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Arto Köngäs

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
21.1.2020 alkaen.

hallintosuunnittelija Marika Ylipieti
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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, 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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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Arto Köngäs.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 20.1.2020.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Arto Köngäs.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§3
Ajankohtaiset asiat
1. Ikäihmisten palvelusetelin siirtymisen tilannekatsaus/ ikäihmisten palvelualueen
palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander
2. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee esittelyn ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Päätös
1. Johanna Lohtander kertoi Ikäihmisten palvelusetelin siirtymisen tilannekatsauksesta.
2. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus:
- Kokousaikataulu
- Talous
- MPK
- Sivistys- ja hyvinvointipalvelut - toimiala. Risto Varis esitteli asiaa.
Perusturvalautakunta merkitsi esittelyn ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
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§4
Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
ROIDno-2019-1188
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Airaksinen
jari.airaksinen@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 TA2020_Täytäntöönpano_ohjeet_16.12.2019 KH
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2019 § 98 hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022. Kaupunginhallitus on
kokouksessaan 16.12.2019 § 492 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet.
Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimivat Rovaniemen kaupungin
hallintosäännön ohella vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpanoa säätelevänä
ohjeena, ellei kaupunginhallituksen päätöksistä toisin ilmene. Talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet koskevat kaikkia kaupungin organisaation toimielimiä ja
vastuuhenkilöitä.
Talousarvion täytäntöönpanossa on huomioitava hyvän hallinnon oikeusohjeet
samoin kuin säännökset palvelujen laadusta, tuloksellisuudesta sekä päätösten
perusteluvelvollisuudesta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asianhallintaan ja
päätöksenteon ketjuun edeten vireille tulosta aina täytäntöönpanoon saakka.
Päätökset tulee valmistella ja ohjeistaa niin, että täytäntöönpanon ripeys ja tehokkuus
toteutuvat poikkeuksetta.
Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion
toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten
yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevat vuoden 2020 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaupunginkamreeri, controller
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Perusturvalautakunta, § 205,11.12.2019
Perusturvalautakunta, § 5, 15.01.2020
§5
Eräitä sosiaalihuollon asiakasmaksuja vuonna 2020
ROIDno-2017-4205
Perusturvalautakunta, 11.12.2019, § 205
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Lohtander, Kaisa Kuusela, Maija Tervo, Jari Airaksinen
johanna.lohtander@rovaniemi.fi, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi, maija.tervo@rovaniemi.
fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö, vt. palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö
Liitteet

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

Perusturvalautakunta, 15.01.2020, § 5
Valmistelija / lisätiedot:
Maija Tervo, Jari Airaksinen
maija.tervo@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
vt. palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö
Liitteet

1 Liite 1 Sosiaalihuollon asiakasmaksuja 2020
Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734) mukaan kunnallisista
sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu, ellei lailla ole toisin säädetty.
Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Maksu ei saa ylittää palvelujen
tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Vammaisten ja kehitysvammaisten ateriamaksut
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.
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.
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Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden asiakasmaksut
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille järjestetään asumisen ohjausta ja liikkuvan
asumisen tukea, tuettua asumista ja palveluasumista, sekä kuntouttavaa jaksohoitoa.

Sosiaalihuollon tilapäismajoitus
Sosiaalihuollon tilapäismajoitusta järjestetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 12
pykälän tarkoittaman välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon
turvaamiseksi henkilöille, joiden asuminen vakituisessa asunnossa on syystä tai
toisesta äkillisesti estynyt, ja joilla ei ole mahdollisuutta muutoin järjestää
majoitustaan.
Rovaniemen kaupungin järjestämästä tilapäismajoituksesta on perusteltua periä
asunnon vuokraamisesta kaupungille aiheutuvien kustanusten kattamiseksi vuokran
perusteella määräytyvä vuorokausimaksu.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää vammaisten ja kehitysvammaisten ateriamaksuista
liitteen yksi (1) mukaisesti.
Perusturvalautakunta päättää mielenterveys- ja päihdekuntoutujien
asumispalveluiden asiakasmaksuista liitteen yksi (1) mukaisesti.
Perusturvalautakunta päättää sosiaalihuollon tilapäismajoituksen asiakasmaksusta
liitteen yksi (1) mukaisesti.

Maksut tulevat voimaan 1.2.2020 alkaen. Asiakasmaksutiedot lisätään Perusturva -
Asiakasmaksut 2020 -dokumenttiin.

Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
palvelualuepäällikkö, hallintopäällikkö, talouspäällikkö, taloussihteeri
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§6
Terveydenhuollon täyskustannushinnat 2020
ROIDno-2019-198
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Kuusela, Jari Airaksinen
kaisa.kuusela@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö
Liitteet

1 Terveydenhuollon täyskustannushinnat_2020
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2019 § 98 hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022. Kaupunginhallitus on
kokouksessaan 16.12.2019 § 492 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet.
Rovaniemen kaupungin vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa (KH
16.12.2019 § 492) todetaan seuraavasti: Maksuista ja taksoista päätetään
hallintosäännön mukaisesti toimielimissä. Laskutus on toimitettava heti, kun
laskutusperuste on selvillä ja perintä on hoidettava tehokkaasti. Toimialajohtaja
vastaa toimialaansa kuuluvien tehtävien laskutuksesta, saatavien seurannasta ja
perinnästä sekä luottotappioiden laadinnasta.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy Terveydenhuollon täyskustannushinnat 1.1.2020
alkaen liitteen mukaisesti.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö, taloussuunnittelija, avovastaanoton
toimistosihteerit
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Perusturvalautakunta, § 205,11.12.2019
Perusturvalautakunta, § 7, 15.01.2020
§7
Ikäihmisten palvelualueen asiakasmaksut ja muut maksut 2020 alkaen
ROIDno-2017-4205
Perusturvalautakunta, 11.12.2019, § 205
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Lohtander, Kaisa Kuusela, Maija Tervo, Jari Airaksinen
johanna.lohtander@rovaniemi.fi, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi, maija.tervo@rovaniemi.
fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö, vt. palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö
Liitteet

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

Perusturvalautakunta, 15.01.2020, § 7
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander, Jari Airaksinen
johanna.lohtander@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö
Liitteet

1 Liite 1 Ikäihmisen palvelualueen asiakasmaksut ja muut maksut 2020
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annettuun lakiin (1992/734) ja asetukseen (1992/912). Laki sisältää
asiakasmaksujen yleiset periaatteet ja siinä on myös määritelty maksuttomat sosiaali-
ja terveyspalvelut. Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu.
Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa on kunnan
harkintavaltaan kuuluva asia.
Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi
kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti asiakasmaksuista
annetun asetuksen 33 a §:n mukaisesti.
Ikäihmisten palvelujen harkinnanvaraisia asiakasmaksuja kotiin annettavissa
palveluissa ja palveluasumisessa on tarkistettu edellisen kerran vuonna 2016.
Palvelumuotojen muuttuessa on erikseen lautakunnassa päätetty
mm. turvapalveluihin liittyvät asiakasmaksut. Ehdotuksessa osaa asiakasmaksuja on
nostettu noin 3 prosentilla ja pyritty yhdenmukaistamaan maksuja palvelujen sisällön
mukaan saman hintaiseksi esimerkiksi. kotipalvelun tukipalvelut ja turva-
auttajakäynnit.
Palveluasumisen sääntökirjan mukaan kaupungin määrittelemät harkinnanvaraiset
asiakasmaksut ovat myös kattona yksityisen palveluntuottajan asiakasmaksuille.
Palveluasumisen harkinnanvaraisiin asiakasmaksuihin tulee uutena perusmaksu 100 €
/kk. Perusmaksu sisältää ryhmäasumisen puitteet ja yhteisölliset toimet,
hälytysjärjestelmän sekä kulutustavarat eli wc- ja käsipaperin sekä käsihuuhteet. Yksi
perusmaksu korvaa nyt palveluntuottajien useista erilaisista ja eri
hintaisista palveluista ja tarvikkeista koostuvat maksut.
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Potkurin tilojen käyttömaksujen korotus on maltillinen ja ehdotus on esitelty
vanhusneuvostolle 23.10.2019.
Geriatrian poliklinikalla, seniorineuvoloissa ja muissa vastaavissa terveydenhuollon
palveluissa sovelletaan terveydenhuollon avopalvelujen asiakasmaksuja.
Asiakasmaksujen kokoaminen yhteen asiakirjaan edistää asiakkaille tiedottamista ja
myös lautakunnalle mahdollisuutta tarkastella ja arvioida eri palvelujen
asiakasmaksujen suhdetta ja vaikutuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää Ikäihmisten palveluiden asiakasmaksuista liitteen yksi
(1) mukaisesti 1.1.2020 alkaen. Asiakasmaksutiedot lisätään Perusturva -
Asiakasmaksut 2020 -dokumenttiin.
Päätös
Toimialajohtajan muutettu esitys: Perusturvalautakunta päättää Ikäihmisten
palveluiden asiakasmaksuista liitteen yksi (1) mukaisesti 1.2.2020 alkaen.
Asiakasmaksutiedot lisätään Perusturva – Asiakasmaksut 2020 –
dokumenttiin. Liitteeseen lisätään teknisenä korjauksena sivulle 2: Kotisairaalan
maksut kerryttävät maksukattoa. Maksukaton täytyttyä ei asiakasmaksuja peritä.
Perusturvalautakunta päätti, että erikseen selvitetään palveluasumisen asiointi-ja
saattajamaksun sisällön rakenne.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
palvelualuepäällikkö, hallintopäällikkö, talouspäällikkö, taloussihteeri, ikäihmisten
palvelujen palveluesimiehet

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
15.01.2020

1/2020

15 (25)

§8
Mahasuolikanavan tähystyksien kokonaispalvelu v. 2020
ROIDno-2019-1855
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Kuusela, Paula Reponen
kaisa.kuusela@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri
Mahasuolikanavan tähystysten kokonaispalvelu on hankittu ostopalveluna vuosille
2017-2019 perusturvalautakunnan päätöksellä §116/31.8.2016. Hankintasopimuksen
optio vuodelle 2019 on käytössä ja sopimus päättyy vuoden loppuun. Ostopalveluun
on päädytty tiloihin, laitteisiin ja henkilöstöön liittyvien haasteiden vuoksi. Lapin
sairaanhoitopiirin kanssa on keskusteltu tähystystoiminnan siirtämisestä
keskussairaalan tuotettavaksi, mutta henkilöstövajaus ei mahdollista siirtoa
tällä hetkellä. Rovaniemen tähystystoiminnan keskittäminen keskussairaalalle on
kuitenkin lähivuosien tavoitteena, jotta erikoistilat ja laitteet ovat tehokkaassa
käytössä. Kaupungin ei ole taloudellisesti järkevää rakentaa uutta tähystysyksikköä ja
hankkia uutta tähystysvälineistöä omaa toimintaa varten. Alkuvuodelle 2020 on tehty
edellisen kilpailutuksen toimittajan kanssa lyhyt suorahankintasopimus, jotta hankinta-
asia hoidetaan asianmukaisesti kuntoon.
Rovaniemen kaupunki hankki vuonna 2018 yhteensä 1250 mahasuolikanavan
tähystystutkimusta. Näistä 725 oli paksusuolen tähystyksiä (kolonoskopia) ja 604
mahalaukun tähystyksiä (gastroskopia). Tähystystoiminnan kokonaiskustannus
vuonna 2018 mahasuolikanavan tähystysten ostopalvelusta oli 312 717 €.
Edellä kuvattujen seikkojen vuoksi esitän mahasuolikanavan tähystysten
kokonaispalvelun kilpailutusta vuodelle 2020 sekä sen jälkeen mahdollista toistaiseksi
voimassa olevaa hankintaa kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Hankinnan
kokonaisarvo on noin 1 250 800€.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta
- hyväksyy mahasuolikanavan tähystyksien kokonaispalvelun kilpailuttamisen
- päättää delegoida lopullisen tarjouspyynnön, hankintapäätöksen, mahdollisen
vastineen antamisen oikaisuvaatimukseen, mahdollisen keskeytyspäätösvaltuuden
sekä hankintasopimuksen allekirjoittamisen toimialajohtajalle.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
vs. palveluesimies Maarit Hänninen, ylilääkäri Outi Palmen, hallintoylilääkäri Paula
Reponen
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§9
Palvelualuepäällikön avoimen viran hoitajan määrääminen/73731005
ROIDno-2017-4096
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Holländer-Tyni, Minna Mölläri
tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
hallintopäällikkö
Perusturvalautakunta on päätöksellään 8.5.2019 §71 päättänyt julistaa aikuisten ja
työikäisten palvelualuepäällikön viran haettavaksi. YT-toimien vuoksi
virantäyttöprosessi on kesken ja aikuisten ja työikäisten palvelualueelle tarvitaan
avoimen viran hoitaja hoitamaan palvelualuepäällikön tehtäviä virantäyttöprosessin
ajan.
Hallintosäännön 56§:n mukaan lautakunnat valitsevat virkojen osalta ne johtavat
viranhaltijat, joista ne ovat päättäneet erikseen. Perusturvalautakunta on
päätöksellään 28.11.2018/§203 päättänut, että se valitsee palvelualuepäälliköt
ja hallintoylilääkärin.
Perusturvalautakunta on päätöksellään 9.10.2019/§150 määrännyt palveluesimies
Maija Tervon toimimaan aikuisten ja työikäisten palvelualuepäällikön avoimen viran
hoitajana ajalla 1.10.2019 - 31.12.2019. Virantäyttöprosessi on edelleen kesken ja
aikuisten ja työikäisten palvelualueelle tarvitaan avoimen viran hoitaja hoitamaan
palvelualuepäällikön tehtäviä virantäyttöprosessin ajan.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää, että palveluesimies Maija Tervo toimii aikuisten ja
työikäisten palvelualuepäällikön avoimen viran hoitajana ajalla 1.1. - 29.2.2020.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ao. henkilö, talouspäällikkö, talousihteerit, henkilöstösuunnittelija
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§ 10
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Palvelualuepäällikkö Aikuisten ja työikäisten palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 42 Ohjaajan toimeen vakinaistaminen/17695003, 09.12.2019
§ 43 Ohjaajan toimeen vakinaistaminen/36660053, 09.12.2019
§ 44 Vastaavan ohjaajan viran muuttaminen palveluvastaavan viraksi/71676001,
10.12.2019
§ 45 Ohjaajan toimeen vakinaistaminen/12600037, 16.12.2019
§ 47 Ohjaajan toimeen vakinaistaminen/12530003, 16.12.2019
§ 48 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390030, 19.12.2019
Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 1 Suvanto Care palveluratkaisujen käyttö 11.1.2019 - 30.6.2020 ikäihmisten kotiin
annettavissa palveluissa, 03.01.2020
§ 169 Hyväksyminen ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi /
Palvelukotiyhdistys Aarnenpiha ry, 16.12.2019
§ 170 Hyväksyminen ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi / Esperi Care Oy /
Esperi hoivakoti Niva, 17.12.2019
§ 171 Hyväksyminen ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi / Saarenkylän
Vanhustenkotiyhdistys ry, 17.12.2019
§ 172 Hyväksyminen ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi / Ounaskartano
Oy / Esperi Hoivakoti Pahtaja, 17.12.2019
§ 173 Hyväksyminen ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi / Rovaseudun
Hoivapalvelut Oy, 17.12.2019
§ 174 Hyväksyminen ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi / Hoitokoti
Toivonpuisto Oy, 17.12.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 145 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490092, 05.12.2019
§ 146 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490007, 05.12.2019
§ 147 Fysioterapeutin toimeen vakinaistaminen/10895017, 05.12.2019
§ 150 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493112, 09.12.2019
§ 151 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493180, 09.12.2019
§ 152 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493078, 09.12.2019
§ 153 Lähoitajan toimeen vakinaistaminen/20405017, 09.12.2019
§ 154 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493098, 09.12.2019
§ 155 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493106, 09.12.2019
§ 156 Sairaanhoitaja-terveydenhoitajan toimeen vakinaistaminen/74854006,
09.12.2019
§ 157 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493029, 09.12.2019
§ 158 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/20405010, 10.12.2019
§ 159 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493142, 10.12.2019
§ 160 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493030, 10.12.2019
§ 161 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/20405040, 12.12.2019
§ 162 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493002, 12.12.2019
§ 163 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493006, 12.12.2019
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§ 164 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493173, 12.12.2019
§ 165 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493171, 12.12.2019
§ 166 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493054, 12.12.2019
§ 167 Liikuntaneuvojan toimeen vakinaistaminen/25410017, 15.12.2019
§ 168 Sairaanhoitajan toimeen vakinaistaminen/46490006, 16.12.2019
§ 175 Hyväksyminen ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi / Jokkakallion
asumispalvelukeskus / Rovalan Setlementti ry, 17.12.2019
§ 176 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493123, 19.12.2019
§ 177 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493076, 20.12.2019
Palvelualuepäällikkö Lapsiperheiden palvelut
§ 56 Perhetyöntekijän toimen täyttäminen/12530025, 13.12.2019
Muu päätös:
§ 55 Neuropsykologisten tutkimusten ostopalvelut lapsiperheiden palveluissa 2019,
13.12.2019
Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 3 Lääkärirekrytointipalvelun hankinta - Mediapu Oy, 07.01.2020
§ 40 Kuntoutuslääkärin asiantuntijatyön hankinta vaativiin työkyky- ja
kuntoutusarviointeihin vuodelle 2020, 19.12.2019
§ 41 Työnohjaus suun terveydenhuolto, hallinto, 20.12.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 39 Palveluesimiehen varahenkilö / Kuntoutus, 19.12.2019
§ 42 Hammashoitajan toimeen vakinaistaminen/11480009, 20.12.2019
Toimialajohtaja Perusturvapalvelut
Avustuspäätös:
§ 266 Yhteistyösopimus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä/Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Lapin piiri, 04.12.2019
§ 267 Yhteistyösopimus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä/Lapin Martat ry,
04.12.2019
§ 269 Yhteistyösopimus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä/Rovalan
Setlementti ry, 04.12.2019
§ 270 Yhteistyösopimus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä/Rovaniemen 4H-
yhdistys ry, 05.12.2019
§ 271 Yhteistyösopimus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä/Rovaniemen
Neuvokas, 05.12.2019
§ 272 Yhteistyösopimus kuntouttavnan työtoiminnan järjestämisestä/Rovaniemen
Päiväkeskus ry, 05.12.2019
§ 273 Yhteistyösopimus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä/Rovaniemen
seurakunta, 05.12.2019
§ 274 Yhteistyösopimus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä/Rovaniemen SPR
Kontti, 05.12.2019
§ 275 Yhteistyösopimus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä/Saarenkylän
Vanhustenkotiyhdistys ry, 05.12.2019
§ 276 Yhteistyösopimus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä/Taito Lappi ry,
05.12.2019
Hankintapäätös:
§ 277 Hankintasopimus kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan tuottamisesta v.
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2020 / Rovala Opisto, 05.12.2019
§ 278 Hankintasopimus kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan tuottamisesta v.
2020 / Lapin Martat ry., 05.12.2019
§ 279 Hankintasopimus kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan tuottamisesta v.
2020 / Taito Lappi ry., 05.12.2019
§ 280 Hankintasopimus kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan tuottamisesta v.
2020 / Ksakki ry, 05.12.2019
§ 305 Lääkeautomaattien hankinta, 16.12.2019
§ 315 Mahasuolikanavan tähystykset sopimuksen jatkaminen, 17.12.2019
§ 316 Vainajien kuljetus- ja hautauspalvelut , 17.12.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 281 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493030, 05.12.2019
§ 282 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493173, 05.12.2019
§ 283 Liikuntaneuvojan toimen vakinainen täyttölupa/25410017, 05.12.2019
§ 284 Erikoishammaslääkärin palkkauksen määrittäminen, 05.12.2019
§ 285 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa/48390009, 05.12.2019
§ 286 Ohjaajan toimen vakinainen täyttölupa/12530003, 05.12.2019
§ 287 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/20405040, 10.12.2019
§ 288 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493014, 10.12.2019
§ 289 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/20405010, 10.12.2019
§ 290 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493054, 10.12.2019
§ 291 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490006, 10.12.2019
§ 292 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493171, 10.12.2019
§ 293 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493060, 11.12.2019
§ 294 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493006, 10.12.2019
§ 295 Terveyskeskushammaslääkärin tehtäväpalkan tarkistus / 22955002 ja 71286007,
11.12.2019
§ 296 Palveluvastaavan viran vakinainen täyttölupa/71676001, 11.12.2019
§ 297 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493002, 11.12.2019
§ 298 Olennainen muutos tehtävissä/53041025, 11.12.2019
§ 299 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490006, 12.12.2019
§ 300 Terveydenhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/01440014, 12.12.2019
§ 301 Terveydenhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/64630001, 12.12.2019
§ 302 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/22800014, 13.12.2019
§ 303 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490017, 13.12.2019
§ 304 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa/48390059, 16.12.2019
§ 317 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa/48390069, 17.12.2019
§ 318 Sosiaaliohjaajan viran vakinainen täyttölupa/48337015, 17.12.2019
§ 319 Sairaanhoitajan vakinainen täyttölupa/12600006, 17.12.2019
§ 320 Sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran täyttölupa/48390068, 18.12.2019
§ 322 Taloussihteereiden toimien muuttaminen taloussuunnittelijoiden toimiksi /
54780001 ja 54980001, 19.12.2019
§ 323 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493076, 20.12.2019
§ 324 Virkavaalin vahvistaminen/terveydenhuollon palvelualue, 20.12.2019
§ 327 Virkavaalin vahvistaminen/Aikuisten ja työikäisten palvelut, 30.12.2019
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 326 Perusturva toimilalan/ Ikäihmisten palvelujen edustajan nimeäminen
vanhusneuvostoon vv. 2020-2021, 30.12.2019
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Toimialajohtaja Sivistyspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Aikuisten ja työikäisten palvelujen palvelualuepäällikön varahenkilön ja sijaisen
määrääminen/73731005, 02.01.2020
Ehdotus
Esittelijä: Marjo Rundgren, Antti Lassila toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,
että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin.
Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen
kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.
Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon
aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan
esityksen mukaisesti.
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§ 11
Ilmoitusasiat
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön
vaihtuminen/ Rovalan Setlementti ry
Aluehallintoviraston päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/
Javision Oy
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan
alkamisesta/ Javision Oy
Valviran ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ Esperi
Care Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
nimenmuutos/ Humana Hoiva Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Capitatum
Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/
Capitatum Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Gynesan Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Gynesan
Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Kerstax Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Kerstax
Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Oral Hammaslääkärit Oyj
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Pihlajalinna Terveys Oy
Kelan toimeentuloturvainfo: Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2020
Valtiokonttorin ohje: Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut -ohjekirje
kunnille 2020
Valtiokonttorin ohje: Rintamaveteraanien kuntoutuksen ohjekirje kunnille 2020
Valtiokonttorin ohje: Sotainvalideille järjestettyjen palvelujen korvaaminen kunnille ja
kuntayhtymille, ohje 2020
Valtiovarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden
syrjäisyyslisien oikaisuista vuosilta 2017-2019, Liite 1. Syrjäisyyslukujen ja -lisien
muutokset vuosina 2017-2019 sekä maksettava valtionosuuden oikaisu, Liite 2.
Oikaisuvaatimusohjeet
Vanhusneuvoston pöytäkirja 9/2019
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Vammaisneuvoston pöytäkirja 8/2019
Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään
perusturvan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4 krs.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§4, §6
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
§5, §7, §8, §9
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.

