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Mikko Lindroos

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
3.12.2019 alkaen.

hallintosuunnittelija Marika Ylipieti
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§ 174
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Tässä kokouksessa esittelijänä toimii vs. toimialajohtaja, hallintoylilääkäri Paula
Reponen.
Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
ja hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Perusturvalautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi,
ja hyväksyi työjärjestyksen.
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§ 175
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Mikko Lindroos.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 2.12.2019.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mikko Lindroos.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 176
Ajankohtaiset asiat
1. vs. toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Päätös
vs. toimialajohtaja kertoi:
- Sairaanhoitopiirin toimielinten rovaniemeläisten edustajien tapaaminen, välitetty
viestiä ensi vuoden talousarviosta ja kaupungin taloustilanteesta yleisemmin.
- Pohtimolammella Lapin sote johdon-päivät: porukalla jatketaan kehittämistä, sote-
keskusten kehittämishankkeeseen kiinnostusta
- UNA/kaaren tilanne. Helmikuun lopulla jätetään hankintailmoitus eli tammikuussa
voi vielä ilmoittautua mukaan.
- MPK:n asiakkailta tulee nyt vähän negatiivista palautetta liittyen autojen
myöhästymisiin tai saapumatta jättämisiin. Kehitetään viestintää ja logistiikka-
asiantuntijan rekrytoinnin myötä voidaan aloittaa asiakastyöryhmän työskentely, josta
raportoidaan myös lautakunnalle alkuvuodesta. Lautakunta nimeää oman
edustajansa asiakastyöryhmään.

Perusturvalautakunta merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
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§ 177
Kotihoidon palvelujen myöntämisperusteet 1.1.2020 alkaen
ROIDno-2019-3198
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander, Henna Saarela, Anneli Ylitalo
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Kotihoidon palvelujen myöntämisen perusteet 1.1.2020 alkaen
Kotihoidon myöntämisperusteet on hyväksytty edellisen kerran perusturvalautakunnassa
25.2.2014 ja ne ovat tulleet voimaan 1.3.2014 alkaen. Päivitetyissä
myöntämisperusteissa huomioidaan kotihoidon palveluissa tapahtuneet muutokset. Muun
muassa turvapalvelujen auttajakäynnit ovat siirtyneet kotihoidon tuottamiksi ja
systemaattinen RAI- järjestelmän käyttö palvelutarpeen arvioinnissa ja arviointijaksolla on
laajentunut. Myöntämisperusteet pohjautuvat alueellisesti työstettyyn formaattiin,
kuitenkin Rovaniemen toimintaympäristöön ja nykyisiin myöntämisperusteisiin sovellettuna
. Näitä myöntämisen perusteita ei sovelleta lapsiperheiden kotipalveluun tai perhetyöhön.
Tukipalveluiden tarve arvioidaan palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Arvioinnissa
kartoitetaan asiakkaan toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen lisäksi omaisten ja
muiden läheisten mahdollisuus osallistua asiakkaan auttamiseen ja kuntoutumiseen.
Tukipalveluja on mahdollisuus saada myös ilman kotihoidon palvelujen tarvetta,
mikäli niiden avulla turvataan asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä ja ne ovat
palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä katsottu tarpeelliseksi.
Kotona asumista tukevia tukipalveluja ovat ateriapalvelu, vaatehuolto, siivouspalvelut,
sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut, päiväpalvelu, turva - ja hyvinvointi
teknologiapalvelut, kauppa- ja asiointipalvelu, saattajapalvelu ja kylvetyspalvelu.
Kotihoidolla tuetaan asiakasta niissä kokonaisvaltaisen palvelu- ja hoidontarpeen
arvioinnin perusteella määritellyissä tehtävissä ja toiminnoissa, joista hän ei suoriudu
itsenäisesti tai yhdessä oman verkostonsa kanssa. Kotihoidon palvelujen
toteuttamisessa keskeistä on tukea aktiivisesti asiakkaan osallistumista päivittäisten
toimintojen hoitamiseen hänen omien voimavarojensa mukaan. Kotihoito voi olla
tilapäistä tai säännöllistä ja se sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tehtävät.
Tehostettu kotihoito toteutetaan kotiutustiimin ja kotisairaalan (TEHOSA) toimintana.
Kuntoutumisen edistäminen kuuluu olennaisena osana kotihoitoon yhdessä
kotikuntoutuksen kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaiset kotihoidon ja kotihoidon
tukipalvelujen myöntämisperusteet 1.1.2020 alkaen.
Päätös
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Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ikäosaamiskeskus Tarja Kontio, Kotihoito Henna Saarela
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§ 178
Perusturvalautakunta talouden toteuma 1.1.-31.10.2019
ROIDno-2019-428
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas, Maija Tervo, Johanna Lohtander, Kaisa Kuusela, Jari Airaksinen
mirja.kangas@rovaniemi.fi, maija.tervo@rovaniemi.fi, johanna.lohtander@rovaniemi.
fi, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, vt. palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö,
palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö
Liitteet

1 Talousraportti 10
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 lokakuun jälkeen 83,33 %.
Tammikuun jälkeen perusturvalautakunnan talousarviosta on toteutunut 83,72 %.
Euroina se tarkoitaa 184,2 miljoonaa euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1.2019 - 31.10.2019 tiedoksi.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
kaupunginkamreeri, palvelualuepäälliköt, talouspäällikkö
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§ 179
Mannerheimin lastensuojeluliiton toiminta-avustus vuodelle 2020
ROIDno-2019-3028
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas
mirja.kangas@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Yhteistyösopimus 2020
2 Avustusperusteinen kumppanuus 2020
3 Lastenhoitotoiminta 2018
4 Tilastot 1.1. - 22.10.2019
Rovaniemen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry hakee Rovaniemen
kaupungilta toiminta-avustusta 42 698 € lapsi ja perhetoimintaan. Rovaniemen
kaupunki on myöntänyt avustuksen MLL:n Lapin piirille vuodesta 1998 lähtien.
Vuonna 2019 toiminta-avustuksen määrä oli 42 698 €.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton, kaikille avoin järjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden
perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. Lapsi ja perhetoiminta on
ehkäisevää työtä, joka korostaa vanhvan ja vastuullisen vanhemmuuden ja
yhteisvastuun merkitystä lapsen kasvun ja kehityksen turvaamisessa. Vanhempien
saama tuki muodostuu emontionaalisesta, tiedollisesta, toiminallisesta,
käytännöllisestä ja henkisestä tuesta.
MLL:n Lapin piirin varhaisen tuen toimintoihin kuuluvat MLL:n paikallisyhdysten 1)
vapaaehtoistoiminnan ammatillinen ohjaus sisältäen perhekahvilatoiminnan,
vertaistukitoiminnan ja kerhotoiminnan (liite 1, 2), 2)lastenhoitotoiminnan (liite 3), 3)
perhekeskus- ja kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisen (liite 1, 2) sekä 4)
ammatillisesti ohjatut ryhmätoiminnot.
Toiminnan tavoitteena on yhteistyössä kunnan kanssa mm. lisätä perheiden varhaista
tukea, monipuolistaa ja kehittää palveluita, vähentää päällekkäisyyttä ja vahvistaa
vanhempien keskinäistä tukea ja jaksamista sekä lisätä vapaaehtoistyötä. Toimintaan
kuuluu kiinteä yhteistyö julkisen sektorin ja muiden järjestöjen kanssa.Toiminnan
sisällöt ja painopisteet sekä vaikuttavuustavoitteet määritellään yhteistyössä
Rovaniemen kaupungin lapsiperhepalveluiden kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta myöntää toiminta-avustusta Rovaniemen Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry:lle hakee hakemuksen mukaisesti 42 698 € lapsi ja
perhetoimintaan. Toiminnan sisällöt ja painopisteet sekä
vaikuttavuustavoitteet määritellään yhteistyössä Rovaniemen kaupungin
lapsiperhepalveluiden kanssa.
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Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Antti Parkkonen; talouspäällikkö ja -
sihteeri; palveluesimies Jaana Ilmasti.
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§ 180
Perusturvalautakunnan ja yksilöasioiden jaoston kevätkauden kokousaikataulu 2020
ROIDno-2017-2521
Valmistelija / lisätiedot:
Marika Ylipieti
marika.ylipieti@rovaniemi.fi
hallintosuunnittelija
Rovaniemen kaupunginvaltuuston 29.5.2017 § 51 hyväksymän hallintosäännön 129 §
mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Syksyllä 2019 perusturvalautakunnan kokouksia on pidetty pääosin kaksi kokousta
kuukaudessa käsiteltävien asioiden määrän vaatimuksesta. Kokouspäiviksi on valittu
keskiviikko, klo 15.15 alkaen.
Perusturvalautakunta - Yksilöasioiden jaosto (aik. perusturvajaosto) on kokoontunut
kerran kuukaudessa, kokouspäivä tiistai klo 16.00 alkaen.
Perusturvalautakunta on oikeuttanut toimialajohtajan tarvittaessa muuttamaan
kokousten ajankohtia huomioiden käsiteltävien asioiden määrän ja vaikeusasteen, ja
kaupunginhallituksen tai -valtuuston vaatimat käsittelyaikataulut.
Perusturvalautakunnan kokoukset on pääosin pidetty Viirinkankaantie 1 ja
yksilöasioiden jaosto Rovakatu 1.
Ehdotus perusturvalautakunnan v. 2020 kevätkauden kokousajankohdiksi:
15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 11.3., 25.3., 7.4. (tiistai), 22.4. , 6.5., 27.5., 16.6. (tiistai)
Ehdotus Yksilöasioiden jaoston v. 2020 kevätkauden kokousajankohdiksi:
21.1., 18.2., 17.3., 21.4., 19.5., 9.6.
Teemakokousten ajankohdista päätetään erikseen.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta päättää vuoden 2020 kevätkauden lautakunnan
ja Yksilöasioiden jaoston kokousten ajasta ja paikasta, ja oikeuttaa toimialajohtajan
tarvittaessa muuttamaan kokousten ajankohtia huomioiden käsiteltävien asioiden
määrän ja vaikeusasteen, ja kaupunginhallituksen tai -valtuuston vaatimat
käsittelyaikataulut.
Perusturvalautakunnan kokousten kokouspaikkana on ensisijaisesti Keltakankaan
koulu, Viirinkankaantie 1, ellei kokouskutsussa muuta mainita. Yksilöasioiden jaoston
kokouspaikka on ensisijaisesti Rovakatu 1.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
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Perusturvalautakunnan jäsenet ja varajäsenet, esittelijät, asioiden valmistelijat
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Perusturvalautakunta, § 115,14.08.2019
Kaupunginhallitus, § 278,02.09.2019
Perusturvalautakunta, § 181, 27.11.2019
§ 181
Selvitys (2.) aluehallintovirastolle - perusterveydenhuollon kiireetön hoitoonpääsy lääkärin
vastaanotolle
ROIDno-2019-2176
Perusturvalautakunta, 14.08.2019, § 115
Valmistelijat / lisätiedot:
Paula Reponen, Kaisa Kuusela, Outi Palmén
paula.reponen@rovaniemi.fi, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, palvelualuepäällikkö
Lapin aluehallintovirasto pyytää Rovaniemen kaupunginhallitukselta selvitystä
31.8.2019 mennessä, miten perusterveydenhuollon kiireetön hoitoon pääsy toteutuu
ja jos hoitoonpääsy ei toteudu hoitotakuun mukaisessa kolmessa kuukaudessa, mihin
toimiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä asian lainmukaiseksi saattamiseksi.
Rovaniemen terveyskeskuksessa on 52 lääkärin vakanssia sisältäen myös 4 ylilääkäriä.
Lääkäriresurssi jakautuu seuraavasti:
1. kuntoutussairaala 8 lääkäriä
2. ikäosaamiskeskus, kotihoito ja ikäihmisten palveluasuminen 4 lääkäriä (sisältää
kaksi geriatria)
3. äitiys- ja lastenneuvola 3 lääkäriä
4. kouluterveydenhuolto 1 lääkäri
5. opiskeluterveydenhuolto ja kutsuntatarkastukset 1,5 lääkäriä
6. päivystys 2,5 lääkäriä virka-aikaan ja lisäksi päivystysvapaat vähentävät virka-
ajan työpanosta n. 230 h viikossa (noin 6 lääkärin työpanoksen verran)
7. pikapoli 3 lääkäriä ja vastaanoton kiireellinen hoito 1,5 lääkäriä
8. lasten ja nuorten keskittymistiimi 0,6 lääkäriä (sisältää 0,2 htv lastenpsykiatrin ja
0,1 nuorisopsykiatrin työpanosta)
9. lääkinnällinen kuntoutus 1 lääkäri
10. erityistutkimukset- ja toiminnot esim. rasitus- EKG, Kolpeneen
kehitysvammaneuvola, erityisryhmät 1 lääkäri
11. kiireetön vastaanotto 14 lääkäriä; sisältää pitkäaikaissairauksien seurannan 7
lääkäriä, hoitotakuun piiriin kuuluville potilasasioille jää 7 lääkärin työpanos.
Pikapolin toimintaperiaatetta muutettiin 15.5.2019 alkaen hoidon tarpeen arvioinnin
kautta ajanvarauksella toimivaksi. Muutoksella tavoitellaan kiireellisen hoidon
tarpeessa olevien sujuvaa palvelua, jotta potilaiden ei tarvitse hakeutua päivystykseen
eikä toisaalta jonottaa pitkää aikaa vastaanotolle päästäkseen. Rajanveto kiireellisen ja
kiireettömän hoidon tarpeen välillä ei ole yksiselitteistä ja tästä johtuen pikapolilla
vastataan osin myös kiireettömään hoidon tarpeeseen.
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Miten perusterveydenhuollon kiireetön hoitoon pääsy lääkärille toteutuu?
Avovastaanotolla on maaliskuusta 2019 alkaen seurattu kuukausikohtaisesti, kuinka
monelle potilaalle on jouduttu sanomaan, ettei vastaanottoaikaa ole antaa, vaikka
kiireettömän hoidon tarve on todettu. Maaliskuussa 453, huhtikuussa 364,
toukokuussa 195, kesäkuussa 17 ja heinäkuussa 297 potilasta jäi ilman
tarvitsemaansa vastaanottoaikaa. Luvut eivät suoraan kerro, miten kauan potilaat
ovat aikaa odottaneet, koska avoHilmo tilastointi ei toteudu tietojärjestelmäteknisistä
syistä. Maalis-huhtikuun luvuissa näkyy alkuvuodesta ollut 1-2 lääkärin vaje
lääkäriresurssissa. Maaliskuussa lääkäreille kertyi ylitöitä 163 h eli yhden lääkärin
lääkärityöpanoksen verran ja huhtikuussa 107 h eli n. 0,65 lääkärin työpanoksen
verran. Toukokuuhun olimme saaneet rekrytoitua 4 lääkäriä yli virkamäärän ja lisäksi
lääkäreillä kertyi ylitöitä 1,5 lääkärityöpanoksen verran, millä saatiin tilanne
kohenemaan suurelta osin. Kesälle olemme sopineet 10 lääkärinsijaista, jotta
potilaiden hoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan myös virkalääkärien
poissaollessa. Kesäkuussa vastaanoton lääkäriresurssi oli 3 lääkärin verran suurempi
kuin vakanssipohjien määrä. Kesällä vastaanottoaikojen kysyntä on tilastojen valossa
muita kuukausia vähäisempää. Loppuvuodesta lääkäriresurssissa on tämän hetken
tiedon mukaan noin kolmen lääkärin työpanoksen vaje, mikä vaikeuttaa
entisestäänkin hoitotakuuseen vastaamista.

Yli 3kk odottaneiden lukumäärä kuukausittain viimeisen vuoden ajalta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen AvoHilmo tilastot hoitoonpääsyn osalta eivät ole
paikkaansa pitäviä. Effican avohilmo-tilastointi vaatii jokaiselta potilaita hoitavalta
työntekijältä monimutkaisia toimenpiteitä. Järjestelmän käyttäminen vie aikaa ja on
altis inhimillisille virheille. Näistä syistä järjestelmän käyttöönotto ei ole onnistunut,
vaikka sitä on useampaan otteeseen yritetty vakiinnuttaa käyttöön. Emme siksi pysty
raportoimaan yli 3 kuukautta odottaneiden lukumääriä.

Miten toimitaan, kun hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä ei voida antaa
tarpeelliseksi katsottua aikaa lääkärin vastaanotolle?
Potilasta pyydetään ottamaan yhteyttä myöhemmin uudelleen.

Kuinka pitkälle lääkärien vastaanottojen varauskirjat on auki?
Lääkärien ajanvarauskirjat tehdään noin neljäksi-kuudeksi viikoksi eteenpäin.
Käytännössä on osoittautunut, että jos kirjat tehtäisiin esim. 3 kuukaudeksi eteenpäin,
tämä johtaisi lisätöihin aikojen perumisen ja vaihtamisen muodossa. Poissaoloja ei
pystytä suunnittelemaan näin pitkälle eteenpäin, mihin vaikuttaa esimerkiksi
ympärivuorokautinen päivystys, joka on asetettava etusijalle lääkäriresurssia
jaettaessa. Työvuorosuunnittelua haastaa suuresti myös se, että määräaikaisia sijaisia
on tällä hetkellä n. 60 % töissä olevista lääkäreistä. Lääkäreiden vaihtuvuus on suurta
perustutkinnon jälkeiseen jatkokoulutukseen liittyvistä syistä, Rovaniemen
terveyskeskuksella on kuitenkin valtakunnallisesti hyvä maine ja se on haluttu
työpaikka nuorten lääkärien keskuudessa.
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Terveyskeskuslääkäreillä on päivystysvelvollisuus. Päivystystyö on virka-aikaisen työn
lisäksi tehtävää työtä. Työ tapahtuu Lapin keskussairaalan yhteispäivystyksessä
ympärivuorokautisesti, eli myös iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä.
Lääkäreillä on mahdollisuus pitää vapaata sama tuntimäärä, minkä ovat päivystäneet.
Tätä mahdollisuutta käytetään aktiivisesti ja se tukee työssäjaksamista. Samalla se
kuitenkin vähentää päiväaikaista lääkäriresurssia. Lääkärinvirkoja lisättiin päivystyksen
haltuunoton myötä, mutta virkalisäyksessä aliarvioimme lääkäreiden aktiivisuuden
päivystysvapaiden pitämisessä.

Rovaniemen kaupungin toimenpiteet
Välittömänä toimenpiteena syys-joulukuun 2019 aikana tulemme käyttämään lääkärin
kiireettömän vastaanoton ostopalvelua yksityisiltä palveluntuottajilta sekä
virkalääkärien virka-ajan jälkeen tekemää lisätyötä. Mahdollisuuksien mukaan
potilaalle tarjotaan valinnanvapaus palveluntuottajien suhteen. Samanaikaisesti
terveydenhuollon palveluiden johto tarkistaa terveyskeskuksen lääkäriresurssin
määrää suhteessa kiireettömän hoidon tarpeessa olevien potilaiden määrään ja tulee
esittämään tarpeen mukaista lääkärin virkojen lisäystä.
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy annetun selvityksen ja antaa
selvityksenään kaupunginhallitukselle .
Päätös
Matti Torvinen saapui klo 16:48 tämän asian käsittelyn aikana.
Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Kaupunginhallitus, 02.09.2019, § 278
Valmistelijat / lisätiedot:
Paula Reponen, Kaisa Kuusela, Outi Palmén
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan 14.8.2019 § 115 esityksen
lausunnoksi ja toimittaa sen lausuntonaan edelleen Lapin aluehallintovirastolle.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta, 27.11.2019, § 181
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Reponen, Kaisa Kuusela
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paula.reponen@rovaniemi.fi, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Aluehallintoviraston päätös 10.9.2019
Lapin aluehallintovirasto toteaa päätöksessään LAAVI 619/2019 (10.9.2019), että
hoitoon pääsy kiireettömälle lääkärin vastaanotolle ei toteudu lain mukaisesti
Rovaniemen terveyskeskuksessa. Aluehallintovirasto vaatii myös kaupunkia
korjaamaan hoitotakuutilastoinnin puutteellisuuden, jotta hoitoon pääsyä voidaan
luotettavasti seurata tietojärjestelmän kautta. Aluehallintovirasto kehottaa
Rovaniemen kaupunginhallitusta antamaan selvityksensä niistä toimenpiteistä, joihin
se on ryhtynyt asian lainmukaiseksi saattamiseksi viimeistään 13.12.2019.
Perusturvalautakunta on perustanut (§135/2019, 11.9.2019) viisi uutta
terveyskeskuslääkärin virkaa vahvistamaan avosairaanhoidon resursseja erityisesti
kiireettömän vastaanoton saatavuuden parantamiseksi. Terveyskeskuslääkärien virat
olivat julkisessa haussa 2.-31.10.2019 ja rekrytointiprosessi on pian valmis. Virkoihin
on ollut 7 pätevää hakijaa ja virat saadaan täytettyä ensi vuoden alusta alkaen.
Valitettavasti lääkäriresurssissa on kuitenkin erikoistuvien lääkärien liikkuvuudesta
johtuvaa vajetta alkuvuodesta 2020 n. 10 lääkärin työpanoksen verran. Lääkärien
rekrytointia tehdään systemaattisesti yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa.
Kiireettömän vastaanoton hoitoon pääsyä on korjattu 7.10.2019 alkaen ostamalla
lääkärin vastaanottopalvelua yksityiseltä Terveystalo Oy:n lääkäriasemalta.
Terveyskeskuksen hoidon tarpeen arviointia tekevät hoitajat antavat
maksusitoumuksen potilaalle, mikäli tällä todetaan tarve lääkärin vastaanotolle, eikä
aikaa ole annettavissa terveyskeskuksen omalle vastaanotolle. Hoitajat informoivat
potilaan ja tekevät sähköisen lähetteen Terveystalolle, josta soitetaan potilaalle ja
sovitaan vastaanottoaika. 7.10-18.11.2019 välisenä aikana terveyskeskuksesta on
tehty 192 lähetettä ostopalveluun. Ostopalvelusopimuksen myötä ns. ylivuoto voidaan
ostaa Terveystalo Oy.lta, joten “ei ole antaa aikaa” merkintöjä ei tilastointiin enää
synny, eli potilaat joko hoidetaan terveyskeskuksessa tai yksityisellä terveysasemalla.
Terveyskeskuksen lääkärin iltavastaanottoja on toteutunut vähän, johtuen lääkärien
ennestään suuresta työkuormasta erityisesti ympärivuorokautiseen päivystykseen
liittyen.
Rovaniemen terveyskeskuksessa on ollut käytössä Tieto Oyj:n TerveysEffica (Effica)
potilastietojärjestelmä. Effican hoitotakuu-tilastointi on teknisesti monimutkainen
työntekijöiden käyttää, eikä siitä saada valitettavasti luotettavaa tilastoa hoitotakuun
toteutumisesta. 28.11.2019 terveyskeskus ottaa käyttöön Tieto Oyj:n LifeCare
järjestelmän, jossa kirjaaminen on yksinkertaisempaa ja jatkossa pystymme
luotettavasti tilastoimaan myös hoitotakuun toteutumisen.
Rovaniemen kaupunki on aktiivisesti pyrkinyt parantamaan kiireettömään hoitoon
pääsyä lisäämällä viisi uutta lääkärin virkaa, tekemällä rekrytointiyhteistyötä Lapin
sairaanhoitopiirin kanssa ja järjestämällä lääkärin vastaanottoa yksityiseltä
palveluntuottajalta. Kiireettömään hoitoon pääsy lääkärin vastaanotolle on toteutunut
lain mukaisesti 7.10.2019 alkaen. Hoitotakuutilastointi saadaan asianmukaiseksi
uuden järjestelmän käyttöönoton (28.11.2019) myötä.
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Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta hyväksyy annetun selvityksen ja toimittaa sen
edelleen kaupunginhallitukselle.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
kaupunginhallitus, Lapin aluehallintovirasto (13.12.2019 mennessä)
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§ 182
Kuntien rooli palveluntuottajina, lausunto luonnokseen
ROIDno-2019-3380
Valmistelija / lisätiedot:
Tuulikki Louet-Lehtoniemi, Paula Reponen, Tarja Holländer-Tyni
tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi, tarja.hollander-
tyni@rovaniemi.fi
kehittämispäällikkö, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, hallintopäällikkö
Liitteet

1 Kunnat tuottajina_selvitystyöryhmän raportti_kommentointiversio_7.11.
2 Vastaus_kunnat_palveluntuottajina_27.11.2019
Pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden (sekä
pelastustoimen) järjestämisvastuu kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille,
maakunnille. Hallitusohjelman linjausten mukaan maakunnat toimivat itse myös
tuottajina ja tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen sekä kolmas
sektori toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina. Kuntien rooli toimia palveluiden
tuottajina ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta, joka laaditaan vuoden 2019
loppuun mennessä.
Selvitystyön lähtökohdat pohjautuvat nykyisen kuntalain, ja edellisellä hallituskaudella
kaatuneen uudistuksen maakuntalakiehdotuksen sääntelyyn siitä, että tehtävien
hoidosta järjestämisvastuussa oleva taho vastaa asukkaan laissa säädettyjen
oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta sekä
järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden 1) yhdenvertaisesta
saatavuudesta; 2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä; 3) tuottamistavasta;
4) tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta sekä 5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan
käyttämisestä. Lisäksi järjestämisvastuussa oleva taho päättää palvelujen järjestämistä
koskevasta yhteistoiminnasta lain asettamissa rajoissa ja vastaa tehtävien
rahoituksesta. Silloinkin, kun järjestämisvastuussa oleva taho hankkii palveluja muilta
tuottajilta, sillä säilyy vastuu palveluista ja sen tulee ohjata ja valvoa palvelutuotantoa.
Jatkossa järjestämisvastuussa sotepalveluista olisi siis hallitusohjelman kirjausten
mukaisesti maakunta.
Selvitystyötä tekemään nimitetty jaosto on laatinut nyt kommenttikierroksella
olevan luonnoksen selvitykseksi kuntien roolista palveluiden tuottajina.
Raporttiluonnokseen toivotaan erityisesti näkemyksiä kunkin mallin vaikutuksista mm.
kunnan ja maakunnan rooliin sekä nykyisten palveluntuottajien näkökulmasta.
Selvitysluonnoksessa on esitelty neljä mahdollista tuottamisvaihtoehtoa: 1. Kunnalla
olisi yleisen toimivallan perusteella oikeus tuottaa palveluja omalla
verorahoituksellaan. 2. Kunnalla olisi laissa säädetty velvollisuus tuottaa määriteltyjä
palveluja. 3. Kunnalla olisi oikeus tuottaa laissa säädetyissä tehtävissä palveluja ilman,
että maakunnalla olisi harkintavaltaa kunnan roolista sote-palveluntuottajana 4.
Kunnalla olisi mahdollisuus tuottaa palveluja maakunnan kanssa tehtävän
sopimuksen perusteella.
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Raporttiluonnoksessa on hyödynnetty kuntien näkemyksiä kuntien roolista sote-
rakenteen palvelutuotannossa, joita kartoitettiin aiemmalla kyselyllä heinä-syyskuussa
2019. Vastausaikaa on 26.11. klo 12.00 saakka, lisäaikaa on saatu 29.11. klo 12.00
saakka. Kiireisen aikataulun vuoksi vastaus selvitysluonnokseen käsitellään
kaupunginhallituksen kokouksessa 25.11.2019.
Valmistelijoiden esitys:
Perusturvalautakunta hyväksyy selvitysluonnokseen valmistellun vastauksen ja antaa
sen vastauksenaan sosiaali- ja terveysministeriölle.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta hyväksyy selvitysluonnokseen valmistellun vastauksen ja antaa
sen vastauksenaan sosiaali- ja terveysministeriölle.
Päätös
Perusturvalautakunnalle lähetettiin sähköpostitse 27.11.2019 kaupunginjohtajan
päivittämä Vastaus kunnat palveluntuottajina - selvitysluonnos.
Perusturvalautakunta piti tauon klo 16:41-16:50.
Maarit Simoska poistui tauon aikana klo 16:42.
Jyrki Saarenpää saapui tauon jälkeen paikalle klo 16:53.
Esittelijä teki muutetun esityksen: Perusturvalautakunta hyväksyy
kaupunginhallituksen päätöksen (25.11.2019 §433) mukaisesti kaupunginjohtajan
muotoileman vastauksen ja antaa sen vastauksenaan sosiaali- ja terveysministeriölle.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan muutetun esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
STM Webropol-kyselynä, määräaika 27.11.2019 klo 12.00, lisämääräaika 29.11. klo
12.00.
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§ 184
Lähihoitajan toimen muuttaminen terveydenhoitajan toimeksi/01440014
ROIDno-2019-3335
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Ikäihmisten palvelualueen kotiin annettavissa palveluissa on avoimena lähihoitajan
toimi vakanssinumero 01440014. Terveydenhuoltolain (1326/2016) 25 §:n mukaan
kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden kotisairaanhoito. Kotihoidon Ylä-
Kemijoen alueella ei ole terveydenhoitajan toimea ja avoin lähihoitajan toimi on
tarpeen muuttaa terveydenhoitajan toimeksi.
Valmistelijan esitys:
Esitän, että lähihoitajan toimi vakanssinumero 01440014 muutetaan
terveydenhoitajan toimeksi 1.12.2019 alkaen tämän hetkisenä sijoituspaikkana kotiin
annettavat palvelut.
Kelpoisuusvaatimuksena terveydenhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulun terveydenhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi
opistoasteen terveydenhoitajan tutkinto.
Toimen nimikemuutos ei aiheuta muutoksia vakanssien määrään. Kustannukset
katetaan Ikäihmisten palvelualueen talousarvioon vuodelle 2020 varatuista
määrärahoista.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta muuttaa lähihoitajan toimen vakanssinumero 01440014
muutetaan terveydenhoitajan toimeksi 1.12.2019 alkaen tämän hetkisenä
sijoituspaikkana kotiin annettavat palvelut.
Kelpoisuusvaatimuksena terveydenhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulun terveydenhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi
opistoasteen terveydenhoitajan tutkinto.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Palvelualuepäällikkö, vs. palveluesimies, henkilöstösuunnittelija, taloussihteeri
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§ 185
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Palvelualuepäällikkö Aikuisten ja työikäisten palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 34 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen/77888002, 18.11.2019
Tutkimuslupapäätös:
§ 33 Tutkimuslupa / Monialainen yhteispalvelu palveluintegraation keinona,
asiakkaiden kokemukset, 14.11.2019
Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 135 HoivaTurva-laitteiden vuokrasopimuksen jatkaminen, 08.11.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 127 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490145, 05.11.2019
§ 128 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490147, 05.11.2019
§ 129 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490149, 05.11.2019
§ 130 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490148, 05.11.2019
§ 131 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493152, 05.11.2019
§ 132 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493067, 05.11.2019
§ 133 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493172, 08.11.2019
§ 134 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493175, 08.11.2019
§ 139 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/12530010, 20.11.2019
Palvelualuepäällikkö Lapsiperheiden palvelut
§ 50 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390026, 19.11.2019
§ 51 Sosiaalityöntekiijän viran täyttäminen/39404001, 19.11.2019
Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 33 Tähystyslähetekäsittelyn ja konsultaatioiden hankinta 2020 Paros Finland Oy
/Jouko Isolauri, 18.11.2019
§ 35 Suun terveydenhuollon suorahankinta hammaslääkärin palveluun, 20.11.2019
Toimialajohtaja Perusturvapalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 217 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490073, 25.10.2019
§ 218 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490033, 25.10.2019
§ 219 Toimintaterapeutin toimen vakinainen täyttölupa/54410007, 29.10.2019
§ 220 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493067, 31.10.2019
§ 221 Ohjaajan toimen vakinainen täyttölupa/17695003, 31.10.2019
§ 222 Ohjaajan toimen vakinainen täyttölupa/36660043, 31.10.2019
§ 223 Palveluohjaajan viran vakinainen täyttölupa/74519003, 31.10.2019
§ 224 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493166, 04.11.2019
§ 225 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493123, 04.11.2019
§ 226 Erityissosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa/48390002, 05.11.2019
§ 227 Olennainen muutos tehtävissä / 36660074, 07.11.2019
§ 228 Geronomin toimen haettavaksi julistaminen/20405031, 07.11.2019
§ 229 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493112, 07.11.2019
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§ 230 Olennainen muutos tehtävissä / 46490014, 07.11.2019
§ 232 Perusturvan vastuukirjaajat, 08.11.2019
§ 233 Fysioterapeutin toimen vakinainen täyttölupa/10895003, 08.11.2019
§ 234 Toimintaterapeutin toimen vakinainen täyttölupa/54410006, 08.11.2019
§ 237 Fysioterapeutin toimen vakinainen täyttölupa/10895016, 15.11.2019
§ 238 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493106, 18.11.2019
§ 239 Asiantuntijoiden nimeäminen terveysneuvonnan toimintaohjelman työryhmään,
18.11.2019
§ 240 Virkavaalin vahvistaminen/Aikuisten ja työikäisten palvelualue, 19.11.2019
§ 242 Virkavaalin vahvistaminen/Terveydenhuollon palvelualue, 19.11.2019
§ 245 Virkavaalin vahvistaminen/ikäihmisten palvelut, 20.11.2019
Muu päätös:
§ 231 Titania-ohjelmiston 6 viikon listat KVTES, 07.11.2019
Ehdotus
Esittelijä: Marjo Rundgren, Paula Reponen vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,
että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin.
Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen
kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.
Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon
aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 186
Ilmoitusasiat
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen
toimintayksikön lopettaminen/ Oy Medicum Services Ab
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopetusilmoitus/
Saarenkylän Näkökolmio Ky
Aluehallintoviraston päätös yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskeva
rekisteröinti/ Pelastakaa Lapset ry
Aluehallintoviraston päätös luvan muutos/yksityisten ympärivuorokautisten
sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muutos/ Rovaseudun Hoivapalvelut Oy/
Hoivakoti Lapinvuokko
Aluehallintoviraston päätös luvan muutos/yksityisten ympärivuorokautisten
sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muutos/ Rovaseudun Hoivapalvelut Oy/
Hoivakoti Seutula
Aluehallintoviraston päätös LAAVI/428/2019
Valviran ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ SOS-
lapsikyläsäätiö
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ H & F Admin
Corporation Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ H & F
Admin Corporation Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Mehiläinen Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Oral Hammaslääkärit Oyj
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden alueellisen yhdistymisen seurantaryhmän raportti
2/2019
Rovaniemen kaupunginvaltuuston 21.10.2019 ote pöytäkirjasta: § 72 Eroaminen
perusturvalautakunnan varajäsenen tehtävästä / Jämsä
Rovaniemen kaupunginvaltuuston 11.11.2019 ote pöytäkirjasta: § 95 Eroaminen
perusturvalautakunnan jäsenyydestä / Vaara
Rovaniemen teknisen lautakunnan 22.10.2019 ote pöytäkirjasta: § 127 Vammaisten
maksuton joukkoliikenne Rovaniemelle
Rovaniemen perusturvapalvelujen Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi
eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n
väliaikaisesta muuttamisesta
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Rovaniemen perusturvapalvelujen Vastaus vammaisyhdistysten tekemään pyyntöön:
Työtoiminnan järjestäminen Rovaniemellä
Vastine selvityspyyntöön / LAAVI/976/2019
Vammaisneuvoston pöytäkirja 6/2019
Vammaisneuvoston pöytäkirja 7/2019
Vanhusneuvoston pöytäkirja 7/2019
Vanhusneuvoston pöytäkirja 8/2019
Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään
perusturvan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4 krs.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Hilpi Ahola esitti Arto Könkään kannattamana, että perusturva- ja tekninen
toimiala yhteistyössä tehostavat tiedottamista vammaisten
maksuttoman joukkoliikenteen kokeilusta, joka toteutuu Rovaniemellä 1.1.
-31.12.2020: järjestää tiedotustilaisuuden sekä tiedottaa vammais-ja
vanhusneuvostolle. Perusturvalautakunta kannatti yksimielisesti esitystä.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§178, §180, §181, §182, §183
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
§177, §179, §184
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole
allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero,
johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla
määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät
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arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa
sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

