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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 1.9.2020
alkaen.

hallintosuunnittelija Marika Ylipieti
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§ 91
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
ja hyväksyy työjärjestyksen
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että läsnä kokoushuoneessa
ovat perusturvalautakunnan varsinaisista jäsenistä Marjo Rundgren, Hilpi Ahola, Päivi
Alanne-Kunnari, Mikko Lindroos, Erkki Virtanen, Asko Peuraniemi, Arto Köngäs ja Pirita
Nenonen sekä kaupunginhallituksen edustaja Matti Henttunen ja nuorisovaltuuston
edustaja Laura Honkala sekä viranhaltijoista toimialajohtaja Antti Lassila,
palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö Mirja Kangas,
hallintopäällikkö Risto Varis, hallintoylilääkäri Paula Reponen ja talouspäällikkö Jari
Airaksinen sekä hallintosuunnittelija Marika Ylipieti.
Etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuivat perusturvalautakunnan varsinaiset
jäsenet Riitta-Maija Hokkanen, Sanna Luoma ja Henri Ramberg sekä
kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemi.
Perusturvalautakunnan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Perusturvalautakunta hyväksyi työjärjestyksen.
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§ 92
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Päivi Alanne-Kunnari .
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 31.8.2020.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Päivi Alanne-Kunnari.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 93
Ajankohtaiset asiat
1. Veteraanirahojen käyttö 2019/ Ikäihmisten palvelualueen palvelualuepäällikkö
Johanna Lohtander
2. MPK-selvitys/ hallintopäällikkö Risto Varis
3. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus
- talousarvion valmistelutilanne
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Päätös
1. Risto Varis kertoi MPK-selvityksestä.
2. Johanna Lohtander kävi läpi veteraanirahojen käyttöä 2019.
3. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus
- hallinto- ja tukipalvelujen yt-neuvottelut päättyneet
- koronatilanne
- talousarvion 2021 valmistelutilanne

Perusturvalautakunta merkitsi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Perusturvalautakunta piti tauon klo 17:20-17:35
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§ 94
Perusturvalautakunnan osavuosikatsaus 1.1.2020 - 30.6.2020
ROIDno-2020-526
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas, Johanna Lohtander, Kaisa Kuusela, Paula Reponen, Jari Airaksinen
mirja.kangas@rovaniemi.fi, johanna.lohtander@rovaniemi.fi, kaisa.
kuusela@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri,
talouspäällikkö
Liitteet

1 Perusturva Osavuosikatsaus 1-6 2020
2 Perusturva Talousraportti 062020
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 kesäkuun jälkeen 50,00 %.
Kesäkuun jälkeen perusturvalautakunnan talousarviosta on toteutunut 51,34 %.
Euroina se tarkoittaa 114,7 miljoonaa euroa.
Perusturvalautakunnan arvioitu koko vuoden toteuma on noin 226,4 - 227,4 miljoonaa
euroa. Talousarvion ylitys olisi siten 3,0 - 4,0 miljoonaa euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen ja talouden toteuman 1.1.2020 -
30.6.2020 tiedoksi.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Sanna Luoma poistui tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 18:03.
Tiedoksi
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§ 95
Esitysluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja
maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi
ROIDno-2020-2129
Valmistelija / lisätiedot:
Tuulikki Louet-Lehtoniemi
tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi
kehittämispäällikkö
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä
pelastustoimen järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja
terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät lausuntoa liitteenä
olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Lausuntopyyntöön vastataan
sähköisessä lausuntopalvelussa, viimeistään 25.9.2020. Lausuntoa varten esitetään
kohdennettuja kysymyksiä, joita on mahdollisuus perustella. Lisäksi vastaajalla on
mahdollisuus antaa vapaamuotoisia kommentteja ja esittää yksilöityjä
säädösmuutosehdotuksia. Lausuntopyyntö on laaja ja jaettu aihekokonaisuuksittain
eri osioihin.
Tausta ja tavoitteet
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa toteutetaan
sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus ja perustetaan maakunnat.
Uudistuksessa on hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja
terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata
ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan
tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. Pelastustoimen uudistuksen
tavoitteena on turvata pelastustoimen palvelujen saatavuus, kattavuus ja laatu myös
tulevaisuudessa. Uudistuksen tavoitteena on kehittää ja tukea pelastustoimen
valtakunnallista tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta. Uudistuksella vastataan
pelastustoimen haasteisiin vahvistamalla toimialan valtakunnallisia voimavaroja,
kehittämällä toimialan johtamista ja ohjausta sekä tiivistämällä alan toimijoiden
yhteistyötä. Tavoitteena on varmistaa myös, että maakuntien pelastuslaitoksilla on
mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja koko maassa. Näin varmistetaan jatkossakin
pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelutuotannon toiminnallinen ja
kustannustehokkuus.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella ehdotettaisiin
säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait,
joita olisivat maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki
pelastustoimen järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien
rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön,
verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä
eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi. Perustettaville uusille
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maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
järjestämisestä. Luonnoksen sisältämä sote-maakuntien laskennallinen rahoitusmalli
perustuu pääosin tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioivaan rahoitukseen.
Rovaniemen kaupungin lausuntoa valmistellaan sivistys- ja hyvinvointipalveluissa
yhteistyössä eri lakiesityksen osioiden asiantuntijoiden kanssa. Tavoite on, että päätös
annettavasta lausunnosta tehdään kaupunginhallituksessa 21.9.2020. Sivistys- ja
perusturvalautakunnat, kaupunginhallitus ja valtuuston
puheenjohtajat, valtuustoryhmien puheenjohtajat sekä elinvoimalautakunta
kokoontuvat yhteiseen tilaisuuteen 24.8., jolloin mm. esitellään tarkemmin
lakiluonnoksen keskeiset muutosehdotukset.
Esityslistan oheismateriaalina lakiesitysluonnokset liitteineen.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi lakiesitysluonnokset koskien sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien
perustamista.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 96
Jäsenkuntien esitykset Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän talousarvioon
ROIDno-2017-2620
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas
mirja.kangas@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Jäsenkuntien esitykset Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän talousarvioon,
LIITE
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on 14.5.2020 päivätyllä kirjeellään pyytänyt
esityksiä kuntayhtymän jäsenkuntien hallituksilta vuoden 2021 talousarvion ja vuosien
2022 - 2023 taloussuunnitelman laatimista varten. Lausunto on pyydetty
toimittamaan kuntayhtymälle 31.8.2020 mennessä.
Valtioneuvosto teki vuonna 2010 periaatepäätöksen ohjelmasta kehitysvammaisten
asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi vuosina 2010 - 2015. Tässä ns.
Kehas-ohjelmassa tavoitteena oli tuottaa asuntoja laitoksista ja lapsuudenkodeistaan
muuttaville kehitysvammaisille henkilöille. Vuonna 2012 valtioneuvosto antoi uuden
periaatepäätöksen, jossa asetetaan tavoitteeksi lopettaa kehitysvammaisten
henkilöiden laitosasuminen vuoteen 2020 mennessä. Kolpeneen palvelukeskuksessa
laitoshoidossa on ollut tämän vuoden alussa yhdeksäntoista rovaniemeläistä
kehitysvammaista asiakasta. Syksyllä 2020 Kolpeneen palvelukeskukselle valmistuu
uusi monitarpeisille ja vaativaa erityisosaamista tarvitseville asiakkaille suunnattu
asumisyksikkö. Tähän yksikköön muuttaa laitoshoidosta viisi asiakasta. Laitoshoitoon
jää tämän jälkeen ne henkilöt, jotka tarvitsevat sellaista hoivaa ja huolenpitoa, jota
vain laitoshoidossa kyetään antamaan. Osa näistä henkilöistä on jo ikääntyneitä
henkilöitä.
Rovaniemen kaupunki ostaa Kolpeneen kuntayhtymältä myös mm.
päivätoimintapalveluja, joihin sisältyy myös kouluikäisten lasten iltapäivätoiminnan
palvelut. Päivätoiminnan kustannukset ovat merkittävästi nousseet vuodesta 2015
vuoteen 2019. Kustannusten nousua selittävät toisaalta suoritteiden määrän
merkittävä nousu 6901:stä 11 007:een vuodesta 2015 vuoteen 2019 mennessä sekä
uuden korkeamman maksuluokan käyttöönotto vuonna 2017. Päivätoiminnan
kokonaiskustannus oli vuonna 2015 yhteensä 669 933 euroa, vuonna 2017 yhteensä 1
145 850 euroa ja vuonna 2019 yhteensä 1 369 386 euroa.
Rovaniemen kaupunki ostaa jatkossa Kolpeneen palvelukeskukselta entistä
harkitummin tasoltaan vaativaa erityistason palvelua. Tämä edellyttää palveluiden
järjestämisen tapojen uudelleen arviointia sekä Rovaniemen kaupungin ja Kolpeneen
kuntayhtymän työnjaon selkeyttämistä tulevalla suunnittelukaudella. Kun otetaan
huomioon Kolpeneen kuntayhtymän tuottaman päivätoiminnan ja asumispalvelujen
kustannusten kehitys, Rovaniemen kaupunki edellyttää Kolpeneen kuntayhtymältä
toimenpiteitä kustannusten nousun hillitsemiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.
Rovaniemen kaupunki käynnistää, huomioiden Rovaniemen kaupungin talouden
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reunaehdot, välittömästi asiassa neuvottelut Kolpeneen palvelukeskus kuntayhtymän
kanssa tuottavuuden parantamiseksi.
Esitän, että perusturvalautakunta hyväksyy Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymälle annettavan lausunnon vuodelle 2021 ja suunnittelukaudelle 2022 -
2023. Liitteenä on Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle annettava lausunto.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle
annettavan lausunnon talousarvion ja -suunnitelman valmistelua varten vuodelle
2021 ja suunnitelukaudelle 2022 - 2023 valmistelijan esityksen ja liitteenä olevan
lausunnon mukaisesti ja toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle Kolpeneen
palvelukeskuksen kuntayhtymälle annettavaa lausuntoa varten.
Päätös
Henri Ramberg poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Mikko Lindroos poistui tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 19:20.
Esteellisyys
Henri Ramberg
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, edelleen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 31.8.2020
mennessä
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Perusturvalautakunta, § 15,29.01.2020
Perusturvalautakunta, § 16,29.01.2020
Perusturvalautakunta, § 58,22.04.2020
Perusturvalautakunta, § 97, 26.08.2020
§ 97
Osapäivätoiminnan asiakasmaksu /Ikäihmisten palvelut
ROIDno-2017-4205
Perusturvalautakunta, 29.01.2020, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja Kangas, Jari Airaksinen
mirja.kangas@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö
Liitteet

1 Liite. Lapsiperheiden palvelualueen asiakasmaksut 2020
Lapsiperheiden kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun
vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen
perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen. Palvelun
myöntäminen perustuu sosiaalihuollon viranomaisen tekemään palvelutarpeen
arviointiin tuen tarpeellisuudesta. Lapiperheellä on oikeus saada perheen
huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin
turvaaminen ei ole mahdollista edellä mainittujen syiden vuoksi.
Kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. 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. Asiakasmaksuasetukessa säädetään palveluiden enimmäismaksu.
Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa on kunnan
harkintavaltaan kuuluva asiaa.Edellisen kerran lapsiperheiden kotipalvelumaksut on
päätetty peruturvalautakunnassa 13.12.2017, § 200
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta hyväksyy Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut
2020 liitteen yksi (1) mukaisesti. Maksut tulevat voimaan 1.2.2020 alkaen.
Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksutiedot lisätään Perusturva - Asiakasmaksut
2020 -dokumenttiin.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta, 29.01.2020, § 16
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Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Lohtander, Jari Airaksinen
johanna.lohtander@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö
Liitteet

1 Liite 1 Eräitä vuodeosaston ja kotisairaalan laskutusperäisiä hintoja 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.
Laskuperusteisia hintoja käytetään laskutettaessa muita kuntia, julkisyhteisöjä, tai
vakuutusyhtiöitä.
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta päättää vuodeosaston ja kotisairaalan laskutushinnat vuodelle
2020 valmistelijoiden esityksen mukaisesti (Liite 1). Maksut tulevat voimaan 1.2.2020
alkaen, ellei liitteessä toisin mainita.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta, 22.04.2020, § 58
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Asiointipalvelun ja saattajapalvelun asiakasmaksua esitetään muutettavaksi ja
tarkennettavaksi siten, että asiointipalvelun asiakasmaksu on 14.80 €/ kerta kaikissa
asiointi/kauppapalveluissa ja saattajamaksu 14.80 €/ tunti ja että vähimmäislaskutus on
30 min. Asiakasmaksut tulevat voimaan 1.5.2020 alkaen sosiaalihuoltolain mukaisissa
palveluissa ja 20.4.2020 alkaen kunnan yleisen toimivaltaan kuuluvana poikkeusoloissa
järjestettävissä asiointi/kauppapalveluissa 70 vuotta täyttäneille ja riskiryhmille.
Ikäihmisten palvelualueelle on koottu asiointitiimi, joka avustaa poikkeusoloissa
asiointi- ja kauppa-avun järjestämisessä 70 vuotta täyttäneille ja eri-ikäisille
riskiryhmille, joilla on vaikeuksia hoitaa sitä suoraan liikkeiden kautta. Toiminta
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järjestetään kunnan yleiseen toimivaltaan kuuluvana, mutta yhdenvertaisuuden
vuoksi asiakkaalta perittävä maksu on sama kuin sosiaalihuoltolain mukaisessa
toiminnassa. Asiointitiimin ohjaudutaan pääsääntöisesti Rovaniemi - avun tai Nestorin
ohjaamina. Asiakasmaksu palautetaan vuoden 2019 tasolle.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää, että
asiointipalvelun asiakasmaksu on 14.80 €/ kerta asiointi/kauppapalveluissa ja
saattajamaksu 14.80 €/ tunti ja että vähimmäislaskutus on 30 min. Asiakasmaksut
tulevat voimaan 1.5.2020 alkaen Ikäihmisten palvelualueen sosiaalihuoltolain
mukaisissa palveluissa. Asiointi/kauppapalvelun asiakasmaksu 14.80 €/ kerta otetaan
käyttöön 20.4.2020 alkaen kunnan yleiseen toimivaltaan kuuluvana poikkeusoloissa
järjestettävissä asiointi/kauppapalveluissa 70 vuotta täyttäneille ja riskiryhmille.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta, 26.08.2020, § 97
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Päiväpalvelun toiminta on ollut keskeytyksissä maaliskuusta 2020 lähtien.
Päivätoiminta aloitetaan supistetusti 17.8.2020 alkaen Tapionkodilla. Tarkoitus on
myös tarjota tarvittaessa osapäivätoimintaa.
Nykyinen päiväpalvelupäivän asiakasmaksu on 19,05 €/päivä sisältäen aamupalan,
lounaan, päiväkahvin, ryhmätoiminot, kuntouttavan osion ja tarvittaessa kylvetyksen.
Osapäivätoiminnan, kesto enintään 4 tuntia, asiakasmaksuksi esitetään 15 €/
kerta sisältäen aamukahvin ja lounaan tai vaihtoehtoisesti lounaan ja päiväkahvin,
ryhmätoiminot, kuntouttavan osion ja tarvittaessa kylvetyksen.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää osapäivätoiminnan, kesto enintään 4 tuntia,
asiakasmaksuksi 15 €/ kerta sisältäen aamukahvin ja lounaan tai vaihtoehtoisesti
lounaan ja päiväkahvin, ryhmätoiminot, kuntouttavan osion ja tarvittaessa kylvetyksen.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Talouspäällikkö, kotihoidon palveluesimies
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Perusturvalautakunta, § 191,13.12.2017
Kaupunginhallitus, § 159,06.04.2020
Perusturvalautakunta, § 98, 26.08.2020
§ 98
Selvitys aluehallintovirastolle: Sosiaalihuoltolain mukaisen päihdetyön toteutuminen
Rovaniemen kaupungissa
ROIDno-2017-3850
Perusturvalautakunta, 13.12.2017, § 191
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuulikki Louet-Lehtoniemi
Liitteet

1 Selvityspyyntö Lapin Aluehallintovirasto
Lapin aluehallintovirasto on pyytänyt 23.10.2017 selvitystä Rovaniemen
perusturvalautakunnalta siitä, miten sosiaalihuollon päihdepalvelut kaupungissa
järjestetään tai aiotaan järjestää lain edellyttämällä tavalla. Selvitystä pyydetään siitä,
miten asiakkaiden sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja
päätöksenteko, huomioiden erityistä tukea tarvitsevista asiakkaista annetut
erityissäännökset, on järjestetty, ja miten varmistettu, että asiakas saa selvityksen
toimenpidevaihtoehdoista ja sosiaalihuollon järjestämisestä valituskelpoisen
päätöksen. Selvitystä on pyydetty viimeistään 4.12.2017, mutta määräaikaan on
pyydetty ja saatu jatkoaikaa 14.12.2017 asti.
Rovaniemen kaupungin järjestämät erityistason mielenterveys- ja päihdepalvelut on
siirretty 31.1.2017 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin
järjestettäväksi 1.2.2017 alkaen. Sopimuksen mukaan sosiaalihuolloksi luettavien
päihdepalvelujen ja -toimenpiteiden osalta järjestämisvastuun kantaa kunta ja
sairaanhoitopiiri tuottaa palveluja kunnan kanssa sovittavasti. Erityistason
mielenterveys- ja päihdepalveluilla tarkoitetaan sopimuksessa Rovaniemen
mielenterveys- ja päihdepalveluyksikön tiimien, nuorten mielenterveyspalvelujen
(Nuppi) ja A-klinikan palveluja.
Kaupunki järjestää edelleen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavat
asumispalvelut; tuettu asuminen, ryhmäkoti- ja palveluasuminen, tehostettu
palveluasuminen ja jaksohoito.
Sopimuksessa hoidon järjestäminen on määritelty seuraavasti:
Rovaniemen kaupunki järjestää mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvää
perustason hoitoa osana Rovaniemen kaupungin perusterveydenhuoltoa ja
sosiaalihuoltoa, kun potilas/asiakas ei tarvitse laajempia diagnostisia selvittelyitä
ja/tai hoitoa erityistason ammattihenkilöltä.
Sairaanhoitopiiri antaa tarvittaessa konsultaatiotukea perustason hoidolle.
Rovaniemen terveyskeskus antaa tarvittaessa rovaniemeläisten asiakkaiden
yleislääkärikonsultaatiot erityistason hoidolle.
Sairaanhoitopiiri järjestää erityistason avohoitoa ja laitoshoitoa.
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Hoitavalla lääkärillä on lääketieteellinen hoitovastuu sisältäen myös lääkehoidon
seurannan ja reseptien uusinnan.
Sopimuksen mukaisesti hoitoketjujen ja toimintaohjeiden suunnittelusta vastaavat
projektiryhmä ja alatyöryhmät ja tavoitteena on sujuvat hoitopolut ja yhteistyö.
Kuluvan vuoden aikana päihdepalveluiden yhteistyöverkosto on kehittynyt laajaksi ja
asiakkaan/potilaan tuen, hoidon ja kuntoutumisen mahdollistajaksi.
Vastauksena Lapin aluehallintoviraston selvityspyyntöön todetaan lisäksi seuraavaa:
1. Sosiaalihuollon päihdepalvelujen järjestäminen
Aikuisten ja työikäisten sosiaalipalveluiden, ikäihmisten sekä perhepalveluiden eri
tehtäväalueilla toteutetaan sosiaalihuoltolain 24 § mukaista päihdetyötä. Näitä ovat
mm.: aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, sosiaalinen kuntoutus ja tuki,
vammaissosiaalityö, maahanmuuttajasosiaalityö sekä erityisryhmien
asuminen. Sosiaalihuollon päihdetyönä ohjausta ja neuvontaa toteutetaan kaikilla
palvelu- ja tehtäväalueilla asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Päihdetyöhön sisältyvä
ohjaus- ja neuvontatyö kohdistuu päihteettömyyttä suojaaviin ja sitä vaarantaviin
tekijöihin sekä palvelujärjestelmän sisältämien vaihtoehtojen kokonaisvaltaiseen
kartoittamiseen, joka toteutetaan palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. (Kuvattu
kohdassa 2)
Päihdeasiakkaiden kanssa tehtävänä päihdetyönä ohjaus on lähtökohtaisesti
neuvontaa laajempaa työskentelyä asiakkaan kanssa, jota käytännössä toteutetaan
asiakastapaamisissa ja myös kotikäyntien yhteydessä. Kun asiakas tarvitsee ohjausta,
kattaa se asiakkaan ohjaamisen oikean tuen ja palvelun piiriin sekä asiakkaan
palvelujen yhteensovittamisen. Terveydenhuollon päihdehoidon yhteistyötahoja ovat
muun muassa Rovaniemen kaupungin perusterveydenhuollon
avovastaanottotoiminta, Lapin sairaanhoitopiirin päihdepalvelut sekä alle 25-
vuotiaiden nuorten osalta Lapin nuorisoasema Romppu. Viimeisimpänä
yhteistyömuotona on käynnistynyt toiminta Lapin sairaanhoitopiirin jalkautuvan
sosiaalityöntekijän kanssa, joka on aloittanut toimintansa 1.11.2017. Työntekijä on
työparina esimerkiksi kotikäynneillä vanhus- tai aikuissosiaalityön kanssa,
asiakastapaamisissa sekä työryhmissä päihdeasioihin liittyen.
Aikuisten ja työikäisten sosiaalipalveluiden sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen
tehtäväalueella päihdeasiakkaiden neuvontaa ja ohjausta on kehitetty
perusterveydenhuollon, sairaanhoitopiiriin päihdepalveluiden sekä muiden
toimijoiden, kuten te-hallinnon ja Kelan kanssa. Yhteistyörakenteita on luotu useiden
hankkeiden (Pakaste II- hanke 2011 -2013), Monet-hanke 2013 – 2015, Paljon tukea
tarvitsevat-paljon palveluita käyttävät- hanke 2015 -2017) aikana työikäisten
kuntoutuksen palveluprosessien, kokonaisvaltaisten arviointien sekä
suunnitelmallisen työn näkökulmasta. Keskiössä ovat olleet työikäisten kuntoutuksen
rakenteen kehittäminen ja palveluiden järjestäminen monialaisessa verkostossa.
Ikäihmisten palvelualueella vanhussosiaalityö antaa neuvontaa ja ohjausta, esim.
kotihoidon asiakkuuksissa. Haasteellisia asiakastilanteita käsitellään moniammatillisen
geriatrisen arvioinnin työryhmässä, jossa on mukana myös A-klinikan työntekijä.
Muina päihteettömyyttä tukevina yleisinä sosiaalipalveluina aikuisten ja työikäisten,
ikäihmisten sekä perhepalveluiden alueilla tarjotaan palveluja yksilöllisen
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kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman perusteella.
Asiakkaalle voidaan tarjota muun muassa, matalan kynnyksen kuntouttavaa
työtoimintaa, avotyö- ja päivätoimintaa, sosiaalityötä sosiaaliohjausta sekä sosiaalista
kuntoutusta ja talousneuvontaa.
Sosiaalipalveluja järjestetään henkilöille, joilla on päihteiden ongelmakäytöstä
johtuviin erilaisiin tuen tarpeisiin, jotka voivat ilmetä mm. sosiaalisen toimintakyvyn ja
elämänhallinnan ongelmina. Sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen tehtäväalueella
järjestetään mm. matalan kynnyksen kuntouttavaa työtoimintaa sekä yksilö- että
ryhmäkuntoutuksena. Kuntoutus sovitaan monialaisessa työllistymistä tukevassa
yhteistyörakenteessa yksilöllisen kartoitusjakson perusteella, hänelle laaditaan
aktivointisuunnitelma ja tehdään kuntouttavan työtoiminnan päätös.
Ennakollisten lastensuojeluilmoitusten osalta Rovaniemellä sovittu toimintatapa on
arvioinnin tekeminen LASSE-tiimissä, silloin kun henkilö on ns. uusi asiakas
sosiaalihuollossa. Mikäli henkilöllä on jo olemassa asiakkuus jollakin palvelu- tai
tehtäväalueella, tehdään palvelutarpeen arviointi tiiviissä yhteistyössä
lastensuojelutyön kanssa. Mikäli asiakas on jo lastensuojelun asiakkaana, toteutuu
palvelutarpeen arviointi siellä. Kun raskaana oleva henkilö hakeutuu palvelujen piiriin
tai hänestä on tehty ennakollinen lastensuojeluilmoitus, arvioidaan tuen tarve
kiireellisissä tilanteissa välittömästi ja perusteellinen palvelutarpeen arviointi tehdään
viipymättä. Raskaana olevalle henkilölle järjestetään tarvittavat päihteettömyyttä
tukevat palvelut esimerkiksi Lapin ensi- ja turvakodilla. Raskaana olevalla henkilöllä on
subjektiivinen oikeus saada välittömästi riittävät päihteettömyyttä tukevat
sosiaalipalvelut. Lapsen syntymän jälkeen perhepalvelut toteuttavat päihdeperheen
sosiaalihuollon palveluja yhteistyössä sairaanhoitopiirin päihdepalvelujen kanssa,
yhdessä perheen kanssa laaditun suunnitelman suuntaisesti.
Päihdehuollon erityispalveluista osa toteutuu terveydenhuollossa ja osa
sosiaalihuollossa. Jos aikuinen sosiaalihuollon asiakas tarvitsee laitoshoitoa tai -
kuntoutusta lääketieteellisin perustein, on hoito tai kuntoutus toteutunut
vakiintuneen käytännön mukaisesti terveydenhuollon kautta, lääketieteellisin
perustein, kuten esimerkiksi riippuvuuksien vieroitushoidon osalta. Asiakkaan edun
mukaisesti aikuisten ja työikäisten palvelualueella on määrittynyt toimintatapa, joka
parhaiten vastaa asiakkaan etua ja lääketieteellisen tarpeen mukaista hoitoa. Mikäli
kyseessä on koko perhettä koskeva perhepäihdekuntoutus, esimerkiksi Lapin ensi- ja
turvakodin Talvikissa, kokonaissuunnitelma tehdään perheen kanssa
moniammatillisessa työryhmässä. Kuntoutuksen, lasta koskevat, sosiaalihuoltolain
mukaiset päätökset tehdään lastensuojelussa ja aikuisten osalta terveydenhuoltolain
mukaiset päätökset Lapin sairaanhoitopiirin päihdepalveluissa.
Erityisryhmien asumisen palvelun tehtäväalueella päihdehuollon erityispalveluna
toteutetaan päihteidenkäyttäjien tuettua asumista eri muodoissa ja siihen sisältyvää
asumisen ohjausta. Osana itsenäistä asumista tai tukiasumista voidaan järjestää
kuntouttavaa jaksohoitoa sekä mielenterveys- että päihdeasiakkaille, jonka
tarkoituksena on tukea asiakkaan kotona selviytymistä ja asumista. Erityisryhmien
asumisen palveluun hakeudutaan kirjallisella tai suullisella hakemuksella
sosiaalipalveluiden tai A-klinikan kautta. Hakemukset käsitellään asiakastyöryhmässä.
(Ks. kohta 2.)
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Päihdehuollon erityispalveluina on toteutettu päiväkeskustoimintaa, joka
Rovaniemellä on järjestetty Rovaniemen Päiväkeskus ry:n
kautta. Päiväkeskustoimintaa tuetaan aikuisten ja työikäisten palvelualueen
osarahoituksella. Päiväkeskuksen ydintoimintaa on tarjota tukea muun muassa
yksinäisille, syrjäytyneille, mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville sekä heidän
läheisilleen. Päiväkeskuksen toiminta on matalan kynnyksen toimintaa. Toiminnan
tarkoituksena on tukea asiakasta päihteettömään elämään sekä antaa
kokonaisvaltaista tukea yksilön arkeen hänen omista lähtökohdistaan ja
elämäntilanteestaan käsin. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja lähtee aina
osallistujan kokonaisvaltaisten tarpeiden ymmärtämisestä. Toiminta käsittää sekä
yksilö- että ryhmämuotoisen toiminnan. Toiminnan sisältöinä on muun muassa
vertaistuki, keskusteluapu, asiointituki, yksilöohjaus koskien arjen erilaisia asioita sekä
mielekäs tekeminen ja yhdessäolo erilaisten ryhmä- tai muiden toimintojen
kautta. Päiväkeskus kuuluu aikuisten ja työikäisten palveluiden sosiaalisen
kuntoutuksen ja tuen yhteistyörakenteeseen ja sinne on toteutettu jalkautuvaa
sosiaalityötä yhteistyössä terveydenhuollon kanssa järjestämällä kuukausittaiset
sosiaalityöntekijän ja terveydenhoitajan käynnit.
2. Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko
Sosiaalihuoltolain mukainen kiireellisen avun tarve tai kokonaisvaltainen
palvelutarpeen arviointi käynnistyy, kun asiakas itse, läheinen/omainen, muu
viranomainen ottaa yhteyttä sosiaalihuollon tarpeesta.
Kiireellisen sosiaalityön yksikössä vastaanotetaan äkillisesti palvelun tarpeessa olevia
päihderiippuvaisia henkilöitä. He asioivat satunnaisesti joko yksittäisiä kertoja tai
toistuvasti ilman ajanvarausta. Pääsääntöisesti asioiminen liittyy majoituksen tai
ravinnon tarpeeseen. Asiakkaat otetaan vastaan päivystysluonteisesti ja tilannetta
sekä kiireellisen avun tarvetta kartoitetaan tarvittavalla laajuudella. Asiakkaat ohjataan
hakemaan perustoimeentulotukea Kansaneläkelaitokselta. Mikäli heillä on kielteinen
perustoimeentulotukipäätös kuluvalta kuukaudelta tai Kansaneläkelaitoksen
aukioloaika on umpeutumassa, tehdään asiakkaalle yksikössä täydentävä
toimeentulotukipäätös ja tilapäismajoitus ja/tai ravinto turvataan
maksusitoumuksella. Toimeentulotukipäätös on valituskelpoinen päätös. Asiakkaille
tarjotaan aina myös mahdollisuutta palvelutarpeen arviointiin ja suunnitelmalliseen
työhön, mutta heidän on usein vaikea sitoutua aikataulutettuun työskentelyyn
päihdeongelman vuoksi.
Kiireellisen sosiaalityön yksikössä palvellaan myös niitä kiireellisen palvelun tarpeessa
olevia asiakkaita, joilla on jo sosiaalipalvelujen asiakkuus, mutta joiden työntekijä ei
ole sillä hetkellä tavoitettavissa.
Sosiaalihuoltolain mukainen kokonaisvaltainen palvelutarpeen arviointi toteutetaan
asiakkaan tarpeen mukaisesti eri tehtäväalueilla. Pääsääntöisesti päihdeasiakkaiden
palvelutarpeen arvioinnit tehdään sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen tehtäväalueella tai
erityisryhmien asumisen palvelussa. Muilla tehtäväalueilla asiakkaiden yksilöllisen
tarpeen mukaisesti (esim. maahanmuuttajatyö, vammaissosiaalityö). Tehtävä- ja
palvelualueiden välillä tehdään asiakaan yksilöllisen tarpeen perusteella työparityötä.
Kokonaisvaltainen palvelutarpeen arviointi kiireettömissä tilanteissa käynnistetään
viivytyksettä ja toteutetaan kolmen kuukauden aikana asian vireille tulosta.
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Arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä
asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä sekä muiden toimijoiden
kanssa. Arviointia tehtäessä asiakkaalle selvitetään hänen yleis- ja
erityislainsäädäntöön perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset
vaihtoehdot palvelujen toteuttamisessa ja niiden vaikutukset samoin kuin muut seikat,
joilla on merkitystä hänen asiassaan. Selvitys annetaan siten, että asiakas riittävästi
ymmärtää sen sisällön ja merkityksen. Arviointia tehtäessä kunnioitetaan asiakkaan
itsemääräämisoikeutta ja otetaan huomioon hänen toiveensa, mielipiteensä ja
yksilölliset tarpeensa. Mahdolliset eri näkemykset palvelutarpeesta kirjataan
arviointiin.
Huomioita kiinnitetään erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden
itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen ja pyritään arvioimaan asiakkaan edun
mukaiset yksilölliset ratkaisut. Palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaavalla
henkilöllä on palvelutarpeen arvioimisen kannalta tarkoituksenmukainen
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa
tarkoitettu kelpoisuus.
Palvelutarpeen selvittämisen perusteella arvioidaan, onko henkilöllä tuen tarvetta. Jos
henkilö tarvitsee tukea, arvioidaan, onko tuen tarve luonteeltaan tilapäistä, toistuvaa
tai pitkäaikaista.
Palvelutarpeen arviointi sisältää:
1) yhteenvedon asiakkaan tilanteesta sekä sosiaalipalvelujen ja erityisen tuen
tarpeesta;
2) sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä;
3) asiakkaan mielipiteen ja näkemyksen palvelutarpeestaan, ellei palvelutarpeen
arvioimiseen yhteistyössä asiakkaan kanssa ole ilmeistä estettä;
4) asiakkaan ja sosiaalihuollon ammattihenkilön arvion 42 §:n mukaisen
omatyöntekijän tarpeesta.
Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä asiakkaalle kerrotaan mahdollisuudesta
omatyöntekijään ja nimetään omatyöntekijä. Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden
osalta palvelutarpeen arvioinnin tekee virkasuhteinen sosiaalityöntekijä ja
omatyöntekijäksi nimetään tai omatyöntekijän kanssa työtä tekevä on
sosiaalityöntekijä.
Mikäli asiakkaalla on jo käynnissä palvelutarpeen arviointi ja asiakkaan päihteiden
käytöstä johtuva tuen tarve tulee ilmi, täydennetään käynnissä olevaa palvelutarpeen
arviointia päihdetyön ja tarvittavien palveluiden osalta. Asiakkaan edun mukaisesti
työntekijöiden vaihtuvuutta prosessin eri vaiheissa pyritään mahdollisuuksien mukaan
välttämään.
Erityisryhmien asumisen palveluun hakeudutaan kirjallisella tai suullisella
hakemuksella sosiaalipalveluiden tai A-klinikan kautta. Hakemukset käsitellään
asiakastyöryhmässä ja asiakkaan palvelutarve selvitetään aina yksilöllisellä
palvelutarpeen arvioinnilla. Hakemus asumispalveluihin tulee vireille ja palvelutarpeen
arvioiminen aloitetaan viipymättä. Asiakkaan palvelutarpeen arvioimisessa tehdään
tiivistä yhteistyötä Lapin sairaanhoitopiirin päihdepalveluiden kanssa. Tarvittaessa
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asiakkaan asiaa käsitellään hänen luvallaan kuukausittain kokoontuvassa
psykososiaalisessa SAS-työryhmässä, joka koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattihenkilöistä.
Kun asiakkaan asumispalveluiden tarve on selvitetty, erityisryhmien
asumispalveluiden sosiaalityöntekijä järjestää asiakkaalle hänen tarpeisiinsa
vastaavan palvelun ja tekee päätöksen. (Ks kohta 3) Tuetusta asumisesta ja asumisen
ohjauksesta tehdään aina kirjallinen suunnitelma, joka sisältyy asiakkaan hoito- ja
kuntoutussuunnitelmaan tai sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelusuunnitelmaan.
Asiakkuuden alkaessa saa asiakas tehostetusti tarpeisiinsa perustuvaa
palveluohjausta. Tällä pyritään käynnistämään muut mahdolliset tukitoimet asumisen
ja kuntoutumisen tueksi, jotka tukevat hänen arjen selviytymistään (esim.
mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä päivätoiminta). Lähtökohtana on tukea ihmisen
arkea ja asumista, ja rakentaa sitä kautta hänen elämäänsä hallintaa ja arjessa
selviytymistään. Työhön nivotaan kiinteästi mukaan kaikki olennaiset yhteistyötahot ja
työtä tehdään moniammatillisesti. Asumisen kesto tukiasunnossa riippuu asiakkaan
elämäntilanteesta ja tarpeista. Tavoitteena on löytää asiakkaan elämäntilanteen
mukainen pysyvämpi asumismuoto.
Edellä mainitun lisäksi erilaisista päihdeongelmista ja riippuvuusongelmista kärsivien
rovaniemeläisten sekä heidän läheisten on mahdollisuus hakeutua ilman lähetettä A-
klinikalle (Lapin sairaanhoitopiirin toimintaa). Matalan kynnyksen palvelutarpeen
arvioinnin perusteella tehdään hoito- ja kuntoutussuunnitelma ja sovitaan
työntekijästä tai työparista. Edelleen verkostoa laajennetaan tarvittaessa
aikuissosiaalityöhön, lastensuojeluun, tukiasumiseen tai maahanmuuttaja-
sosiaalityöhön.
3. Asiakkaalle annettava selvitys toimenpidevaihtoehdoista ja valituskelpoinen
päätös sosiaalihuollon järjestämisestä
Aikuisten ja työikäisten (ml. ikäihmiset) sekä perhepalveluiden alueilla asiakkaalle
kerrotaan sekä kiireellisen arvioinnin että kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioinnin
yhteydessä eri palveluista ja vaihtoehdoista, sekä niiden vaikutuksista, käytännön
mahdollisuuksista sekä oikeuksista saada palvelua yleis- tai erityislainsäädännön
nojalla.
Sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen päihdeasiakkaiden osalta palvelutarpeen arvioinnin
yhteydessä tehdään tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon päihdetyön kanssa ja
yhteistyö on toimivaa Lapin sairaanhoitopiirin päihdepalveluiden kanssa.
Sosiaalityöstä tehdään suoraa ohjausta päihdetyöhön (A-klinikka) ja päihdetyöstä
ohjataan asiakkaita sosiaalityöhön siinä vaiheessa, kun hoidontarpeeseen perustuva
kuntoutus on edennyt ja asiakas hyötyy ja pystyy toimintakykynsä puitteissa
osallistumaan esimerkiksi matalan kynnyksen kuntouttavaan työtoimintaan.
Työ- ja toimintakyvyn selvittelyissä tehdään yhteistyötä sovitulla toimintatavalla.
Palvelutarpeen arviointia täydennetään tai yhteen sovitetaan asiakassuunnitelmalla ja
sovitaan työnjaosta viranomaisten välillä sekä asiakkaan omasta osallisuudesta
suunnitelman toteuttamiseen voimavarojensa mukaisesti. Toimintamallina ovat
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etukäteen sovitut yhteiset työntekijätapaamiset esimerkiksi A-klinikan ja
sosiaalihuollon tai sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon välillä, johon asiakas
pyydetään mukaan.
Tämän lisäksi sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen tehtäväalueella kokoontuu
kuukausittainen työttömien kuntoutustyöryhmä, joka on perustettu loppuvuodesta
2016. Työryhmää koordinoi sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen tehtäväalueen
sosiaalityöntekijä. Muut työryhmän jäsenet ovat Lapin sairaanhoitopiirin
päihdepalveluiden ylilääkäri, A-klinikan sosiaalityöntekijä, Lapin sairaanhoitopiirin
mielenterveyspalveluiden kuntoutusohjaaja, Rovaniemen kaupungin
avoterveydenhuollon lääkäri ja sairaan/terveydenhoitaja. Syksyllä 2017 työryhmä on
täydentynyt Lapin sairaanhoitopiirin kuntoutuspoliklinikan ylilääkärillä ja/tai
kuntoutussuunnittelijalla ja/tai sosiaalityöntekijällä.
Kuntoutustyöryhmässä voidaan käsitellä erilaisten asiakkaiden tilannetta
monimutkaisissa palvelutilanteissa, joissa sovitaan yhdessä jatkotoimenpiteistä. Näitä
voivat olla myös päihdepalvelut. Asiakkaalla on mahdollisuus tulla työryhmään ja
aktiivista osallistumista tarjotaan aina. Asiakkaan kanssa sovitaan henkilökohtaisesti
työryhmäkäsittelystä ja häneltä pyydetään kirjallinen suostumus välttämättömään ja
tarpeelliseen tiedonvaihtoon eri toimijoiden välillä.
Mikäli asiakas tarvitsee vaihtoehtoisia kommunikaatiotapoja tai tulkkia, niin ne
järjestetään asiakkaan kommunikaatiokyvyn tai kielen edellyttämällä tavalla.
Maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa käytetään omankielistä tulkkia ja huolehditaan
asian tulkitsemisesta tai kääntämisestä, jos maahanmuuttaja ei osaa kielilain (423
/2003) mukaan viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä.
Viranomaispäätöksessä pyritään huomioimaan asiakirjakielen ymmärrettävyys.
Sosiaalityöntekijä tekee päätökset kaikista tarvittavista sosiaalipalveluista erityistä
tukea tarvitsevalla henkilölle, jos se on asiakkaan edun mukaista. Tarvittaessa hän
tekee päätökset yhteistyössä terveydenhuollon, opetustoimen taikka työ- ja
elinkeinohallinnon viranomaisten kanssa. Asiakas saa hakemuksestaan viranomaisen
tekemän päätöksen kirjallisesti. (Ks. kohta 2 esim. erityisryhmien asuminen tai
kuntouttava työtoiminta). Asumisen muodosta riippuen päätös annetaan myös
asiakasmaksusta. Päätöksessä on liitteenä oikaisuvaatimusohje. Mikäli asiakkaalle
tehdään evätty viranomaispäätös, asiakasta ohjataan muihin palvelutarvetta
vastaaviin palveluihin.
Edellä todetun perusteella voidaan todeta, että rovaniemeläiset saavat asianmukaista
sosiaali- ja terveydenhuoltolain mukaista päihdepalvelua tarvitessaan. Palvelujen
piiriin voidaan hakeutua myös ilman lähetettä ja kiireellisiinkin tarpeisiin pystytään
vastaamaan. Päihde- ja riippuvuusongelmien ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus ovat
monen toimijan - yli sektori- ja organisaatiorajojen - yhteistyötä, jossa yhdistetään
sosiaalityö ja lääketieteellinen hoito.
Ehdotus
Esittelijä: Markus Hemmilä
Perusturvalautakunta päättää antaa Lapin aluehallintovirastolle esityksen mukaisen
selvityksen koskien selvityspyyntöä Dno LAAVI/1145/05.06.03/2017.
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Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Kaupunginhallitus, 06.04.2020, § 159
Valmistelijat / lisätiedot:
Maija Tervo, Tarja Holländer-Tyni, Mirja Kangas
maija.tervo@rovaniemi.fi, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi, mirja.kangas@rovaniemi.fi
palveluesimies, henkilöstöpäällikkö, palvelualuepäällikkö
Asia on siirretty kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston
23.3.2020 § 36 tekemän päätöksen perusteella (Kv 23.3.2020 § 36 Toimielinten
päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n perusteella).
Lapin aluehallintovirasto on 10.9.2019 antanut päätöksen koskien sosiaalihuoltolain
mukaisen päihdetyön järjestämistä Rovaniemen kaupungissa. Aluehallintovirasto on
5.2.2020 Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunnalle lähettämässään kirjeessä
todennut, kyseisessä päätöksessä on hallintolain 50 §:n tarkoittama asiavirhe, jonka
korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja asiassa annetaan uusi
päätös. Päätöksen täytäntöönpano on keskeytyneenä asiavirheen korjaamisen
käsittelyn aikana siltä osin, että Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta on
voinut jättää huomiotta päätöksen kehotuksen toimittaa aluehallintovirastolle
28.2.2020 mennessä ilmoitus siitä, mihin toimenpiteisiin asiassa on ryhdytty.
Aluehallintovirasto on varannut Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunnalle
tilaisuuden tulla kuulluksi asiavirheen korjauksen johdosta. Mahdollinen lausunto
asiassa tulee toimittaa 9.4.2020 mennessä Lapin aluehallintovirastolle. Määräajan
noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua. Määräajan jälkeen
aluehallintovirasto antaa asiassa uuden päätöksen, joka korvaa 10.9.2019 annetun
päätöksen.
Valmistelijoiden esitys: Perusturvalautakunta päättää, että se ei anna asiassa
lausuntoa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että se ei anna asiassa lausuntoa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta, 26.08.2020, § 98
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas, Paula Reponen, Helena Koivuranta
mirja.kangas@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi, helena.
koivuranta@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri, erityissuunnittelija
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1 Selvitys aluehallintoviraston päätökseen 29.5.2020, LIITE
Lapin aluehallintovirasto on 29.5.2020 antanut päätöksen valvonta-asiaan koskien
sosiaalihuoltolain mukaisen päihdetyön järjestämistä Rovaniemen kaupungissa.
Päätöksen mukaan aluehallintovirasto katsoo Rovaniemen kaupungin laiminlyöneen
pääosin sosiaalihuoltolain 24 § 2 momentin 2 kohdan mukaisten sosiaalihuollon
erityispalvelujen järjestämisvelvollisuutensa. Tämän vuoksi aluehallintovirasto
kehottaa Rovaniemen kaupungin perusturvalautakuntaa viipymättä ryhtymään
tarvittaviin toimenpiteisiin järjestämisvelvollisuutensa täyttämiseksi lain edellyttämällä
tavalla. Lisäksi aluehallintovirasto kehottaa perusturvalautakuntaa ilmoittamaan mihin
toimenpiteisiin se on ryhtynyt. Ilmoitus toimenpiteistä tulee toimittaa
aluehallintovirastoon viimeistään 31.8.2020.
Päihdehuollon kokonaisuudessa on meneillään merkittäviä muutoksia Rovaniemellä.
Rovalan Setlementti ry:n ylläpitämä Lapin Nuorisoasema Rompun palvelut, joilla on
hankittu päihdehuollon hoito- ja kuntoutuspalveluita alle 25- vuotiaille henkilöille,
siirtyvät kaupungin omaksi toiminnaksi perusturvalautakunnan 11.12.2019 § 193
tekemällä päätöksellä vuoden 2021 alusta lukien. Päihdekuntoutuksen laitospalveluita
tuottaneen Lapin päihdeklinikan toiminta on lopetettu Lapin sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän yhtymähallituksen 26.2.2020 § 27 tekemällä päätöksellä 1.6.2020
lähtien. Valmistelut Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän järjestämisvastuulle
1.2.2017 siirrettyjen päihdehuollon erityispalveluiden takaisinottamiseksi Rovaniemen
kaupungille on aloitettu perusturvalautakunnna päätöksellä 27.5.2020 § 69.
Rovaniemen kaupungin päihdehuollon kokonaisuus tullaan uudelleenarvioimaan ja
organisoimaan kattavaksi sisällölliseksi ja toiminnalliseksi kokonaisuudeksi vuosien
2020 - 2021 aikana. Suunniteltuun kokonaisuuteen tulisivat kuulumaan A-klinikan ja
korvaushoitoklinikan eritystason päihdepalvelut, Rovalan Setlementti ry:n aiemmin
tuottamat päihdepalvelut alle 25- vuotiaille, päihdekuntoutujien asumispalvelut
kokonaisuudessaan sekä matalan kynnyksen päihdepalvelut kuten
päiväkeskustoiminta ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelut päihdekuntoutujille.
Päihdehuollon laitoskuntouspalveluiden järjestäminen terveydenhuoltolain ja
sosiaalihuoltolain nojalla tulisi olemaan osa kokonaisuutta. Tavoitteena on
asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat ja vaikuttavat päihdepalvelut sujuvana
kokonaisuutena kaikenikäisille. Kaupunki tulee kehittämään vahvaa ja keskitettyä
päihdetyön osaamista ja rakenteet, niin että voidaan jatkossa konsultoiden tukea
myös muita Lapin kuntia päihdehuollon kysymyksissä. Tämän uudistustyön osana
tullaan tekemään muut aluehallintoviraston edellyttämät korjaavat toimenpiteet
sosiaalihuollon päihdetyön erityispalveluiden osalta.
Työryhmä on laatinut erillisen selvityksen vastauksena Lapin aluehallintoviraston
ratkaisuun valvonta-asiassa. Selvitykseen sisältyvät toimenpiteet, joihin Rovaniemen
kaupunki ryhtyy tai on ryhtynyt sosiaalihuollon päihdetyön erityispalvelujen
järjestämisvelvollisuuden täyttämiseksi lain edellyttämällä tavalla. Liite 1.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
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Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijoiden tekemän selvityksen ja antaa sen
vastauksenaan Lapin aluehallintovirastolle.
Päätös
Erkki Virtanen poistui käsittelyn aikana klo 19:22 ja saapui klo 19:24.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
perhe-ja sosiaalipalvelujen palvelualuepäällikkö, Lapin aluehallintovirasto 31.8.2020
mennessä.
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§ 99
Koronaviruksen epidemian torjunnan vaikutus terveydenhuollon palveluiden toteutumiseen
ROIDno-2020-850
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Reponen
paula.reponen@rovaniemi.fi
hallintoylilääkäri
Koronaepidemian aiheuttaman kevään poikkeustilan, sulkujen ja henkilöstön siirtojen
vuoksi sekä terveysneuvonnassa että suun terveydenhuollossa on jäänyt lasten
terveystarkastuksia tekemättä, avovastaanoton hoitoon pääsy ja avokuntoutuksen
toteutus vaikeutuivat ja jäivät osin toteutumatta. Keväällä suun terveydenhuollossa
peruttiin ajanvarauksia, näiden potilaiden hoito on ostopalvelun avulla saatu kesän
aikana toteutettua, mutta lasten suun tarkastusten suhteen menee arviolta noin vuosi
ennenkuin päästään ajan tasalle ja tämä sillä edellytyksellä, että toimitaan vuoden
ajan täydellä henkilöstöresurssilla. Terveysneuvonnassa tilannetta pyrittiin
helpottamaan ostamalla kohdunkaulansyövän seulontatutkimukset ulkopuolelta,
tämän ansiosta terveysneuvonnassa pystyttiin kesäkuun aikana osin paikkaamaan
keväältä jääneitä tarkastuksia. Valtioneuvosto katsoi poikkeusolot päättyneeksi
kesäkuussa ja sen jälkeen on tullut noudattaa terveydenhuoltolain
mukaisia hoitotakuun aikarajoja ja neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon
tarkastukset määräävää valtioneuvoston asetusta.
Covid19- tartuntoja on Lapissa vähän, Rovaniemellä aktiiviseksi katsottavia tapauksia
18.8.2020 2 henkilöllä, joista molempien tartunnat ulkomailta lähtöisin. Testaa, eristä,
jäljitä -strategia on kansallinen ohje koronaepidemian hallintaan ja siihen kuuluu
testaaminen matalalla kynnyksellä. 4.5.2020 alkaen Rovaniemellä on toteutettu
strategian mukaista testaamista, johon kuntalaiset ovat saaneet itse varata ajan.
Näytteenottoon on varattu hoitajaresurssia kysynnän mukaan ja touko-heinäkuussa
tässä varsin hyvin onnistuttiin, näytteenottomäärät olivat toukokuulla n. 250/viikko ja
kesäkuussa 120/viikko. Elokuun alkaessa näytteenoton kysyntä on kasvanut nopeasti.
Heinäkuun lopussa näytteitä otettiin 529/viikko ja elokuun ensimmäisellä viikolla 894.
10.8.-13.8. (maanantaista torstaihin) näytteitä otettiin jo 806 ja loppuviikon luvut
arvioiden viikon 33 saldo tulee olemaan todennäköisesti lähellä 1200 näytettä.
Kysyntä näyttää edelleen kasvavan, 17.8. alkaen näytteenotossa on 11 hoitajan
työpanos ja ajanvarauskirjat näytteenottoon ovat silti tälle viikolle 34 jo täynnä.
Myös laboratorioanalytiikan suhteen viiveet ovat pidentyneet, Nordlab Oy on alkanut
jälleen toimittamaan näytteitä Oulun laboratorioon tutkittaviksi ja lisäksi on siirtänyt
muuta virusanalytiikkaan alihankintaan, jotta kasvavaan Covid19-näytteiden määrään
voidaan vastata. Testitulosten saamisen viive aiheuttaa haasteita erityisesti
yhdistettynä näytteenoton ruuhkautumiseen, jolloin näytteenottoajan ja testin
tuloksen saamiseen menee yhteensä pahimmillaan noin viikko ja tämä aika tulisi olla
pois lähityöstä, päivähoidosta tai koulusta, mikä aiheuttaa runsaasti poissaoloja myös
terveydenhuollon henkilökunnalle.
Terveysasemien puhelumäärät ovat samaan aikaan merkittävästi kasvaneet ja
ajoittain puhelumäärät ovat niin suuria, että takaisinsoittojärjestelmä ei pysty
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ottamaan vastaan kaikkia takaisinsoittopyyntöjä ja potilaiden välitön yhteydensaanti ei
näin ollen toteudu. Näytteenoton ja hoidon tarpeen arvioinnin resurssia kasvatetaan
lähipäivinä ja viikkoina edelleen mahdollisuuksien mukaan siirtämällä
hoitajatyöpanosta terveysneuvonnasta ja tarvittaessa rekrytoimalla/ostamalla
ulkopuolelta sekä käyttämällä terveydenhuollon opiskelijoita apuna. Hoitajien
kiireetön vastaanottotyö on käytännössä lähes kokonaan peruttu ja hoitajien
vastaanotolla hoidetaan vain aivan välttämättömin, esimerkiksi haavanhoidot
ja ompeleiden poistot. Hoitajien tehtäviä esimerkiksi reseptien uusimiseen ja
pitkäaikaissairauksien kontrollointiin liittyen on siirretty osin lääkäreille tehtäväksi,
jolloin lääkärien resurssi suuntautuu myös eri tavoin kuin normaalisti.
Valtakunnalliseen koronaepidemian torjunnan/hallinnan strategiaan on sitouduttu ja
testaukseen on siirretty resurssia muista tehtävistä ja kysynnän kasvaessa joudutaan
edelleen siirtämään. Tämä aiheuttaa muiden, kiireettömien tehtävien väistymistä ja
jäämistä odottamaan. Joudumme toteamaan, että näissä olosuhteissa terveyskeskus
ei pysty noudattamaan terveydenhuoltolaki 51§ mukaisia hoitoon pääsyn aikarajoja eli
yhteyden saamista välittömästi, hoidon tarpeen arviointia kolmen vuorokauden sisällä
ja hoitoon pääsyä kolmen kuukauden sisällä. Lisäksi toteamme, että
valtioneuvoston neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä
lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta antaman asetuksen 9-10§
mukaiset määräaikaiset terveystarkastukset eivät kaikilta osin toteudu ajallaan.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi koronastrategian toteuttamisen aiheuttamat
vaikutukset terveydenhuollon palveluiden toteutumiseen. Perusturvalautakunta tukee
tarvittaessa operatiivista johtoa tilanteen ratkaisemisessa ja lautakunnalle
raportoidaan kokousten yhteydessä tilanteen kehittymisestä.

Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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Kaupunginvaltuusto, § 88,21.10.2019
Kaupungin johtoryhmä, § 281,05.11.2019
Perusturvalautakunta, § 100, 26.08.2020
§ 100
Vastaus valtuustoaloitteeseen Minnesota-mallin mukainen päihdehoito Rovaniemelle
ROIDno-2019-3170
Kaupunginvaltuusto, 21.10.2019, § 88
Valuutettu Tiina Outila ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemellä ei ole saatavilla Minnesota-mallin mukaista vaikuttavaa päihdehoitoa.
Päihdeongelmaiset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa henkilökohtaisen taloudellisen
tilanteen perusteella, koska Minnesota-mallin mukaiseen päihdehoitoon ei ole
mahdollista saada maksusitoumusta. Aloitteen tarkoituksena on kaventaa
terveyseroja ja lisätä asiakkaiden valinnanvapautta.
Minnesota-mallin mukainen hoito tulee nähdä Lapin sairaanhoitopiirin
päihdepalveluja tukevana toimintana. Hoito on päihteetöntä ja perustuu
päihderiippuvuuden sairauskäsitykseen sekä 12 askeleen ohjelmaan. Hoitoa
toteuttavalla organisaatiolla pitää olla Aluehallintoviraston lupa toiminnalle ja
ohjaajilla tulee olla vähintään päihdetyön ammattitutkinto sekä oma tai läheisen
kokemus päihderiippuvuudesta toipumisesta. Hoito ja ohjaus on ammatillista ja siihen
on aina integroituna myös vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus. Mallin mukainen
hoito ottaa myös läheiset voimakkaasti mukaan ja on tutkitusti vaikuttavaa sekä
talouden näkökulmasta järkevä investointi.
Perustuslain mukaan: "Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin
säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön
terveyttä." Minnesota-mallin hoito ei sovellu kaikille, mutta ne päihdeongelmaiset,
jotka mallin mukaisesta hoidosta hyötyisivät, ovat oikeutettuja saamaan
mahdollisuuden hoitoon. Me allekirjoittaneet pyydämme, että Rovaniemellä
ryhdytään toimiin, joiden tavoitteena on saada Minnesota-mallin mukainen
päihdehoito rovaniemeläisten saataville.
Avominne klinat toteuttaa Minnesota-mallin mukaista päihdehoitoa ja on ilmaissut
kiinnostuksensa toimia Rovaniemellä. Heillä oli Rovaniemellä Hirvaalla
päihdehoitotoimintaa vuosina 2009-2014 ja yhteystyötä Rovaniemen kaupungin A-
klinikan kanssa. Hirvaalla toimii tälläkin hetkellä jatkohoitoryhmiä, joissa käy
useista Lapin kunnista jatkohoidossa Oulun Avominne klinikalla perushoidon käyneet.
Useat Lapin kunnat myöntävät maksusitoumuksia Oulun hoitoyksikköön.
Hoitotuloksista ja kokemuksista hoidosta löytyy tietoa heidän nettisivuiltaan
https://www .avominne .fi/tulokset-ja-kokemukset /"
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
Päätös
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Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupungin johtoryhmä, 05.11.2019, § 281
Ehdotus
Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen terveydenhuollon palvelualuepäällikön
valmisteltavaksi.
Päätös
Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen terveydenhuollon palvelualuepäällikön
ja hallintoylilääkärin valmisteltavaksi.

Perusturvalautakunta, 26.08.2020, § 100
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Reponen
paula.reponen@rovaniemi.fi
hallintoylilääkäri
Kaupunginvaltuusto on 22.10.2019 kokouksessaan päättänyt lähettää
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi Tiina Outilan ja 20 kaupunginvaltuutetun
allekirjoittaman aloitteen Minnesota-mallin mukaisen päihdehoidon saamisesta
Rovaniemelle.
Kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
tarpeellinen päihdetyö, jonka tarkoituksena on vahvistaa yksilön ja yhteisön
päihteettömyyttä suojaavia tekijöitä sekä vähentää tai poistaa päihteisiin liittyviä
terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä (terveydenhuoltolaki §28,
sosiaalihuoltolaki §24). Päihdehuollon palveluja tulee antaa henkilölle, jolla on
päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia, sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen.
Palveluja on annettava henkilön, hänen perheensä ja muiden läheistensä avun, tuen
ja hoidon tarpeen perusteella (päihdehuoltolaki §7).
Minnesota-hoito on alkoholismin hoitoon Yhdysvalloissa kehitetty malli, joka
pohjautuu AA-vertaistukiyhteisön (Alcoholics Anonymous, Nimettömät Alkoholistit)
kehittämään 12-askeleen toipumisohjelmaan. Minnesota-hoidossa pyritään luomaan
päihderiippuvaiselle terapauttinen ja inhimillinen yhteisö, josta hän ja hänen
omaisensa saavat vertaistukea. Perusajatuksena on päihderiippuvuuden
kokonaisvaltainen sairaus luonne ja tavoitteena on aina täysraittius. Minnesota-
hoitomallin mukaista hoitoa tarjoavat monet yksityiset tahot usein laitos- ja
avokuntoutuksen yhdistelmänä.
Alkoholiongelmaisen käypä hoito-suosituksessa todetaan, että kaikissa
psykososiaalisissa hoito- ja kuntoutusmuodoissa tärkeitä ovat hoidon jatkuvuus, hyvä
yhteistyö sekä potilaan motivoiminen ja sitouttaminen hoitoon. Potilaan mielipidettä
on syytä kuulla hoitomuodon valinnassa. Laitoshoidon ja -kuntoutuksen tarve
arvioidaan yksilöllisesti.
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Hoitomuodon vaikutuksesta hoidon tehoon suosituksessa otetaan kantaa seuraavasti
Eräitä psykososiaalisia hoitomuotoja on tutkittu runsaasti, mutta toisista on
lähinnä kokemusperäistä tietoa. Hoitoyhteisön kulttuuriympäristö, potilaiden
valintakriteerit ja vertailuryhmä vaikuttavat tulosten tulkintaan. Moniongelmaisia
henkilöitä on tutkittu vähän. Tutkimusten seuranta-ajat ovat yleensä lyhyitä.
Näyttää siltä, että sekä hoitomuoto että hoitavan henkilön ominaisuudet
vaikuttavat tulokseen.
Psykososiaalinen hoito on tehokkaampaa kuin hoitamatta jättäminen.
Internet-pohjainen interventio saattaa olla tehokkaampi kuin pelkän
valistusaineiston antaminen.
Psykososiaalinen hoito vähentää alkoholiongelman aiheuttamia
kokonaiskustannuksia.
Keskivaikeassa riippuvuudessa eri hoitomuodoilla saavutetaan ilmeisesti
pääosin samantasoisia tuloksia.
Perheväkivaltaan syyllistyneillä alkoholista riippuvaisilla kognitiivinen
käyttäytymisterapia saattaa tuottaa parempia tuloksia kuin kahdentoista
askeleen hoito.
Motivoiva haastattelu eri muodoissaan lisää hoidon tuloksellisuutta. Myös
motivoivaa haastattelua laajempi kognitiivinen käyttäytymisterapia ilmeisesti
parantaa hoitotulosta.
Kahdentoista askeleen ohjelma johtaa ilmeisesti useammin täysraittiuteen,
mutta muilta osin tulokset eivät ilmeisesti eroa oleellisesti tavanomaisten
psykososiaalisten hoitojen tuloksista.
Yhteisövahvistusohjelma on ilmeisesti parempi kuin hoitopaikan tavanomainen
hoito.
Pari- ja perheterapia ovat ilmeisesti tehokkaampia kuin pelkkä yksilön hoito.
Niistä saattaa olla hyötyä myös perheen lapsille, ja niillä voidaan vähentää
kotiväkivaltaa
Toistaiseksi ei tunneta sellaisia kriteereitä, joiden perusteella
alkoholiongelmaiselle voitaisiin valita hänelle parhaiten sopiva hoitomuoto
Alkoholiongelmaisen Käypä hoito -suosituksissa ei erikseen mainita Minnesota-
hoitomallia. Käypä hoito -suositukset laaditaan tutkimusnäytön perusteella, ja
tärkeimmät hoitosuosituksen kohdat perustellaan näytönastekatsauksien avulla.
Palveluvalikoimaneuvosto (Palko)on hyväksynyt 11.6.2020 suosituksen
alkoholiriippuvuuden hoidon ja kuntoutuksen psykososiaalisista menetelmistä. Palko
katsoo, että seuraavat alkoholiriippuvuuden hoidossa ja kuntoutuksessa vaikuttaviksi
todetut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat terveydenhuollon
palveluvalikoimaan:
kognitiivinen käyttäytymisterapia
12 askeleen hoito-ohjelma
pari- ja perheterapia
motivoiva haastattelu osana kokonaishoitoa
yhteisövahvistusohjelma sekä yhteisövahvistusohjelmaan liitetty perheohjaus
osana kokonaishoitoa.
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Palkon suosituksenkin perusteella 12 askeleen hoito-ohjelma on yhtenä riippuvuuden
hoidon vaihtoehtona.
Rovaniemen terveydenhuollon päihdepalvelut on tuottanut Lapin sairaanhoitopiiri 2
/2017 lähtien. Maksusitoumukset päihdehuollon laitoskuntoutukseen on tehty
pääasiassa a-klinikan ylilääkärin toimesta ja maksusitoumuksia on tehty myös
Minnesota-hoitomallin mukaiseen hoitoon yksilölliseen arvioon perustuen.
Päihdepalveluiden kokonaisuus Rovaniemellä on suurten muutosten alla. Lapin
sairaanhoitopiiri on päättänyt lakkauttaa Lapin päihdeklinikan 1.6.2020 alkaen.
Perusturvalautakunta on päättänyt siirtää Rovalan Setlementti ry:n tuottamat alle 25-
vuotiaiden päihdepalvelut kaupungin järjestämisvastuulle 1.1.2021 alkaen. Vastikään
Lapin aluehallintovirasto on todennut sosiaalihuollon päihdetyön erityispalvelut
Rovaniemellä osin puutteellisesti järjestetyiksi. Osaltaan edellä mainittujen seikkojen
vuoksi perusturvalautakunta on 27.5.2020 päättänyt aloittaa valmistelut a-klinikan
siirtämiseksi takaisin kaupungin järjestämisvastuulle. Päihdepalveluiden uudelleen
organisoitumisen osana arvioidaan myös päihdekuntoutuksen laitos- ja avopalvelut.
Todennäköisesti tässä tilanteessa tullaan hyödyntämään myös ostopalveluita
kuntoutuksen tuottajina. Kaupunki ei kuitenkaan voi suosia mitään tiettyä
palveluntuottajaa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen Minnesota-mallin
mukaisen päihdehoidon saamisesta Rovaniemelle annetun vastauksen ja välittää sen
vastauksenaan aloitteen tekijöille.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto
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Kaupunginvaltuusto, § 19,20.01.2020
Kaupungin johtoryhmä, § 20,28.01.2020
Perusturvalautakunta, § 101, 26.08.2020
§ 101
Vastaus valtuustoaloitteeseen mielenterveys- ja päihdepalveluita koskeva selvitys
ROIDno-2020-186
Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 19
Valuutettu Tiina Outila ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Rovaniemen kaupunki on siirtänyt mielenterveys- ja päihdepalvelut Lapin
sairaanhoitopiirin järjestettäväksi 1.2.2017 alkaen.
Perusturvalautakunta on suunnitellusta poiketen päättänyt 11.12.2019 (193§), ettei
alle 25- vuotiaiden päihdehoidon- ja kuntoutuksen palveluja siirretä Lapin
sairaanhoitopiirille erikoissairaanhoidon kustannusten nousun riskin vuoksi.
Valtuustolle tulee saattaa tiedoksi, onko mielenterveys- ja päihdepalvelujen
siirtämisellä sairaanhoitopiirin järjestettäväksi saavutettu tavoitteita. Selvityksessä
tulee arvioida järjestelyn hyötyjä ja haittoja sekä kustannusvaikutusta. Selvityksessä
tulee pohtia myös vaihtoehtoisia järjestämistapoja esim. opiaattikorvaushoidon
lääkkeenjaon osalta sekä sosiaalihuoltolain edellyttämien mielenterveys- ja
päihdepalvelujen toteutumista erikoissairaanhoidon organisaatiossa."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupungin johtoryhmä, 28.01.2020, § 20
Ehdotus
Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Päätös
Johtoryhmä päätti lähettää aloitteen hallintoylilääkärin valmisteltavaksi.

Perusturvalautakunta, 26.08.2020, § 101
Liitteet

1 Seurantaryhmän raportti 2_2019.pdf
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Kaupunginvaltuusto on 20.1.2020 kokouksessaan päättänyt lähettää
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi Tiina Outilan ja 21 kaupunginvaltuutetun
allekirjoittaman aloitteen mielenterveys- ja päihdepalveluita koskevasta selvityksestä.
Rovaniemen kaupunki siirsi 1.2.2017 alkaen järjestämisvastuun erityistason
mielenterveys- ja päihdepalveluista Lapin sairaanhoitopiirille. Siirron tavoitteina olivat
päällekkäisyyksien poistaminen, hoitoon pääsyn sujuvuuden kehittäminen,
painopisteen siirto avohoitoon ja kustannusten kasvun pysäyttäminen.
Siirtosopimuksen mukaisesti perustettiin seurantaryhmä, jonka tehtävänä on seurata
sopimuksen tavoitteiden saavuttamista ja varmistaa yhteistyön toteutuminen.
Seurantaryhmä on raportoinut kaksi kertaa vuodessa tavoitteiden toteutumisesta
perusturvalautakunnalle ja Lapin sairaanhoitopiirin hallitukselle. Vuotta 2019 koskeva
seurantaraportti on valitettavasti viivästynyt koronaepidemiaan varautumisen vuoksi
ja valmistuu syksyllä yhtä aikaa alkuvuotta 2020 kuvaavan raportin kanssa.
Liitteenä on vuoden 2019 alkupuolen raportti, jossa on kuvattu tavoitteiden
toteutumista. Tämän raportin laatimisen jälkeen on päätetty ja alettu valmistella
muutoksia päihdepalvelujen osalta erityisesti. Lapin sairaanhoitopiiri on päättänyt
lakkauttaa Lapin päihdeklinikan 1.6.2020 alkaen. Perusturvalautakunta on päättänyt
siirtää Rovalan Setlementti ry:n tuottamat alle 25-vuotiaiden päihdepalvelut
kaupungin järjestämisvastuulle 1.1.2021 alkaen. Vastikään Lapin aluehallintovirasto on
todennut sosiaalihuollon päihdetyön erityispalvelut Rovaniemellä osin puutteellisesti
järjestetyksi, mikä vaatii toimenpiteitä kaupungilta ja niihin on jo ryhdytty.
Osaltaan edellä mainittujen seikkojen vuoksi perusturvalautakunta on 27.5.2020
päättänyt aloittaa valmistelut a-klinikan siirtämiseksi takaisin kaupungin
järjestämisvastuulle. Päihdepalveluiden kokonaisuus Rovaniemellä on suurten
muutosten alla ja loppuvuoden aikana tuodaan toimielimiin selvitys a-klinikan siirrosta
ja päihdepalveluiden kokonaisuuden organisoinnista ja palveluiden järjestämisestä.
Valtakunnalliseen sote-uudistukseen valmistautumiseen liittyvät hankkeet ovat
alkamassa loppuvuoden 2020 aikana ja hankkeissa kehitetään osaltaan myös
mielenterveys- ja päihdepalveluita. Kehittämistyötä ohjaa uudistukselle asetettujen
tavoitteiden lisäksi helmikuussa julkistettu Kansallinen mielenterveysstrategia ja
itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020-2030.
Edellä kuvatusta tilanteesta johtuen katsomme, ettei ole järkevää kiinnittää resursseja
erilliseen selvitykseen näiden valmistelussa jo olevien mielenterveys- ja
päihdepalveluihin kytkeytyvien muutosten ja kehittämiskohtien lisäksi.
Siirtosopimuksen mukainen seurantaryhmän raportti mielenterveys- ja
päihdepalveluiden osalta tuodaan jatkossa myös valtuustolle tiedoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen
mielenterveys- ja päihdepalveluita koskevasta selvityksestä ja antaa edellä olevan
vastauksenaan aloitteen tekijöille.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 102
Johtavan perhetyöntekijän viran muuttaminen palveluvastaavan viraksi/22820002
ROIDno-2020-2599
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas
mirja.kangas@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Perhe- ja sosiaalipalvelujen perhesosiaalityössä on avoimena johtavan
perhetyöntekijän virka vakanssinumero 22820002. Perhesosiaalityön lapsiperheiden
kotipalvelussa johtava perhetyöntekijä vastaa yksikön toiminnasta ja taloudesta.ja
toimii kahdeksan perhetyöntekijän lähiesimiehenä. Johtavan perhetyöntekijän viran
nimike on tarpeen muuttaa palveluvastaavan viraksi, jotta se vastaa tehtävää nykyistä
nimikettä paremmin. Palveluvastaavan virkanimike on yhdenmukainen Rovaniemen
kaupungin organisaation muiden tehtäväaluiden vastaavien vakanssien osalta.
Valmistelija esitys:
Esitän, että johtavan perhetyöntekijän virka vakanssinumero 22820002 muutetaan
palveluvastaavan viraksi 1.9.2020 alkaen tämän hetkisenä sijoituspaikkana
perhesosiaalityö.
Kelpoisuusvaatimuksena palveluvastaavan virkaan on soveltuva
korkeakoulututkinto tai aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto sekä
esimieskokemus.
Vakanssin nimikemuutos ei aiheuta muutoksia vakanssien määrään. Kustannukset
katetaan Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueen talousarvioon vuodelle
2020 varatuista määrärahoista.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta muuttaa johtavan perhetyöntekijän viran vakanssinumero
22820002 palveluvastaavan viraksi 1.9.2020 alkaen tämän hetkisenä sijoituspaikkana
perhesosiaalityö.
Kelpoisuusvaatimuksena palveluvastaavan virkaan on soveltuva
korkeakoulututkinto tai aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto sekä
esimieskokemus.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan
esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Perhesosiaalityön palveluesimies, taloussuunnittelija, henkilöstösuunnittelija
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§ 103
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 4 Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelumuotoilutyöpaja, 30.06.2020
Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
§ 94 Palveluvastaavan varahenkilön tehtävien päättyminen / kotikuntoutus ja
päiväpalvelut, 18.06.2020
§ 101 Ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / Tehostettu
palveluasuminen / Yrjö & Hanna Oy, 01.07.2020
§ 104 Kotihoidon kehittämiseen asiantuntijatuen hankinta , 07.08.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 95 Palveluvastaavan viran täyttäminen/75121004, 18.06.2020
§ 97 Kotikuntoutuksen ja päiväpalveluiden palveluvastaavan varahenkilön
nimeäminen määräajaksi/20405031, 18.06.2020
§ 99 Asiakassihteerin viran täyttäminen/73478081, 25.06.2020
§ 106 Uittotiimin kotihoidon palveluvastaavan varahenkilön nimeäminen/74854006,
11.08.2020
§ 107 Fysioterapeutin toimen sijaisuuden hoitaminen/71858055, 11.08.2020
Palvelualuepäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut
§ 20 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390024, 12.06.2020
§ 23 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390047, 17.06.2020
§ 24 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390064, 17.06.2020
§ 25 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen/Lastensuojelu, 18.06.2020
§ 31 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen/Erityisryhmien asumispalvelut,
27.07.2020
Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
§ 31 Puheterapeutin toimen täyttäminen/42590002, 30.06.2020
§ 32 Puheterapeutin toimen täyttäminen/23518003, 30.06.2020
Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
§ 130 Kaupungin edustajan nimeäminen UNA Kaari ohjelman ohjausryhmään,
23.06.2020
§ 136 Palkkauksen määrittäminen/suun terveydenhuolto, 23.06.2020
§ 137 Olennainen muutos tehtävissä/46490014, 23.06.2020
§ 138 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490095, 23.06.2020
§ 139 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490015, 23.06.2020
§ 140 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490162, 23.06.2020
§ 141 Terveyskeskushammaslääkärin tehtäväpalkan tarkistus/53046002, 23.06.2020
§ 142 Sovellusasiantuntijan toimen täyttäminen/29230001, 23.06.2020
§ 143 Sosiaaliohjaajan viran vakinainen täyttölupa777888003, 29.06.2020
§ 147 Palveluesimiehen viran vakinainen täyttölupa/29260006, 29.06.2020
§ 149 Olennainen muutos tehtävissä /74854006, 30.06.2020
§ 153 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa/48390033, 08.07.2020
§ 154 Olennainen muutos tehtävissä/46490159, 27.07.2020
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§ 155 Olennainen muutos tehtävissä/10895019, 27.07.2020
§ 156 Olennainen muutos tehtävissä / 71858054, 27.07.2020
§ 161 Hälytysrahan korottaminen määräajaksi ikäihmisten ja perhe- ja
sosiaalipalveluiden palvelualueella, 11.08.2020
Muu päätös:
§ 159 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaaseen liittyminen /
Defibrillaattorilaitteet, 05.08.2020
Ehdotus
Esittelijä: 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 perusturvalautakunnan
puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
26.08.2020

8/2020

38 (43)

§ 104
Ilmoitusasiat
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön
vaihtuminen/ Med Group Oy/ ONNI Rovaniemi
Aluehallintoviraston päätös ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen
muutoksen rekisteröinti/ Caritas Palvelut Oy/ Caritas Rovaniemi
Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/ Lappica Oy
Aluehallintoviraston rekisteriote Yksityisten palvelujen antajien rekisteriote/ Suuseppä
Anneli Ahvenjärvi Oy
Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/ Suuseppä Anneli Ahvejärvi Oy
Aluehallintoviraston llmoitus yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen/
Suuseppä Anneli Ahvenjärvi Oy
Aluehallintoviraston päätös ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen
muutoksen rekisteröinti/ Lapin ensi-ja turvakoti ry
Aluehallintoviraston päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/
MutsFit Oy
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan
alkamisesta/ MutsFit Oy
Aluehallintoviraston rekisteriote Yksityisten palvelujen antajien rekisteri/ MutsFit Oy
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelujen lopettamisesta/ Stella
Kotipalvelut
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen
toimintayksikön lopettaminen/ Avopalvelut Harri Mäkelä Tmi
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ Adpositio Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen ja yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen/ Biohit Oyj/
BIOHIT Laboratoriopalvelut
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Tutoris Oy/ Tutoris Oy, Lapin Terapiakolmio
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ Tutoris Oy/ Tutoris Oy, TutorisFysio, Lapin Erikoiskuntoutus
Korkalonkatu
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ FinnHEMS Oy
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Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ FinnHEMS Oy/ FinnHEMS Oy, Rovaniemen tukikohta
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Silmäasema Sairaala Oy( Silmäasema Sairaala Oy, Silmäsairaala
Rovaniemi
Valviran ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/
Nuorten Ystävät - palvelut Oy/ Palvelukeskus Hiekkarinne
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ Oral Hammaslääkärit Oyj, Rovaniemen Suusepät
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ HJM Medical & Consulting Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Kristiinan Klinikka Oy/ Kristiinan Klinikka Oy c/o Oral Hammaslääkärit
Oyj, Oral Rovaniemi Urheilukatu, Kristiinan Klinikka Oy c/o Oral Hammaslääkärit Oyj,
Rovaniemi
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ First Aid Consulting Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ HJM Medical & Consulting Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ HJM Medical & Consulting Oy/ HJM Medical & Consulting Oy c/o
Mehiläinen Oy, Työterveys Urheilukatu
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/
Etäterveysasema Kätevä Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/
Etäterveysasema Kätevä Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Terveytesi
Palvelut Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/
Terveytesi Palvelut Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ Kristiinan Klinikka c/o Oral Hammaslääkärit Oyj, Rovaniemen Suusepät,
Kristiinan Klinikka Oy c/o Oral Hammaslääkärit Oyj, Rovaniemi
Aluehallintoviraston päätös: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Lapin
aluehallintoviraston toimialueella
Aluehallintoviraston kirje 17.6.2020: Rajoilla jaettujen Covid19- pandemiaan liittyvien
oire-ja sitoumuslomakkeiden hävittäminen
Aluehallintoviraston tiedote 16.6.2020: Kirjastojen aineisto- ja palvelumuotojen
muuttuessa tilojen muunneltavuus on entistä tärkeämpää
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Rovaniemen kaupunginhallituksen ote pöytäkirjasta 3/2020: §43 Vuoden 2020
talousarvion muuttaminen uutta organisaatiota vastaavaksi
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 6/2020: Yksityisten toimijoiden tarvitsemien
ylimääräisten henkilösuojainten korvauskäytännöt Covid-19-epidemian yhteydessä
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 7/2020: Sosiaali-ja terveysministeriön
määräykset, ohjeet ja suositukset koronavirusepidemian johdosta
Vammaisneuvoston pöytäkirja 4/2020
Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään
perusturvan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4 krs.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila toimialajohtaja, Marjo Rundgren
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§94, §95, §96, §98, §100, §101
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
§97, §99, §102
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
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.

