntouttavana palveluna, johon
asiakas siirtyy esimerkiksi sairaalahoidon jälkeen ennen siirtymistään vakituiseen
asumiseensa. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavasta jaksohoidosta ei
ole aiemmin peritty asiakasmaksua. Kuntouttava jaksohoito tuotetaan ostopalveluna
ja palveluntuottajat ovat aikaisemmin perineet asiakkailta kuntouttavan jaksohoidon
ajalta ateriavuorokausihinnan, joka on ollut 13,50–18,00 €/vrk. Puitesopimuksessa
1.2.2017 alkaen kuntouttavan jaksohoidon ateriat sisältyvät tilaajalta perittävään
vuorokausihintaan.
Ateriavuorokausihinta 12,60 € on teknisen lautakunnan vuodelle 2017 vahvistama
kohtuullinen ateriapalveluhinta ja myös erityishuoltona järjestettävien
asumispalveluiden asiakkailta perittävän ateriavuorokauden enimmäishinta.
Valmistelijoiden esitys:
Perusturvalautakunta päättää mielenterveys- ja päihdekuntoutujien
asumispalveluiden asiakasmaksut 1.4.2018 alkaen seuraavasti:
Asumisen ohjaus ja liikkuvan asumisen tuki
Kun asiakas ei asu tuetun asumisen yksikössä tai muussa asumispalvelussa, mutta
hänen kotiinsa järjestetään ohjausta, neuvontaa ja psykososiaalisia tukikäyntejä, ovat
tukikäynnit asiakkaalle maksuttomia.
Tuettu asuminen
Tuetun asumisen palvelumaksu kuukaudessa on 20 % henkilön yhteenlasketuista
bruttotuloista vähennettävän, kotona annettavan hoidon tulorajan 576 euroa
kuukaudessa (yhden hengen taloudessa) ylittävästä osasta, .
Tavallinen palveluasuminen
Palveluasumisen palvelumaksu kuukaudessa on 35 % henkilön yhteenlasketuista
bruttotuloista vähennettävän, kotona annettavan hoidon tulorajan 576 euroa
kuukaudessa (yhden hengen taloudessa) ylittävästä osasta .
Tehostettu palveluasuminen
Tehostetun palveluasumisen palvelumaksu kuukaudessa on 45 % henkilön
yhteenlasketuista bruttotuloista vähennettävän kotona annettavan hoidon tulorajan
576 euroa kuukaudessa (yhden hengen taloudessa) ylittävästä osasta.
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttava jaksohoito
Palvelumaksu 12,60 €/vrk mielenterveys- ja päihdekuntoutujien jaksohoidossa
(Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan vahvistama kokonaishinta
ateriavuorokausimaksulle vuonna 2017)
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää mielenterveys- ja päihdekuntoutujien
asumispalveluiden asiakasmaksut 1.4.2018 alkaen esityksen mukaisesti.
Päätös
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Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Perusturvalautakunta, 12.09.2018, § 154
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Airaksinen, Marjut Eskelinen, Tarja Holländer-Tyni
jari.airaksinen@rovaniemi.fi, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi, tarja.hollander-
tyni@rovaniemi.fi
talouspäällikkö, vs. palvelualuepäällikkö, hallintopäällikkö
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734) annetun lain mukaan
kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä,
jollei lailla toisin säädetä. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Maksu
saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.
Rovaniemen kaupunginhallitus on hyväksynyt 27.11.2017 § 556 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2018. Ohjeen mukaan maksuista ja taksoista
päätetään hallintosäännön mukaisesti toimielimissä.
Perusturvalautakunta on päättänyt kokouksessaan 13.12.2017 § 200 sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista vuodelle 2018. Kokouksessaan
perusturvalautakunta päätti terveydenhuollon asiakasmaksuista, kotihoidon
asiakasmaksuista, kotihoidon ja palveluasumisen harkinnan varaisista maksuista sekä
lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksuista. Lisäksi perusturvalautakunta on
päättänyt mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden asiakasmaksuista
1.4.2018 alkaen kokouksessaan 27.2.2018 § 36. Tilapäisen majoituksen maksua
lautakunta ei ole päättänyt.
Rovaniemen kaupunki järjestää 1.9.2018 alkaen sosiaalihuoltolain (1301/2014) 12 §:n
tarkoittaman välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamiseksi
tilapäismajoitusta henkilöille, joiden asuminen vakituisessa asunnossa on syystä tai
toisesta äkillisesti estynyt, ja joilla ei ole mahdollisuutta muutoin järjestää
majoitustaan. Tilapäismajoitusta järjestetään KAS vuokra-asunnoilta vuokratuissa
kahdessa asunnossa. Asunnot ovat olohuoneen, makuualkovin, keittiön ja
pesuhuoneen käsittäviä yksiköitä, joiden kuukausivuokra on 285,31€ sisältäen veden
ja sähkön.
Rovaniemen kaupungin järjestämästä tilapäismajoituksesta on perusteltua periä
asunnon vuokraamisesta kaupungille aiheutuvien kustanusten kattamiseksi vuokran
perusteella määräytyvä vuorokausimaksu 9,35 euroa vuorokaudessa 1.9.2018 alkaen.
Asiakkaalle määrättyä maksua voidaan tilannekohtaisen harkinnan perusteella
alentaa tai se voidaan poistaa asiakasmaksulain 11 §:n mukaisesti.
Valmistelijoiden esitys:
Perusturvalautakunta päättää Rovaniemen kaupungin tilapäismajoituksesta
perittävän maksun suuruudeksi 9,35 euroa vuorokaudessa 1.9.2018 alkaen. Maksun
määrää voidaan tarkistaa vuosittain kustannusten mukaisesti.
Ehdotus
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Esittelijä: Ritva Olsen, palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta päättää Rovaniemen kaupungin tilapäismajoituksesta
perittävän maksun suuruudeksi 9,35 euroa vuorokaudessa 1.9.2018 alkaen. Maksun
määrää voidaan tarkistaa vuosittain kustannusten mukaisesti.
Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi palvelualuepäällikön esityksen.

Perusturvalautakunta, 16.01.2019, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Airaksinen, Marjut Eskelinen, Kaisa Kuusela
jari.airaksinen@rovaniemi.fi, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi, kaisa.kuusela@rovaniemi.
fi
talouspäällikkö, vs. palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734) annetun lain mukaan
kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä,
jollei lailla toisin säädetä. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Maksu
saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.
Valtioneuvosto muutti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua
asetusta 23. marraskuuta 2017. Asetus astui voimaan 1.1.2018. Asetuksen
mukaan lakisääteisten asiakasmaksujen hintoja tarkistetaan joka toinen vuosi.
Rovaniemen kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2018 § 476 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019. Ohjeen mukaan maksuista ja taksoista
päätetään hallintosäännön mukaisesti toimielimissä.
Perusturvalautakunta on päättänyt kokouksessaan 13.12.2017 § 200 sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista vuodelle 2018. Kokouksessaan
perusturvalautakunta päätti terveydenhuollon asiakasmaksuista, kotihoidon
asiakasmaksuista, kotihoidon ja palveluasumisen harkinnan varaisista maksuista sekä
lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksuista. Lisäksi perusturvalautakunta on
päättänyt mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden asiakasmaksuista
1.4.2018 alkaen kokouksessaan 27.2.2018 § 36 ja tilapäismajoituksen maksusta
kokouksessaan 12.9.2018 § 154.
Valmistelijoiden esitys:
Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaali- ja
terveydenhuollon harkinnanvaraiset asiakasmaksut liitteiden 1 - 3 mukaisesti.
Pääsääntöisesti maksut tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen, ellei liitteissä toisin mainita.
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon
harkinnanvaraiset asiakasmaksut liitteiden 1 - 3 mukaisesti. Pääsääntöisesti maksut
tulevat voimaan 1.2.2019 alkaen, ellei liitteissä toisin mainita.
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Päätös
Esittelijä teki muutetun esityksen: Sotainvalidien lounassetelin maksuksi päätetään
Verohallinnon 2019 lounasedun arvon mukaisesti 10,50 e.
Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan muutetun esityksen.

Perusturvalautakunta, 27.02.2019, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Airaksinen, Anneli Ylitalo
jari.airaksinen@rovaniemi.fi, anneli.ylitalo@rovaniemi.fi
talouspäällikkö, vs. palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta hyväksyi kokouksessa 16.1.2019 5§ Eräitä sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuja 1.1.2019 alkaen. Päätöksen liitteenä olleessa
asiakirjassa (LIITE 1 Kotihoidon maksuja 2019.pdf) oli virheellinen
tuntimääräluokkataulukko.
Valmistelijoiden esitys:
Perusturvalautakunta hyväksyy Kotihoidon asiakasmaksut korjatun liitteen mukaisesti.
Pääsääntöisesti maksut tulevat voimaan 1.3.2019 alkaen, ellei liitteessä toisin mainita.
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää Kotihoidon asiakasmaksut liitteen mukaisesti.
Pääsääntöisesti maksut tulevat voimaan 1.3.2019 alkaen, ellei liitteenä toisin mainita.
Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Perusturvalautakunta, 27.02.2019, § 32
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Airaksinen, Marjut Eskelinen, Tarja Holländer-Tyni
jari.airaksinen@rovaniemi.fi, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi, tarja.hollander-
tyni@rovaniemi.fi
talouspäällikkö, vs. palvelualuepäällikkö, hallintopäällikkö
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734) annetun lain mukaan
kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä,
jollei lailla toisin säädetä. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Maksu
saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.
Rovaniemen kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2018 § 476 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019. Ohjeen mukaan maksuista ja taksoista
päätetään hallintosäännön mukaisesti toimielimissä (HS 71§).
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Perusturvalautakunta on päättänyt kehitysvammaisten ateriamaksuista 1.8.2016
alkaen kokouksessaan 26.4.2016 § 55 siten, että
1) Asumispalveluissa asiakkailta peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien
kustannusten suuruinen maksu, joka sisältää raaka-ainekustannusten lisäksi myös
kustannukset, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kuljetusten käyttämisestä,
mikäli asiakas ei tosiasiallisesti kykene valmistamaan itse ruokaansa. Oman tuotannon
asumispalveluissa ja ostetuissa asumispalveluissa peritään enintään Rovaniemen
kaupungin ruokapalvelukeskuksen määrittämä kohtuullinen aterian hinta. Hinta sisältää
myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kuljetusten
käyttämisestä. Palvelun tuottamisesta perittävä hinta ei saa kuitenkaan ylittää palvelun
tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Asiakkaalle voidaan yhä edelleen antaa arjessa tapahtuvaa ohjausta ja neuvontaa
aterianvalmistukseen osana sosiaaliohjausta ja -työtä tilanteissa, jossa asiakas
tosiasiallisesti kykenee huolehtimaan omasta ruokahuollostaan.
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä perii palvelustaan vahvistamansa hinnat.
Asumis- ja päivätoiminnan ateriamaksut on Kolpeneen Palvelukeskuksen Kuntayhtymän
hallitus vahvistanut 5.2.2016. Uudet hinnat ovat tulleet voimaan 1.4.2016 alkaen.
2) Oman tuotannon päivätoiminnassa peritään Rovaniemen kaupungin
ruokapalvelukeskuksen toimittaman aterian maksu ja ostopäivätoiminnassa
palveluntuottajan ilmoittama kohtuullinen maksu, joka on enintään palvelun tuottamisesta
aiheutuvien kustannusten suuruinen.
3) Työtoiminnassa peritään palveluntuottajan ilmoittama kohtuullinen maksu, joka on
enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.
Vammaisten ja kehitysvammaisten ateriahinnat vuonna 2019
Rovaniemen kaupungin ruokapalvelukeskuksen ateriahinnat 1.2.2019 alkaen on
päätetty Liikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 30.1.2019 § 10. Ateriahintaan ei
tehty korotusta, joten ateriapäivän hinta omissa asumispalveluyksiköissä on 12,60
euroa.
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän hallitus on päättänyt ateriahinnoista
1.1.2019 alkaen kokouksessaan 30.11.2018 § 133. Asiakkaiden ateriapalveluiden
hinnat 1.1.2019 alkaen ovat: lounas 6,20€, päivällinen 5,50€ ja päiväaikaisen
toiminnan asiakkaan välipala 2,00€.
Valmistelijoiden esitys:
Perusturvalautakunta päättää vammaisten ja kehitysvammaisten ateriamaksuista
vuodelle 2019 seuraavasti:
1) Asumispalveluissa asiakkailta peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien
kustannusten suuruinen maksu, joka sisältää raaka-ainekustannusten lisäksi myös
kustannukset, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kuljetusten
käyttämisestä, mikäli asiakas ei tosiasiallisesti kykena valmistamaan itse ruokaansa.
Oman tuotannon asumispalveluissa ja ostetuissa asumispalveluissa peritään
enintään Rovaniemen kaupungin ruokapalvelukeskuksen määrittämä kohtuullinen
aterian hinta. Hinta sisältää myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoiman, veden,
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energian ja kuljetusten käyttämisestä. Palvelun tuottamisesta perittävä hinta ei saa
kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä perii ateriapalveluistaan vahvistamansa
hinnat.
2) Oman tuotannon päivätoiminnassa peritään Rovaniemen kaupungin
ruokapalvelukeskuksen toimittaman aterian maksu ja ostopäivätoiminnassa
palveluntuottajan ilmoittama kohtuullinen maksu, joka on enintään palvelun
tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.
3) Työtoiminnassa peritään palveluntuottajan ilmoittama kohtuullinen maksu, joka on
enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta vahvistaa vammaisten ja kehitysvammaisten ateriamaksut
vuodelle 2019 esityksen mukaisesti.
Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Perusturvalautakunta, 24.04.2019, § 59
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Lohtander, Marjut Eskelinen
johanna.lohtander@rovaniemi.fi, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, vs. palvelualuepäällikkö
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (asiakasmaksulaki, 1992
/734) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu, ellei
lailla ole toisin säädetty. Maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia
kustannuksia.
Rovaniemen perusturvalautakunta on päättänyt eräistä sosiaali- ja terveydenhuollon
maksuista vuodelle 2019 kokouksissaan 12.12.2018, 16.1.2019 sekä 27.2.2019..
Asiakasmaksulain (1992/734) 11 § mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu
ja terveydenhuollon palveluista henkilön .maksukyvyn mukaan määrätty maksu on
jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa
henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen
elatusvelvollisuuden toteuttamista.
Kunta vastaa lisäksi asiakasmaksulain mukaan kokonaisuudessaan asiakasmaksun
määräämisestä ja perimisestä. Kunta määrää ja perii asiakasmaksulain mukaisen
asiakasmaksun sen järjestämisvastuulle kuuluvissa palveluissa riippumatta siitä, miten
palvelu tuotetaan: itse vai esimerkiksi ostopalveluna. Niissä palveluissa, joista maksu
tulee määrätä tulojen mukaan, on asiakasmaksua määrättäessä selvitettävä asiakkaan
tulot.
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Kunnan velvollisuus on ohjeistaa ja tiedottaa asiakasta asiakasmaksun määräämiseen,
alentamiseen ja perimättä jättämiseen liittyvissä asioissa ja prosessissa, jotta asiakas
osaa toimia oikein ja tarvittaessa hakea maksun alentamista.
Rovaniemen kaupungilla ei ole voimassa olevaa yhtenäistä ohjetta asiakasmaksujen
alentamiseksi. Keväällä 2018 eduskunnan apulaisoikeusasiamies tarkastuskäynnillään
ohjeisti laatimaan yhteisen ohjeen
Liittessä on valmisteltu yhteiset ohjeet ikäihmisten ja aikuisten ja työikäisten
palvelualueelle sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentamisesta tai palvelusetelin
arvon korottamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää sosiaalihuollon palvelujen asiakasmaksujen
alentamisen tai palvelusetelin korottamisen perusteet liitteen mukaisesti.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Perusturvalautakunta, 08.05.2019, § 68
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Liite 1._Sosiaalihuollon_palvelujen_asiakasmaksujen_alentamisperusteet
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (asiakasmaksulaki, 1992
/734) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu, ellei
lailla ole toisin säädetty. Maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia
kustannuksia.
Rovaniemen perusturvalautakunta on päättänyt eräistä sosiaali- ja terveydenhuollon
maksuista vuodelle 2019 kokouksissaan 12.12.2018, 16.1.2019 sekä 27.2.2019.
Asiakasmaksulain (1992/734) 11 § mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu
ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on
jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa
henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen
elatusvelvollisuuden toteuttamista.
Kunta vastaa lisäksi asiakasmaksulain mukaan kokonaisuudessaan asiakasmaksun
määräämisestä ja perimisestä. Kunta määrää ja perii asiakasmaksulain mukaisen
asiakasmaksun sen järjestämisvastuulle kuuluvissa palveluissa riippumatta siitä, miten
palvelu tuotetaan: itse vai esimerkiksi ostopalveluna. Niissä palveluissa, joista maksu
tulee määrätä tulojen mukaan, on asiakasmaksua määrättäessä selvitettävä asiakkaan
tulot.
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Kunnan velvollisuus on ohjeistaa ja tiedottaa asiakasta asiakasmaksun määräämiseen,
alentamiseen ja perimättä jättämiseen liittyvissä asioissa ja prosessissa, jotta asiakas
osaa toimia oikein ja tarvittaessa hakea maksun alentamista.
Rovaniemen kaupungilla ei ole voimassa olevaa yhtenäistä ohjetta asiakasmaksujen
alentamiseksi. Keväällä 2018 eduskunnan apulaisoikeusasiamies tarkastuskäynnillään
ohjeisti laatimaan yhteisen ohjeen.
Liittessä on valmisteltu yhteiset ohjeet ikäihmisten ja aikuisten ja työikäisten
palvelualueelle sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentamisesta tai palvelusetelin
arvon korottamisesta.
Oheismateriaalina jaetaan kokouksen työpöydälle esimerkit erilaisista
asiakastilanteista, joissa asiakasmaksujen alentamista käytetään.
Valmistelijoiden esitys:
Perusturvalautakunta päättää ikäihmisten ja aikuisten ja työikäisten palvelualueelle
sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentamisesta tai palvelusetelin arvon
korottamisesta liitteen mukaisesti 1.6.2019 alkaen uusien päätösten kohdalla ja
voimassa olevien päätösten kohdalla seuraavan asiakasmaksujen tarkistuksen
yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää ikäihmisten ja aikuisten ja työikäisten palvelualueelle
sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentamisesta tai palvelusetelin arvon
korottamisesta liitteen mukaisesti 1.6.2019 alkaen uusien päätösten kohdalla ja
voimassa olevien päätösten kohdalla seuraavan asiakasmaksujen tarkistuksen
yhteydessä.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Tiedoksi
Palveluohjaus-ja ikäosaamiskeskuksen palveluesimies, asiakassihteeri, erityisryhmien
asumispalvelujen vastaava ohjaaja, vs. palveluesimies ja palveluneuvonnan ohjauksen
palveluesimies
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Perusturvalautakunta, § 206,28.11.2018
Perusturvalautakunta, § 69, 08.05.2019
§ 69
Resurssipoolin määräaikaisten toimien muuttaminen vakinaisiksi/ Varahenkilöstö
ROIDno-2018-3305
Perusturvalautakunta, 28.11.2018, § 206
Valmistelijat / lisätiedot:
Anneli Ylitalo
anneli.ylitalo@rovaniemi.fi
vs. palvelualuepäällikkö
Ikäihmisten palvelualueella kuntoutussairaalassa, palveluasumisessa ja
ympärivuorokautisessa hoivassa työskentelee yhteensä 220
työntekijää. Työntekijöiden äkillisiin poissaoloihin on ollut vaikea saada koulutettua
henkilöstöä. Poissaolotilanteet ovat vaikuttaneet henkilöstön ja esimiesten työn
kuormittavuuteen. Henkilöstön saatavuudesta johtuen kuntoutussairaalan
potilaspaikkoja on jouduttu syksyn aikana vähentämään ja potilaiden hoitoa on tältä
osin toteutettu myös erikoissairaanhoidossa.
Resurssipoolitoimintaa on toteutettu ikäihmisten palvelualueella kotihoidossa
vuodesta 2017 lähtien. Toiminnalla on ollut myönteisiä vaikutuksia palveluiden
saatavuuteen sekä työntekijöiden että esimiesten työhyvinvointiin. Ikäihmisten
palveluissa on tarve laajentaa resurssipoolitoimintaa kuntoutussairaalaan,
palveluasumiseen ja ympärivuorokautiseen hoivaan. Resurssipoolitoiminnalla
pyritään vastaamaan henkilöstön akuuttien poissaolojen järjestelyihin, varmistamaan
asiakkaan saama palvelu ja lisäämään henkilöstön työhyvinvointia.
Resurssipoolitilaukset tehdään pääsääntöisesti vasta työvuoron aamuna tai
poikkeustilanteissa edellisenä päivänä. Resurssipooli korvaa sijaisten käyttöä ja
kustannukset katetaan talousarvioon varatuista sijaismäärärahoista. Toiminnan
vaikuttavuutta seurataan vuoden 2019 aikana.
Esitän, että perusturvalautakunta perustaa viisi sairaanhoitajan ja viisi lähihoitajan
tointa ajalle 1.1.-31.12.2019. Kustannukset katetaan ikäihmisten palvelujen
talousarvioon varatuista määrärahoista.
Kelpoisuusehtona sairaanhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi
opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto. Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on
sosiaali- ja terveysalan lähihoitajan perustutkinto.
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta perustaa viisi sairaanhoitajan ja viisi lähihoitajan tointa ajalle 1.1.
-31.12.2019.
Kelpoisuusehtona sairaanhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi
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opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto. Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on
sosiaali- ja terveysalan lähihoitajan perustutkinto.
Kustannukset katetaan ikäihmisten palvelujen talousarvioon varatuista määrärahoista.
Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Perusturvalautakunta, 08.05.2019, § 69
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta on 28.11.2018 perustanut määräaikaiset viiden sairaanhoitajan
ja 5 lähihoitajan toimet ajalle 1.1.2019 - 31.12. 2019 kuntoutussairaalan,
palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon alueen resurssipooliin. Poolissa on
työskennellyt maaliskuusta alkaen neljä lähihoitajaa ja sairaanhoitaja aloittaa
1.5.2019. Määräaikaisiin tehtäviin ei ole ollut hakijoita ja näin tavoite
helpottaa sijaisten saantia äkillisiin poissaoloihin ei on toiminut.
Ratkaisuna esitetään nykyisten määräaikaisten (1.1.- 31.12. 2019 )
kuntoutussairaalan, palveluasumisen ja ympävuorokautisen
hoidon resusrssipoolin toimien muuttamisesta vakituisiksi toimiksi. Nykyisistä
kotihoidon resurssipoolista, määräaikaisesta resurssipoolista ja uusista toimista
muodostetaan yhteinen varahenkilöstö Ikäihmisten palvelualueelle.
Varahenkilöstö voi tarvittaessa toimia myös muilla palvelualueilla.
Varahenkilöstön palkkakustannukset katetaan palvelualueen sijaismäärärahoista.
Esitän, että perusturvalautakunta muuttaa nykyiset määräaikaiset viisi sairaanhoitajan
ja viisi lähihoitajan toimea 15.5.2019 alkaen vakinaisiksi toimiksi varahenkilöstöön.
Kelpoisuusehtona sairaanhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi
opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto.
Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan lähihoitajan
perustutkinto.
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta muuttaa nykyiset määräaikaiset viisi sairaanhoitajan ja viisi
lähihoitajan toimea 15.5.2019 alkaen vakinaisiksi toimiksi varahenkilöstöön.
Kelpoisuusehtona sairaanhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi
opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto.
Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan lähihoitajan
perustutkinto.
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Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Palveluesimiehet, taloussihteeri, henkilöstösuunnittelija
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§ 70
Viiden sairaanhoitajan ja viiden lähihoitajan toimen perustaminen/Varahenkilöstö
ROIDno-2019-1229
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Ikäihmisten palvelualueella on ollut viimeisen puolen vuoden aikana
lisääntyvästi ongelmia sairaanhoitajien ja perushoitajien sijaisten
rekrytoinnissa. Sijaisten hankinta ja ratkaisujen etsintä vie kohtuuttomasti aikaa
esimiehiltä. Vaihtuvat sijaiset sekä vakituisen henkilökunnan jousto tilanteissa ei ole
pitkäaikaisesti kestävä ratkaisu. Tämän vuoden kokemuksen mukaan määräaikaisiin
sijaisuuksiin resusrssipooliin ei ole ollut hakijoita ja näin ratkaisu ei ole tuonut
toivottua helpotusta tilanteeseen. Sairauslomapäivien määrä on ollut edelleen
kasvava Ikäihmisten palvelualueella viime vuoteen verraten ja vakinaisella
varahenkilöstöllä haetaan osaratkaisua myös henkilöstön työhyvinvoinnin
lisäämiseen. Ikäihmisten palvelualueella on vakinaisia hoitajia noin 350 ja kaikkiaan
470 vakanssia.
Kokonaisratkaisuna esitetään nykyisten määräaikaisten (1.1.- 31.12.2019)
kuntoutussairaalan, palveluasumisen ja ympärivuorokautisen
hoivan resurssipoolin toimien muuttamista vakituisiksi toimiksi (erillinen pykälä) ja 10
uuden vakanssin perustamista varahenkilöstöön. Uudet
perustetut toimet huomioiden varahenkilöstössä koko palvelualueella
työskentelisi yhteensä 25 henkilöä. Nykyisistä kotihoidon resurssipoolista,
määräaikaisesta resurssipoolista ja uusista toimista muodostetaan ja kehitetään
yhteinen varahenkilöstö Ikäihmisten palvelualueelle. Varahenkilöstö voi tarvittaessa
toimia myös muilla palvelualueilla.
Varahenkilöstön palkkakustannukset katetaan palvelualueen talousarvion
sijaismäärärahoista.
Esitän, että perusturvalautakunta perustaa varahenkilöstöön viisi sairaanhoitajan ja
viisi lähihoitajan toimea 15.5.2019 alkaen.
Kelpoisuusehtona sairaanhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi
opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto.
Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan lähihoitajan
perustutkinto.
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta perustaa varahenkilöstöön viisi sairaanhoitajan ja viisi
lähihoitajan toimea 15.5.2019 alkaen.
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Kelpoisuusehtona sairaanhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi
opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto.
Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan lähihoitajan
perustutkinto.
Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Palveluesimiehet, henkilöstösuunnittelija, taloussihteeri
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§ 71
Palvelualuepäällikön viran haettavaksi julistaminen / 73731005
ROIDno-2017-4096
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Holländer-Tyni, Minna Mölläri
tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
hallintopäällikkö
Aikuisten ja työikäisten palvelualueen palvelualuepäällikön virka on tullut avoimeksi
palvelualuepäällikkö Mirja Kankaan tultua valituksi lapsiperheiden
palvelualuepäällikön virkaan 1.1.2019. Viran koeaika on päättynyt 30.4.2019.
Hallintosäännön 6 luvun 44§:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi
virkasuhteen ottamisesta päättävä viranomainen.
Valmistelijoiden esitys:
Perusturvalautakunta päättää julistaa viran haettavaksi. Lisäksi perusturvalautakunta
1. nimeää haastatteluryhmän luottamushenkilöjäsenet,
2. valtuuttaa toimialajohtajan nimeämään haastatteluryhmän viranhaltijajäsenet ja
3. valtuuttaa haastatteluryhmän päättämään haastatteluun kutsuttavista sekä
mahdollisista soveltuvuusarviointiin lähetettävistä hakijoista ja
4. valtuuttaa haastatteluryhmän tekemään esityksen palvelualuepäällikön
valinnasta ja varalle valinnasta.
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää julistaa palvelualuepäällikön viran haettavaksi. Lisäksi
perusturvalautakunta
1. nimeää haastatteluryhmän luottamushenkilöjäsenet,
2. valtuuttaa toimialajohtajan nimeämään haastatteluryhmän viranhaltijajäsenet ja
3. valtuuttaa haastatteluryhmän päättämään haastatteluun kutsuttavista sekä
mahdollisista soveltuvuusarviointiin lähetettävistä hakijoista ja
4. valtuuttaa haastatteluryhmän tekemään esityksen palvelualuepäällikön
valinnasta ja varalle valinnasta.
Päätös
Perusturvalautakunta nimesi haastatteluryhmään Maarit Simoskan.
Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
08.05.2019

6/2019

22 (28)

§ 72
Toimistosihteerin toimen 02400004 muuttaminen sosiaaliohjaaja viraksi
ROIDno-2019-1214
Valmistelija / lisätiedot:
Susanna Lauhava
Aikuisten ja työikäisten palvelualueella on avoin toimistosihteerin toimi
02400004. Toimistosihteerin pääasiallinen tehtävä on ollut vastuu
sosiaalipalvelukeskuksen neuvonnasta. Sosiaalipalveluiden palveluneuvontaa ja -
ohjausta on kehitetty viime vuosina. Sosiaalipalveluiden neuvonta on kokonaan
uudelleen järjestetty ja monikanavaisuutta lisätty vuoden 2019 alusta lukien. Sähköisiä
palvelukanavia on lisätty ja sosiaaliohjaajat ovat jalkautuneet muun muassa Kelaan ja
Olkkariin. Kevään aikana sosiaalipalveluiden neuvonta ja talousneuvonta jalkautuvat
Onni-auton kyydissä myös kyliin. Sosiaaliohjaajan virka tulee vahvistamaan
sosiaalipalveluiden ohjausta- ja neuvontaa. Jotta sosiaaliohjaaja voisi tarvittaessa
toteuttaa myös sellaisia tehtävä, jotka edellyttävät julkisten vallan käyttöä, kuten
palvelutarpeen arviointi ja päätöksen teko, on tehtävä perusteltua muuttaa viraksi.
Vs. palvelualuepäällikkö Marjut Eskelinen:
Esitän, että perusturvalautakunta muuttaa toimistosihteerin toimen vakanssinumero
02400004 sosiaaliohjaajan viraksi 1.6.2019 alkaen.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain
(817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Viran ensimmäisenä sijoituspaikkana on
palveluohjauksen ja kiireellisen sosiaalityön palvelut.
Vakanssin muuttaminen ei aiheuta muutosta vakanssien määrään. Viran
kustannukset katetaan aikuisten ja työikäisten palveluiden talousarvioon vuodelle
2019 varatuista määrärahoista.
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta muuttaa toimistosihteerin toimen sosiaaliohjaajan viraksi
1.6.2019 alkaen valmistelijan esityksen mukaisesti.
Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Palvelualuepäällikkö, henkilöstösuunnittelija
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§ 73
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 39 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/12600013, 24.04.2019
§ 40 Sairaanhoitajan toimeen vakinaistaminen/12530008, 24.04.2019
§ 41 Sairaanhoitajan toimeen vakinaistaminen/46490029, 24.04.2019
§ 42 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/20405044, 25.04.2019
§ 43 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493128, 25.04.2019
§ 44 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/71858048, 27.04.2019
§ 45 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/12600045, 27.04.2019
Palvelualuepäällikkö Lapsiperheiden palvelut
§ 25 Sosiaalityöntekijän virkojen muuttaminen lastenvalvojan viroiksi
/perheoikeudelliset palvelut, 16.04.2019
Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
§ 16 Hammashoitajan toimeen vakinaistaminen/11480028, 23.04.2019
Toimialajohtaja Perusturvapalvelut
§ 68 Palveluesimiehen tehtäväkohtaisen palkan määrittely/73109002, 16.04.2019
§ 69 Vakinainen täyttölupa johtavan sosiaalityöntekijän virkaan/72306001, 16.04.2019
§ 70 Vakinainen täyttölupa lähihoitajan toimeen/12600013, 16.04.2019
§ 71 Logistiikka-asiantuntijan tehtäväpalkan määrittäminen, 16.04.2019
§ 72 Vakinainen täyttölupa ravitsemusterapeutin toimeen/45650001, 16.04.2019
§ 73 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen/48390038, 23.04.2019
§ 74 Vakinainen täyttölupa terveyskeskuslääkärin virkaan/53041028, 17.04.2019
§ 75 Vakinainen täyttölupa lähihoitajan toimeen/71858048, 23.04.2019
§ 76 Vakinainen täyttölupa sairaanhoitajan toimeen/12530008, 23.04.2019
§ 77 Vakinainen täyttölupa sairaanhoitajan toimeen/46490029, 23.04.2019
§ 78 Vakinainen täyttölupa lähihoitajan toimeen/12600045, 23.04.2019
§ 79 Vakinainen täyttölupa palveluvastaavan toimeen/73493049, 29.04.2019
§ 91 Palvelualuepäällikön sijaisena toimiminen/terveydenhuollon palvelut, 29.06.2017
§ 96 Rekrytointilisän maksaminen puheterapeuttien toimissa/42590002 ja 42590003,
25.08.2017
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
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
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§ 74
Ilmoitusasiat
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen
lopettaminen/ Hoivakoti Etelärinne Oy
Valviran päätös yksityisen teveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Terveystalo Julkiset palvelut Oy/ Terveystalo Julkiset palvelut oy,
Rovaniemen työterveyshuolto
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Suomen Terveystalo Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ KotiHammas Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Kasvunpolku
Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/
Kasvunpolku Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Suomen Terveystalo Oy/ Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo
Rovaniemi Hammaslääkäripalvelut
Vanhusneuvoston pöytäkirja 3/2019
Rovaniemen kaupungin selvitys Lapin aluehallintovirastolle: Rovaniemen kaupungin
kotipalvelujen järjestämistä koskeva valvonta-asia
Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään
perusturvan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4. krs.
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
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Muutoksenhakukielto
§65, §66, §73, §74
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
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Oikaisuvaatimus
§68, §69, §70, §71, §72
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 (telekopio tai sähköposti) tulee
olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa
ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka
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sisältävät 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
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

