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Saapuvilla olleet jäsenet
Marjo Rundgren, puheenjohtaja
Hilpi Ahola, 1. varapuheenjohtaja, saapui 15:43
Asko Peuraniemi, saapui 15:41
Eini Marja Tennilä
Jukka Vaara, saapui 15:24, poistui 17:30
Matti Torvinen, poistui 18:35
Mikko Lindroos
Päivi Alanne-Kunnari
Riitta-Maija Hokkanen, poistui 17:56
Yeasmin Nafisa
Jyrki Saarenpää, varajäsen, saapui 18:38
Muut saapuvilla olleet
Marika Ylipieti, hallintosuunnittelija, sihteeri
Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö
Paula Reponen, hallintoylilääkäri, poistui 19:27
Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö, poistui 18:07
Esko-Juhani Tennilä, kaupunginhallituksen edustaja, poistui 18:40
Marjut Eskelinen, vs. palvelualuepäällikkö
Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, poistui 19:27
Jari Airaksinen, talouspäällikkö
Taru Tenhunen, nuorisovaltuuston varaedustaja
Anneli Ylitalo, vs. palvelualuepäällikkö
Outi Palmèn, ylilääkäri, kuultavana §56, saapui 15:22, poistui 15:40
Arja Saarinen, palveluesimies, saapui 15:22, poistui 15:40
Heini Pirttijärvi, vt. toimitusjohtaja Esperi Care, kuultavana § 56, saapui 15:41, poistui
16:38
Niina Kaihua, aluepäällikkö Esperi Care, kuultavana § 56, saapui 15:41, poistui 16:38
Pia Panhelainen, aluejohtaja Esperi Care, kuultavana § 56 etäyhteydellä, saapui 15:41,
poistui 16:38
Anne Mattila, palveluesimies, saapui 17:01, poistui 17:18
Antti Alho, Senior Manager NHG:lta, kuultavana § 56 etäyhteydellä, saapui 17:19,
poistui 18:00
Poissa

Arto Köngäs
Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö
Laura Honkala, nuorisovaltuuston edustaja
Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö
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Marika Ylipieti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
29.04.2019

Mikko Lindroos

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
30.4.2019 alkaen.

hallintosuunnittelija Marika Ylipieti
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§ 54
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.
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§ 55
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Arto Köngäs.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 29.4.2019.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mikko Lindroos.
Perusturvalautakunta hyväksyi muilta osin toimialajohtajan esityksen.
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§ 56
Ajankohtaiset asiat
1. Pikapolin toiminnan kehittäminen, oma tontti kuntoon / Avovastaanoton
palveluesimies Arja Saarinen ja ylilääkäri Outi Palmèn
2. Esperi Caren ja sen yksiköiden toimintaa Rovaniemen yksiköissä / vt. toimitusjohtaja
Heini Pirttijärvi ja aluejohtaja Niina Kaihua Esperi Care Oy:stä
3. MPK:n selvityksen ja johtopäätösten esittely/ Senior Manager Antti Alho NHG:ltä
4. Palveluasumisen valvontakäyntien raportointi/ Ikäihmisten palvelujen
palveluesimies Anne Mattila ja palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander
5. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Päätös
1. Outi Palmèn ja Arja Saarinen esittelivät pikapolin toimintaa, oma tontti kuntoon.
2. Heini Pirttijärvi, Niina Kaihua sekä etäyhteyden kautta Pia Panhelainen esittelivät
Esperi Caren ja sen yksiköiden toimintaa Rovaniemen yksiköissä.
Jukka Vaara saapui paikalle klo 15:24 tämän asian esittelyn kohdan 1 aikana.
Asko Peuraniemi saapui paikalle klo 15:41 tämän asian esittelyn kohdan 2 aikana.
Hilpi Ahola saapui paikalle klo 15:43 tämän asian esittelyn kohdan 2 aikana.
Perusturvalautakunta piti tauon klo 16:38-17:00.
3. Anne Mattila esitteli palveluasumisen valvontakäyntien raportointia.
4. Antti Alho esitteli MPK:n selvitystä ja johtopäätöksiä.
Jukka Vaara poistui esityksen 4 aikana klo 17:30.
Riitta-Maija Hokkanen poistui esityksen 4 aikana klo 17:56.
Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus:
- ravitsemusterapeutin toimi on haettavana
- TTU ja talousarvio on meneillään
- Vapaaehtoisesta sote-kuntayhtymästä keskusteltiin, mutta päätettiin odottaa
hallitusohjelmaa
Matti Torvinen poistui 18:35 tämän asian käsittelyn aikana.
Jyrki Sillanpää saapui klo 18:38 tämän asian käsittelyn aikana.
Perusturvalautakunta piti tauon klo 18:40-18:55.
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§ 57
Perusturvalautakunta talouden toteuma 1.1.-31.3.2019
ROIDno-2019-428
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Airaksinen
jari.airaksinen@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Talousraportti 3
Kaupunginhallituksen 17.12.2018 § 476 hyväksymien Vuoden 2019 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 3.1. mukaan:
”Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja
toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen
yhteydessä.
Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista
koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.
Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden
toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä
tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut.
”Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja
toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin
toimenpiteisiin.”
Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla maaliskuun jälkeen 25,00 %.
Maaliskuun jälkeen perusturvalautakunnan talousarviosta on toteutunut 24,99 %.
Euroina se tarkoittaa 52,5 miljoonaa euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1.2019 - 31.3.2019 tiedoksi.
Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
palvelualuepäälliköt, talouspäällikkö
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§ 58
Perusturvalautakunnan talousarvio vuodelle 2020 / alustava esitys
ROIDno-2019-1188
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Airaksinen, Mirja Kangas, Marjut Eskelinen, Johanna Lohtander, Kaisa Kuusela,
Paula Reponen
jari.airaksinen@rovaniemi.fi, mirja.kangas@rovaniemi.fi, marjut.eskelinen@rovaniemi.
fi, johanna.lohtander@rovaniemi.fi, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi, paula.
reponen@rovaniemi.fi
talouspäällikkö, palvelualuepäällikkö, vs. palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö,
palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri
Kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2020–2022.
Suunnittelukauden ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi ja kaksi seuraavaa vuotta
ovat suunnitelmavuosia. Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu
kaupunginvaltuuston 12.11.2018 hyväksymään vuoden 2019 talousarvioon ja
taloussuunnitelmaan vuosille 2020–2021.
Rovaniemen kaupungin talouden ja toiminnan uudistamisohjelmassa
perusturvalautakunnan alustava määräraha vuodelle 2020 oli 212,54 miljoonaa euroa.
Ottaen huomioon perusturvan toimialan kustannuskehityksen vuonna 2018 ja
ennakoidun Erikoissairaanhoidon toteuman vuonna 2019, määrärahan tarve on
vuonna 2020 nykyisen laskentatilanteen (* 16.4.2019) mukaisesti 220,23 miljoonaa
euroa.

M€

TP2018

TA2019

TAE2020 (*)

Lapsiperheiden palvelut

16,41

15,16

16,40

Aikuisten ja työikäisten palvelut

35,15

34,36

35,00

Ikäihmisten palvelut

44,21

43,35

44,20

Terveydenhuollon palvelut

19,66

20,34

20,00

Erikoissairaanhoito

99,64

96,79

104,63

Yhteensä

215,08

210,00

220,23

Perusturvalautakunnan vuoden 2020 talousarvio perustuu aiempina vuosina
aloitettujen toimenpiteiden jatkamiselle. Toimialan yleisinä tavoitteina on
työhyvinvoinnin parantaminen, henkilöstön osaamisen
kehittäminen, sairauspoissaolojen vähentäminen, sekä tuottavuuden kasvattaminen.
Talousarvion painopisteenä on varhainen ongelmiin puuttuminen, toimintakyvyn
tukeminen, sekä entistä tiiviimpi yhteistyö perusterveydenhuollon
ja Erikoissairaanhoidon kesken.
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Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy vuoden 2020 alustavan talousarvioesityksen.
Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
toimialajohtaja, palvelualuepäälliköt, talouspäällikkö
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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
§ 59
Sosiaalihuollon palvelujen asiakasmaksujen alentamisperusteet 1.5.2019 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
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander, Marjut Eskelinen
johanna.lohtander@rovaniemi.fi, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, vs. 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
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tulee määrätä tulojen mukaan, on asiakasmaksua määrättäessä selvitettävä asiakkaan
tulot.
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.
Tiedoksi
Palveluohjaus-ja ikäosaamiskeskuksen palveluesimies, asiakassihteeri, erityisryhmien
asumispalvelujen vastaava ohjaaja, vs. palveluesimies ja palveluneuvonnan ohjauksen
palveluesimies
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Kaupunginvaltuusto, § 102,22.10.2018
Kaupungin johtoryhmä, § 276,30.10.2018
Perusturvalautakunta, § 60, 24.04.2019
§ 60
Vastaus valtuustoaloitteeseen sosiaalihuoltolain mukaisen laitosmuotoisen
päihdekuntoutuksen määrärahan lisääminen perusturvalautakunnan budjettiin
ROIDno-2018-3271
Kaupunginvaltuusto, 22.10.2018, § 102
Tiina Outila ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemellä mielenterveys- ja päihdepalvelut on siirretty Lapin sairaanhoitopiirin
järjestettäväksi 1.2.2017. Kun päihdehuoltoa toteutetaan terveydenhuollon
organisaatiossa tilanne on asiakkaan kannalta ongelmallinen. Nykyisellään
rovaniemeläiset ohjautuvat laitosmuotoiseen päihdekuntoutukseen pääosin A-
klinikan kautta lääkärin lähetteellä. Tällöin asiakkaat, joilta kuntoutukseen pääsy
evätään eivät saa valituskelpoista päätöstä.
Päihdehuollosta säädetään sosiaalihuoltolaissa, eikä vastuuta laitosmuotoisen
kuntoutuksen osalta voi näin ollen täysin ulkoistaa terveydenhuollolle.
Rovaniemeläisillä tulee olla oikeus laitosmuotoiseen päihdekuntoutukseen myös
sosiaalihuoltolain määrittämällä tavalla. Rovaniemellä aikuissosiaalityössä
työskentelevillä sosiaalityöntekijöillä tulee olla työkalupakisssaan laitosmuotoiseen
päihdekuntoutukseen ohjaamisen väline myös silloin, kun lastensuojelullinen
näkökulma ei ole asiakkuuden osana. Aloitteen allekirjoittaneet vaativat
sosiaalihuoltolain mukaisen laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen määrärahan
lisäämistä perusturvalautakunnan budjettiin."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupungin johtoryhmä, 30.10.2018, § 276

Ehdotus
Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen terveyspalvelujen
palvelualuepäällikön valmisteltavaksi.
Päätös
Päätettiin esityksen mukaisesti.
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Perusturvalautakunta, 24.04.2019, § 60
Valmistelija / lisätiedot:
Marjut Eskelinen
marjut.eskelinen@rovaniemi.fi
vs. palvelualuepäällikkö
Valtuutettu Tiina Outila ym. ovat jättäneet seuraavan valtuustoaloitteen valtuuston
kokouksessa 22.10.2018 §102:
"Rovaniemellä mielenterveys- ja päihdepalvelut on siirretty Lapin sairaanhoitopiirin
järjestettäväksi 1.2.2017. Kun päihdehoitoa toteutetaan terveydenhuollon
organisaatiossa tilanne on asiakkaan kannalta ongelmallinen. Nykyisellään
rovaniemeläiset ohjautuvat laitosmuotoiseen päihdekuntoutukseen pääosin A-
klinikan kautta lääkärin lähetteellä. Tällöin asiakkaat, joilta kuntoutukseen pääsy
evätään, evät saa valituskelpoista päätöstä.
Päihdehuollosta säädetään sosiaalihuoltolaissa, eikä vastuuta laitosmuotoisen
kuntoutuksen osalta voi näin ollen täysin ulkoistaa terveydenhuollolle.
Rovaniemeläisillä tulee olla oikeus laitosmuotoiseen kuntoutukseen myös
sosiaalihuoltolain määrittämällä tavalla. Rovaniemen aikuissosiaalityössä
työskentelevillä sosiaalityöntekijöillä tulee olla työkalupakissaan laitosmuotoiseen
päihdekuntoutukseen ohjaamisen väline myös silloin, kun lastensuojelullinen
näkökulma ei ole asiakkuuden osana. Aloitteen allekirjoittaneet vaativat
sosiaalihuoltolain mukaisen laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen määrärahan
lisäämistä perusturvalautakunnan budjettiin."
Vastaus valtuustoaloitteeseen:
Kunnan on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14.1 §:n 10 kohdan nojalla järjestettävä
sosiaalipalveluina sen sisältöisenä ja siinä laajuudessa kuin sosiaalihuoltolaissa tai
muussa laissa säädetään päihdetyötä. Sen lisäksi kunnallisina sosiaalipalveluina on
huolehdittava saman pykälän 2 momentin mukaan muun muassa päihdyttävien
aineiden väärinkäyttäjien huoltoon kuuluvista palveluista sen mukaan kuin erikseen
säädetään muun muassa päihdehuoltolaissa.
Päihdetyöllä 24 §:n mukaan vähennetään ja poistetaan päihteisiin liittyviä hyvinvointia
ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä sekä tuetaan päihteettömyyttä.
Sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuun sosiaalihuollon päihdetyöhön kuuluu lain 24.2 §:n
mukaan:
1) ohjaus ja neuvonta;
2) päihteiden ongelmakäyttäjille, heidän omaisilleen ja muille läheisilleen suunnatut
sosiaalihuollon erityispalvelut;
3) muut 14 §:n mukaiset päihteettömyyttä tukevat tai päihteiden ongelmakäytön
vuoksi tarvittavat sosiaalipalvelut.
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Raskaana olevalla henkilöllä on oikeus saada välittömästi riittävät päihteettömyyttä
tukevat sosiaalipalvelut.
Sosiaalihuollossa tehtävä päihdetyö on suunniteltava ja toteutettava siten, että se
muodostaa toimivan kokonaisuuden muun kunnassa tehtävän päihdetyön ja
mielenterveystyön kanssa.
Sosiaalihuoltolain tarkoittamassa päihdetyössä sosiaali- ja terveydenhuolto toimivat
yhdessä (STM julkaisuja 2017:5). Päihteettömyyttä edistävän sekä ongelmia
ehkäisevän työn tavoitteena on vahvistaa voimavaroja ja muita ongelmilta suojaavia
tekijöitä ja vähentää riskitekijöitä esimerkiksi tukemalla asukkaiden aktiivista
osallistumista päihteettömyyttä tukevaan toimintaan. Päihdetyöhön sisältyvä ohjaus-
ja neuvonta kohdistuu päihteettömyyttä tukeviin ja suojaaviin tekijöihin sekä
palvelujärjestelmän sisältämien vaihtoehtojen kokonaisvaltaiseen kartoittamiseen ja
tarpeen mukaiseen palveluohjaukseen. Päihteiden ongelmakäyttäjille tarjotaan yleisiä
sosiaalipalveluja kuten kotipalvelua, päivä- ja työtoimintaa, kasvatus- ja
perheneuvontaa.
Päihdehuollon erityispalveluilla tarkoitetaan päihdekuntoutujille tarkoitettuja palveluja
kuten a-klinikkatoimintaa, kuntoutuslaitoksia, katkaisuhoitoa ja huumausaineiden
käyttäjien erityispalveluja. Osa erityispalveluista on vakiintuneesti katsottu olevan osa
terveydenhuollon palveluketjua potilaiden lääketieteellisen hoidon tarpeen
sekä toteuttajalta edellytettävän terveydenhoidollisen osaamisvaatimuksen vuoksi.
Osa palveluista kuuluu selkästi sosiaalihuollon vastuulle, kuten päihteiden käyttäjille
suunnatut asumispalvelut ja päiväkeskustoiminta.
Päihdehuollon laitoksissa toteutettu kuntoutus voi olla luonteeltaan lääkinnällistä,
terveydenhuollon toimintana toteutettavaa tai sosiaalista kuntoutusta, jolloin
sovellettavaksi tulevat sosiaalihuoltolain säädökset. Ratkaisevaa on asiakkaan etu ja
lääketieteellisen hoidon tarve. Mikäli asiakas tarvitsee päihdehoitoa lääketieteellisin
perustein, on sitä järjestettävä terveydenhuoltolain mukaisesti.
Rovaniemen kaupungin järjestämät erityistason päihdepalvelut on siirretty 31.1.2017
allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin järjestettäväksi
1.2.2017 alkaen. Sopimuksen mukaan sosiaalihuolloksi
luettavien päihdepalvelujen järjestämisvastuu on jäänyt Rovaniemen kaupungille.
Sopimuksen mukaan Rovaniemen kaupunki järjestää päihteisiin liittyvän perustason
hoidon osana kaupungin perusterveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa. Sairaanhoitopiiri
vastaa erityistason avohoidon ja laitoshoidon järjestämisestä. Rovaniemen kaupunki
järjestää päihdehuollon palveluna esimerkiksi päihteettömyyttä
tukevia asumispalvelua eri muodoissa sekä kuntouttavaa jaksohoitoa, jonka
tarkoituksena on tukea kotona asumista ja arjessa selviytymistä sekä päihteetöntä
elämäntapaa.
Potilaan ja asiakkaan asema ja oikeudet poikkeavat sen mukaan järjestetäänkö
palvelu sosiaalihuollon vai terveydenhuollon palveluna. Sosiaalihuoltoa järjestettäessä
asiakkaalle on aina annettava muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös kun taas
terveydenhuollon palvelu, joka on luonteeltaan tosiasiallista toimintaa, ei edellytä
päätöksentekoa. Kuten valtuustoaloitteessa todetaan, asiakkaalla ei ole käytössään
muutoksenhakumahdollisuutta laitosmuotoiseen päihdekuntoutukseen pääsystä,
mikäli laitoskuntoutukseen pääsystä päätetään terveydenhuollon palveluissa.
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Muita oikeusuojakeinoja asiakkaalla toki on mm. muistutuksen tekeminen
terveydenhuollon yksiköstä vastaavalle johtajalle sekä kantelu terveydenhuoltoa
valvovalle viranomaiselle. Mikäli laitoskuntoutukseen pääsystä päätettäisiin
sosiaalihuoltolain nojalla, asiakas saisi vaatimukseensa päätöksen, johon hänen on
mahdollisuus vaatia oikaisua yksilöasioiden jaostolta, jonka päätöksestä on edelleen
mahdollisuus valittaa tuomioistuimeen. Kuitenkin, toisin kun aloitteessa esitetään,
sosiaalihuoltolaki ei velvoita kuntaa järjestämään laitosmuotoista päihdekuntoutusta
sosiaalihuoltolain nojalla eikä sosiaalihuoltolaissa ole määritelty laitosmuotoisen
päihdekuntoutuksen järjestämistä. Sosiaalihuollon päihdepalveluissa painopiste on
avohuollon palveluissa, jotka tukevat asiakkaan päihteetöntä elämäntapaa ja
kuntoutumista siinä elinympäristössä ja olosuhteissa, joissa henkilö muutoinkin elää.
Rovaniemen kaupunki järjestää kuntouttavana päihdehoitona jaksohoitoa
sosiaalihuoltolain nojalla. Jaksohoitoa voidaan järjestää asiakkaan yksilöllisen tarpeen
edellyttämällä tavalla ja laajuudessa. Päätöksen jaksohoidosta tekee erityisryhmien
sosiaalityöntekijä asiakkaan hakemuksen ja palvelutarpeen arvioinnin perusteella.
Tällöin palveluun on mahdollista hakeutua ilman lähetettä.
Vuoden 2020 talousarviota valmistellaan parhaillaan, toiminnan ja talouden
uudistamisohjelman merkeissä. Palvelujen järjestämisen mallit sekä niiden
uudistaminen ja kehittäminen tarkastellaan talousarvioprosessin
yhteydessä. Perusturvalautakunta arvioi talousarviota valmistellessaan ja siitä
päättäessään eri palvelujen tarvitsemat määrärahat.
Valmistelijan esitys:
Perusturvalautakunta hyväksyy valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja antaa
sen vastauksenaan aloitteen tekijälle.

Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja antaa
sen vastauksenaan aloitteen tekijälle.
Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Ao. valtuutettu
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§ 61
Palvelualuepäällikön sijaisen määrääminen määräajaksi
ROIDno-2019-1144
Valmistelija / lisätiedot:
Minna Mölläri, Tarja Holländer-Tyni
tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
hallintopäällikkö
Häiriöttömän toiminnan ja johtamisen varmistamiseksi tulee keskeisiä
johtamistehtäviä hoitaville viranhaltijoille määrittää varahenkilöt. Varahenkilön tulee
pysyä selvillä palvelualuepäällikön tehtävistä ja palvelualueen tilanteesta
kokonaisuudessaan, jotta pystyy hoitamaan palvelualuepäällikön tehtävät
asianmukaisesti tämän poissaollessa.
Rovaniemen kaupungin 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön 3. luvun 20§:n
mukaan lautakunta määrää palvelualuepäällikön sijaisen, joka hoitaa
palvelualuepäällikön tehtäviä hänen ollessa pois tai esteellinen.
Perusturvalautakunta on päätöksellään 30.8.2017/§127 määrännyt lapsiperheiden
palvelualueen palvelualuepäällikön varahenkilöksi palveluesimies Kaisa-Maria
Rantajärven ja sekä palvelualuepäällikön että varahenkilön poissa ollessa sijaiseksi
palveluesimies Marja Leena Nurmelan ja päätöksellään 16.1.2019/§10 määrännyt
ikäihmisten palvelualueen palvelualuepäällikön varahenkilöksi palveluesimies Sirkka
Peltolan ja sekä palvelualuepäällikön että varahenkilön poissa ollessa sijaiseksi vs.
palveluesimies Sanna Lampisen. Lapsiperheiden palvelujen palvelualuepäällikkö,
varahenkilö sekä sijainen ovat poissa 29.4.-30.4.2019 ja ikäihmisten palvelujen
palvelualuepäällikkö, varahenkilö sekä sijainen ovat poissa 22.4.-29.4.2019.
Palvelualueille tarvitaan ko. ajalle palvelualuepäällikön sijainen.
Lapsiperheiden palvelualuepäällikön sijaiseksi ajalle 29.4.-30.4.2019 määrätään
aikuisten ja työikäisten palvelualueen vs. palvelualuepäällikkö Marjut Eskelinen.
Ikäihmisten palvelualuepäällikön sijaiseksi ajalle 22.4.-29.4.2019 määrätään kotiin
annettavien palvelujen palveluesimies Anneli Ylitalo.
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta määrää:
- lapsiperheiden palvelualuepäällikön sijaiseksi ajalle 29.4.-30.4.2019 aikuisten ja
työikäisten palvelualueen vs. palvelualuepäällikkö Marjut Eskelisen
-ikäihmisten palvelualuepäällikön sijaiseksi ajalle 22.4.-29.4.2019 määrätään kotiin
annettavien palvelujen palveluesimies Anneli Ylitalo.
Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
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Lapsiperheiden palvelualueen palvelualuepäällikkö, aikuisten ja työikäisten
palvelualueen vs. palvelualuepäällikkö, ikäihmisten palvelualueen
palvelualuepäällikkö, kotiin annettavien palvelujen palveluesimies
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§ 62
Hoitoapulaisen toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi/12600005
ROIDno-2019-1016
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Ikäihmisten palvelujen ympärivuorokautisen hoivan ja palveluasumisen alueella on
avoin hoitoavustajan toimi vakanssinumero 12600005. Palvelutalo Näsmänkiepissä
tarvitaan hoitoavustajan tilalle terveydenhuollon ammattihenkilö, minkä vuoksi
hoitoavustajan toimi on tarpeen muuttaa lähihoitajan toimeksi.
Esitän, että perusturvalautakunta muuttaa hoitoavustajan toimen vakanssinumero
12600005 lähihoitajan toimeksi 1.5.2019 alkaen. Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan
toimeen on sosiaali- ja terveysalan lähihoitajan perustutkinto.
Vakanssin muutos ei aiheuta muutoksia vakanssien määrään. Kustannukset katetaan
ikäihmisten palvelualueen talousarvioon vuodelle 2019 varatuista määrärahoista.
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta muuttaa hoitoavustajan toimen vakanssinumero 12600005
lähihoitajan toimeksi 1.5.2019 alkaen tämän hetkisenä sijoituspaikkana palvelutalo
Näsmänkieppi.
Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan lähihoitajan
perustutkinto.
Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Palveluesimies, taloussihteeri, henkilöstösuunnittelija

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
24.04.2019

5/2019

26 (32)

§ 63
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 37 Hintojen tarkistaminen vuodelle 2019 / Palvelukotiyhdistys Aarnenpiha ry,
08.04.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 26 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493167, 21.03.2019
§ 29 Vakinaistaminen lähihoitajan toimeen/22800003, 29.03.2019
§ 31 Palveluvastaan toimen täyttäminen/46490013, 29.03.2019
§ 33 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/22800008, 05.04.2019
§ 36 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/25410054, 05.04.2019
Palvelualuepäällikkö Lapsiperheiden palvelut
§ 19 Sosiaalityöntekiijän viran täyttäminen/48390001, 22.03.2019
§ 20 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390005, 22.03.2019
Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
§ 14 Puheterapeutin toimen täyttäminen/42590002, 16.04.2019
§ 15 Puheterapeutin toimen täyttäminen/23518003, 16.04.2019
Toimialajohtaja Perusturvapalvelut
Hankintapäätös:
§ 65 Perusturvan hallinnon muuttopalvelun hankinta, 09.04.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 53 Suuhygienistin vakinaisen toimen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen
/74617005, 22.03.2019
§ 54 Vakinainen täyttölupa sosiaalityöntekijän virkaan/72306001, 22.03.2019
§ 56 Vakinainen täyttölupa sosiaalityöntekijän virkaan/48390042, 28.03.2019
§ 57 Täyttölupa suunnittelijan määräaikaiseen toimeen/97022002, 28.03.2019
§ 58 Vakinainen täyttölupa lähihoitajan toimeen/22800003, 29.03.2019
§ 59 Vakinainen täyttölupa hammashoitajan toimeen/11480028, 01.04.2019
§ 60 Vakinainen täyttölupa suuhygienistin toimeen/74617004, 01.04.2019
§ 61 Vakinainen täyttölupa fysioterapeutin toimeen/53042012, 01.04.2019
§ 62 Vakinainen täyttölupa fysioterapeutin toimeen/73493141, 01.04.2019
§ 63 Vakinainen täyttölupa suuhygienistin toimeen/72618001, 02.04.2019
§ 64 Vakinainen täyttölupa lähihoitajan toimeen/25410054, 05.04.2019
§ 66 Perhehoidon koordinaattorin viran muuttaminen johtavan sosiaalityöntekijän
viraksi/80331001, 10.04.2019
§ 67 Sosiaalityöntekijän viran muuttaminen johtavan sosiaalityöntekijän viraksi
/72306001, 10.04.2019
Muu päätös:
§ 52 Asumisen tilatarveselvityksen tuki / NHG, 20.03.2019
Ehdotus
Esittelijä: Marjo Rundgren, Markus Hemmilä toimialajohtaja
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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 hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
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§ 64
llmoitusasiat
Aluehallintoviraston päätös yksityisten teveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
luvan muuttaminen/ Saarenkylän Fysiopalvelu Oy
Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/ Sovea Oy/ Sovea Oy c/o Saarenkylän Fysiopalvelu Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ AudioBalance Excellence Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikkojen
nimenmuutokset/ Attendo Terveyspalvelut Oy, nykyinen nimi Terveystalo Julkiset
palvelut Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Porin Sydänlääkäri Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ Suomen Radiologikeskus Oy, Mobilimagneetti-yksikkö
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Mehiläinen Oy/ Mehiläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi/ Mehiläinen Oy,
Mehiläinen Oy, Työterveys Mehiläinen Rovaniemi/ Mehiläinen Oy, Työterveys
Urheilukatu
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ PlusTerveys Hammaslääkärit Oy c/o Mehiläinen Oy, Hammas
Mehiläinen Rovaniemi Valtakatu
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Oulun
Sydänkeskus Oy/ Oulun Sydänkeskus Oy, Rovaniemen Sydänkeskus
Valviran päätös yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista
koskevan luvan muuttaminen/ Coronaria Sähäkkä Oy
Nuorisovaltuuston pöytäkirjan 1/2019 ote §5 Nuorisovaltuuston edustus toimielimissä
Vammaisneuvoston pöytäkirja 1/2019
Vammaisneuvoston pöytäkirja 2/2019
Vanhusneuvoston pöytäkirja 2/2019
Sosiaali-ja terveysministeriön STM/1084/2019: Hedelmöityshoitoja koskevat
potilasasiakirjat ja hedelmöityshoidoista annettavat todistukset
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän pöytäkirja 1/2019
Valtioneuvoston tiedote: Valinnanvapauspilotteja koskevat hakemukset
Sosaali-ja terveysministeriön kuntainfo 8/2017: Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja
potilaiden suojaamiseksi uuden tartuntatautilain mukaan
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 1/2018: Toimeentulotuen perusosa 2018
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Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 2/2018: Ikäihmisten palvelujen järjestäminen
kunnissa
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 3/2018: Kuntalain (410/2015) 126 §:n
mukainen työterveyshuollon sairaanhoitopalveluiden yhtiöittämisvelvollisuus
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 5/2018: Lasten sijoitus ulkomailta Suomeen tai
Suomesta ulkomaille
Sosiaali-ja terveysministeröin kuntainfo 6/2018: Sikiön RhD-määritykset
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 7/2018: Ensihoitopalvelun suunnittelu sote-
uudistuksessa
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 8/2018: Lapsiperheiden kotipalvelut ja
lastensuojelun käsittelyajat
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 9/2018: Työnhaun voimassaolo ja
toimeentulotuki
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 12/2018: Alle 1-vuotiaiden lasten D-
vitamiinivalmisteiden käyttösuositukset muuttuvat
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 14/2018: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset
vuonna 2019
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 15/2018: Elatusapujen ja elatustukien määrät
nousevat 1.1.2019
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 16/2018: Toimeentulotuen perusosa 2019
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 1/2019: Asiakasmaksua koskevaan laskuun on
liitettävä oikaisuvaatimusohjeet
Kuntaliitto 3.4.2019: Kuntien sosiaali-ja terveydenhuollon 2018 tammi-joulukuun
nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin, Kooste
52 suurimman kunnan, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan
ensitiedoista ja tilanteista
Mielenterveys-ja päihdepalveluiden alueellisen yhdistymisen seurantaryhmän raportti
1/2019
Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään
perusturvan hallinnossa, Hallituskatu 7, 2. krs.
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
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Muutoksenhakukielto
§54, §55, §56, §57, §58, §60, §63, §64
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
§59, §61, §62
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.

