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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
1.12.2020 alkaen.

hallintosuunnittelija Marika Ylipieti
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§ 130
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 sekä
viranhaltijoista toimialajohtaja Antti Lassila, hallintopäällikkö Risto Varis
sekä hallintosuunnittelija Marika Ylipieti.
Etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuivat perusturvalautakunnan varsinaiset
jäsenet Hilpi Ahola, Päivi Alanne-Kunnari, Riitta-Maija Hokkanen, Asko Peuraniemi,
Arto Köngäs, Pirita Nenonen, Sanna Luoma ja Henri Ramberg, varajäsen Pertti
Lakkala, kaupunginhallituksen edustaja Matti Henttunen, nuorisovaltuuston edustaja
Laura Honkala sekä palvelualuepäällikö Johanna Lohtander, palvelualupäällikkö Mirja
Kangas, hallintoylilääkäri Paula Reponen, talouspäällikkö Jari Airaksinen ja
kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemi.
Perusturvalautakunnan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Perusturvalautakunta hyväksyi työjärjestyksen.
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§ 131
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Riitta-Maija Hokkasen ja
varalle Arto Könkään.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 30.11.2020.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 132
Ajankohtaiset asiat
1. Perhe-ja sosiaalipalvelujen organisaatiomuutos/ perhe-ja sosiaalipalvelujen
palvelualueen palvelualuepäällikkö Mirja Kangas
2. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus
- palvelusetelin hintakatto
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee esittelyn ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Päätös
1. Mirja Kangas esitteli perhe-ja sosiaalipalvelujen organisaatiomuutosta.
2. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus
- hallintoylilääkäri Paula Reponen kertoi koronatilanteesta
- terveydenhuollon avovastaanoton hoitoonpääsyä heikentää koronatilanteen
hallintaan tarvittava resurssien käyttö
- palvelusetelin hintakatto
Pertti Lakkala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15:47.
Perusturvalautakunta merkitsi esittelyn ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
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§ 133
Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.2020 - 31.10.2020
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 Talousraportti 102020
Kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 492 hyväksymien vuoden 2020 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 5.1. mukaan:
”Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja
tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion
mukaiseksi.
Kaupunkistrategian 2017−2021 asetettujen tavoitteiden mukaan vuonna 2025 Rovaniemen
kaupunki-konsernin talous on tasapainossa ja aktiivisella omistajaohjauksella tuetaan
kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista. Menot ovat kasvaneet hallitusti suhteessa
tulojen mahdollistamaan tasoon.
Toimielinten määrärahoissa pysyminen edellyttää toimielinten jatkuvaa oman toiminnan
kriittistä arviointia, tuottavuuden lisäämistä, hukan vähentämistä, uusien teknologioiden
hyödyntämistä, tuloksellisen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen kehittämistä,
tehtäväjakojen uudistamista, yli toimialojen tapahtuvan yhteistyön lisäämistä sekä
toimialan omaan perustehtäviin keskittymistä.”
Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:
”Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion
toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten
yhteydessä.”

Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla lokakuun jälkeen 83,33 %.
Lokakuun jälkeen perusturvalautakunnan talousarviosta on toteutunut 86,20 %.
Euroina se tarkoittaa 192,58 miljoonaa euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1.2020 - 31.10.2020 tiedoksi.
Tammi-syyskuun toteuman perusteella vuoden 2020 talousarvion ylitysuhka on
arviolta 3,0 miljoonaa euroa.
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Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman 1.1.2020 - 31.10.2020 ja
vuoden 2020 talousarvion ylitysuhan.
Perusturvalautakunta esittää vuodelle 2020 3,0 miljoonan euron lisätalousarviota.
Muutettu talousarvio olisi yhteensä 226,4 miljoonaa euroa.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
talous- ja rahoitusjohtaja, controller, taloussuunnittelijat
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Perusturvalautakunta, § 32,26.02.2020
Perusturvalautakunta, § 134, 25.11.2020
§ 134
Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2025
ROIDno-2020-523
Perusturvalautakunta, 26.02.2020, § 32
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 ja siihen sisältyvä
toimenpideohjelma vuosille 2015 – 2017 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa
23.3.2015. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen sisältyy myös osana kaupungin
hyvinvointisuunnitelmaa ja vuosina 2017 – 2019 on ikäihmisten
palvelujen kehittämistä ja järjestämistä ohjattu myös erillisillä suunnitelmilla mm.
Ikäihmisten palvelujen strateginen suunnitelma vuosille 2016 – 2018 NHG:n tuella.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista (980/2012, 5 §) niin kutsuttu vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntia
tarkistamaan ja laatimaan suunnitelman toimenpiteistä ikääntyneen väestön
hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja
kehittämiseksi. Lain mukaan suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on
tarkastettava valtuustokausittain.
Suunnitelmassa (5 §) tulee olla esitettynä:
1. Arvio ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilasta, heille tarjottavista palveluista ja
palvelurakenteeseen vaikuttavista tekijöistä
2. Tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tueksi sekä tarjottavien palveluiden kehittämiseksi
3. Toimenpiteet, joilla kunta vastaa tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvio
voimavaroista, jotka tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseen
4. Määritelmä eri tahojen vastuista toimenpiteiden toteuttamisessa
5. Määritelmä yhteistyön toteuttamisesta eri tahojen kanssa
Edellisessä Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmassa vuoteen 2020 on
kaupungin vanhuspolitiikan visioksi kuvattu: Rovaniemellä ikääntyvä kokee olonsa
turvalliseksi ja arvostetuksi ja voi elää hyvää elämää. Arvoiksi on määritelty
turvallisuus, kumppanuus ja merkittäväksi kokeminen.
Nyt päivitettävässä hyvinvointisuunnitelmassa
huomioidaan kaupunkistrategia vuoteen 2025, jonka tavoitteina ovat sujuvat ja
asiakaslähtöiset palvelut, elämyksellinen ja toimiva elinympäristö sekä elinvoimaiset ja
monipuoliset elinkeinot. Strategian arvopohjana on inhimillisyys, luotettavuus,
turvallisuus ja luovuus. Kaupunkistrategian toteutus tapahtuu hallinto- ja
organisaatiorajat ylittäen. Kaupunkistrategiaa toteutetaan ohjelmilla, joista Ikääntynen
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väestön hyvinvointisuunnitelman päivittäminen vuoteen 2025 on yksi osa ja joka
huomioidaan strategian toimenpanon yhteydessä. Tavoitemittaristo on
talousarviokirjassa ja mittaaminen tapahtuu osana talousarvioprosessia ja
hyvinvointikertomusta.
Rakentamisen, kaavoituksen ja esteettömän ympäristön kysymykset korostuvat
väestön ikääntyessä. Ikäystävällinen ympäristö huomioi iäkkäiden ihmisten tarpeet
ja voimavarat sekä tukee heidän aktiivisuuttaan, hyvinvointiaan ja turvallisuuttaan.
Tällainen ympäristö mahdollistaa kaikkien osallisuuden. Ikäystävälliset
asuinympäristöt ovat viihtyisiä, helposti hahmotettavia ja esteettömiä. Liikkumisen
mahdollisuuksiin, opasteisiin, kulkuväyliin ja käveltävyyteen on kiinnitetty erityistä
huomiota. Tavallisten asuntojen ohella tarjolla on myös iäkkäille suunnattuja
asumisratkaisuja. Asuinalueet ja -rakennukset on suunniteltu kaikille sopivan
suunnittelun mukaisesti (design for all). Asuinalueella on riittävästi palveluja ja niiden
saavutettavuus on varmistettu. Tarjolla on myös kohtaamispaikkoja, toiminta- ja
osallistumismahdollisuuksia sekä viihtyisiä ja virikkeellisiä viherympäristöjä.
Asuinalueiden kehittämisessä on mukana monia toimijoita, etenkin ikäihmiset itse.
Ikäystävällinen ympäristö soveltuu kaikenikäisille ja mahdollistaa omassa kodissaan ja
itselleen tutussa ympäristössä ikääntymisen (ageing in place). (Rappe ym. 2018).
Sosiaali- ja terveysministeriö linjaa ikääntymispolitiikkaa strategiassaan,
lainsäädännöllä, laatusuosituksilla, ohjelmilla ja hankkeilla. Ikääntymispolitiikan
tavoitteena on edistää ikäihmisten toimintakykyä, itsenäistä elämää ja aktiivista
osallistumista yhteiskuntaan. Sosiaalisesti kestävä on yhteiskunta, jossa ihmisiä
kohdellaan yhdenvertaisesti, varmistetaan kaikkien osallisuus sekä edistetään
jokaisen terveyttä ja toimintakykyä. (Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020.Sosiaali- ja
terveysministeriön julkaisuja 2011:1) Suunnitelmassa sitoudutaan myönteiseen ja
aktiiviseen vanhuskäsitykseen (sosiokulttuurinen vanhuskäsitys), jossa keskitytään
ikäihmisen voimavaroihin eli pääomaan sairauksien, toimintarajoitteiden ja
menetysten korostamisen sijasta.(Koskinen 2012)
Suunnitelman laadinnassa huomioidaan kaupunkistrategian ja
hyvinvointikertomuksen painotukset sekä valtakunnallisten kehittämisohjelmien
tulokset muun muassa Ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon uudistus
2016 - 2018 ja laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen
parantamiseksi 2017–2019 (päivittyy 2020) ja hallituksen sote-uudistuksen
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus – ohjelman painotukset.
Hyvinvointisuunnitelman laatiminen edellyttää yhdessä työskentelyä kaupungin eri
hallinnonalojen henkilöstön ja alueen eri toimijoiden mm. järjestöjen kanssa sekä
ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua suunnitelman laadintaan. Yhteinen
työskentely ja osallistuminen tapahtuu työpajatyöskentelyn avulla maalis -
huhtikuun aikana.
Hyvinvointisuunnitelman viranhaltijavalmistelu tapahtuu sivistys- ja
hyvinvointitoimialan ja elinvoimatoimialan työryhmässä ja se käsitellään myös
hyvinvointityöryhmässä ja edelleen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
jaostossa. Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmaa laadintaa ohjaamaan
perustetaan ohjausryhmä. Toimialat nimeävät omat viranhaltijaedustajansa
ohjausryhmään.
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Tavoitteena on, että suunnitelma on valmis kesällä 2020.
Valmistelijan esitys:
Perusturvalautakunta päättää, että Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma
vuoteen 2025 laaditaan ja laadintaa ohjaamaan perustetaan ohjausryhmä.
Perusturvalautakunta nimeää edustajansa ohjausryhmään ja pyytää vanhusneuvostoa
( 2 edustajaa), kaupunginhallitusta (1), sivistyslautakuntaa (1) ja
elinvoimalautakuntaa (1) nimeämään edustajansa ohjausryhmään.
Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2025 esitetään sen valmistuttua
edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää, että Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma
vuoteen 2025 laaditaan ja laadintaa ohjaamaan perustetaan ohjausryhmä.
Perusturvalautakunta nimeää edustajansa ohjausryhmään ja pyytää vanhusneuvostoa
( 2 edustajaa), kaupunginhallitusta (1), sivistyslautakuntaa (1) ja
elinvoimalautakuntaa (1) nimeämään edustajansa ohjausryhmään.
Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2025 esitetään sen valmistuttua
edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Lisäksi perusturvalautakunta päätti, että myös vammaisneuvostoa pyydetään
nimeämään edustaja ohjausryhmään.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti nimetä perusturvalautakunnan
edustajaksi ohjausryhmään PIrita Nenosen.

Perusturvalautakunta, 25.11.2020, § 134
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Hyvää elämää ikääntyneenä -suunnitelma vuoteen 2025 Petultk 25.11.2020.pdf
Hyvää elämää ikääntyneenä 2025 - Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma
vuoteen 2025 on päivitetty ja valmisteltu kesän ja syksyn 2020 aikana.
Kunnalla on velvoite tehdä (Vanhuspalvelulaki 980/2012, 5§) suunnitelma
toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja
itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien
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palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Kunnan on otettava
suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden
henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, kuntalain
(410/2015) 110§:ssä tarkoitettua talousarviota ja -suunnitelmaa sekä
terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua
hyvinvointikertomusta ja sen raportointia valtuustolle. Vastaavasti 10§ edellyttää, että
kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden,
toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden
tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten riittävästi
monipuolista asiantuntemusta.
Edellinen Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 on vuodelta
2015 ja on edellisen kaupunginvaltuuston hyväksymä. Yleisesti voidaan arvioida, että
tehdyt linjaukset ja toimenpiteet ovat ohjanneet kehittämistoimintaa. Viime vuosina
on vahvasti kehitetty kotikuntoutusta ja kuntoutumisen ja toimintakyvyn edistämistä
kaikissa palveluissa ja kotikuntoutukseen on lisätty kuntoutushenkilöstöä
Ikäosaamiskeskuksessa on lisätty geriatrista osaamista ja kotihoidossa on vahvistettu
24/7 palveluja ja teknologiset kokeilut ovat siirtyneet osaksi toimintaa (annosjakelu,
lääkeautomaatit, turvateknologia) teknologiaohjaajan tuella. Myös vapaa-ajan
palvelujen kanssa on kehitetty kulttuurin sisältöjen tuomista osaksi ikääntyneiden
arkea ja Voimaa vanhuuteen- toimintaa +75 v toimintakyvyn parantamiseen.
Palveluasumisen rakenne on keventynyt ja arviointiyksikön (ARVIN) toimintaa on
kehitetty tukemaan kuntoutumista. Palvelusetelin käyttö on laajentunut mm.
tehostettuun palveluasumiseen.
Rovaniemen väestörakenne on nuorehko, mutta yli 75 vuotiaiden osuus kasvaa
merkittävästi (noin 1200 henkilöä) vuoteen 2025 mennessä.Rakentamisen,
kaavoituksen ja esteettömän ympäristön kysymykset korostuvat väestön ikääntyessä.
Ikäystävällinen ympäristö huomioi iäkkäiden ihmisten tarpeet ja voimavarat sekä
tukee heidän aktiivisuuttaan, hyvinvointiaan ja turvallisuuttaan. Suunnitelman
valmistelun yhteydessä tuli vahvasti esille tarve vahvistaa Rovaniemeä Ikäystävällisenä
kaupunkina. Ikäystävällisyyden korostamisen taustalla on WHO:n vuonna 2010
syntynyt verkosto, The Global Network for Age-friendly Cities and Communities. Age-
friendly World -sivuston mukaan WHO:n verkostossa oli syyskuussa 2019 kaikkiaan
937 kaupunkia ja yhteisöä 46 maasta. Suomesta verkostoon on liittynyt vuonna 2012
Tampere ja vuonna 2019 Turku.
Suunnitelmassa sitoudutaan myönteiseen ja aktiiviseen vanhuskäsitykseen
(sosiokulttuurinen vanhuskäsitys), jossa keskitytään ikäihmisen voimavaroihin eli
pääomaan sairauksien, toimintarajoitteiden ja menetysten korostamisen sijasta.
Suunnitelmassa vuoteen 2025 on kaupungin vanhuspolitiikan visioksi kuvattu:
Rovaniemellä ikääntyvä kokee olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi ja voi elää hyvää
elämää. Arvoiksi on määritelty inhimillisyys, turvallisuus ja omannäköinen elämä.
Suunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet on jäsennelty neljän teeman mukaan.
Yhteisöllisyyden, osallistumisen ja vaikuttamisen edistäminen
Hyvinvointia ja toimintakykyä ennakoivasti edistäen
Ikäystävälliset asumisympäristöt ja asumisen ratkaisut
Ikääntyneille kohdennettujen palvelujen kehittäminen
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Hyvää elämää ikääntyneenä 2025 -suunnitelma korostaa asumis- ja
kulttuuriympäristön ja monimuotoisten asumisvaihtoehtojen merkitystä,
yhteistoimintaa järjestöjen kanssa etsivän vanhustyön ja
vapaaehtoistyön näkökulmasta, edelleen teknologian laajaa hyödyntämistä, omais-ja
pehehoidon kehittämistä niin sisällöllisesti kuin rakenteellisesti ja edelleen
monitoimijaisesti ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista eri
muutostilanteissa. Läpileikkaavana teemana on osallisuus, toimintakyvyn
edistäminen ja omannäköinen elämä kaikissa elämänvaiheissa. Suunnitelma kattaa
niin ikääntyneet vanhuuseläkkeellä olevat kuntalaiset kuin iäkkäät, joilla on erilaisia
toimintakyvyn vajeita ja ikäihmisten kohdennettujen säännöllisten palvelujen tarvetta.
Suunnitelmassa on kuvattu keskeiset toimenpiteet sekä arvio tarvittavista
voimavaroista (henkilöstö, muut resurssit) vastata palvelutarpeen kasvuun
suunnittelukaudella.
Valmistelussa oleva sote-uudistus vuonna 2023 muuttaa sote-palvelujen
järjestämisen ja tuottamisen rakenteet. Edelleen on hyvä tunnistaa, että valtaosa
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin peruselementeistä on kaupungin muilla toimialoilla
ja näin on myös sote-uudistuksen jälkeen. Siksi nykyisen tiiviin yhdessä tekemisen
mallit ja yhteisten tavoitteiden ja toimenpiteiden asettaminen tukemaan jo
ennakoivasta ikääntyneiden kotona pärjäämistä ja turvallista elämää on entistä
tärkeämpää.
Suunnitelman valmistelua on ohjannut ohjausryhmä ja työrukkasena on toiminut eri
toimialojen henkilöstöstä ja vanhusneuvoston edustajista koottu
ryhmä. Valmistelussa on kuultu laajasti eri toimijoita ja kuntalaisia koronan sallimissa
rajoissa. Rovaniemen seurakunnan ja järjestöjen kanssa pidettiin työpaja
vapaaehtoistyön teemalla, toteutettiin Ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja
varautumisen työpaja ja lisäksi on tehty haastatteluja ja kyselyjä.
Suunnitelmassa sitoudutaan myönteiseen ja aktiiviseen vanhuskäsitykseen
(sosiokulttuurinen vanhuskäsitys), jossa keskitytään ikäihmisen voimavaroihin eli
pääomaan sairauksien, toimintarajoitteiden ja menetysten korostamisen sijasta.
Suunnitelman laadinnassa on huomioitu kaupunkistrategian ja
hyvinvointikertomuksen painotukset sekä valtakunnallisten kehittämisohjelmien
tulokset muun muassa Ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon uudistus
2016 - 2018 ja laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen
parantamiseksi 2020 - 2023 (1.10.2020) ja hallituksen sote-uudistuksen Tulevaisuuden
sosiaali- ja terveyskeskus – ohjelman painotukset..
Suunnitelmasta pyydetään lausunto myös vanhusneuvostolta, vammaisneuvostolta,
sivistyslautakunnalta ja elinvoimalautakunnalta. Lausunnot huomioidaan
suunnitelman valmistelussa kaupunginhallitukseen ja edelleen kaupunginvaltuustoon.

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
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Perusturvalautakunta hyväksyy Hyvää elämää ikääntyneenä - Ikääntyneen väestön
hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2025 suunnitelman seuraavilla täydennyksillä ja
huomioilla.
Päätös
Henri Ramberg poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 16:20.
Hilpi Ahola esitti Päivi Alanne-Kunnarin kannattamana seuraavaa kommenttia:
"Hyvinvointisuunnitelman sivulle 15 muutetaan koordinaattorin palkkauksen
tilalle: Palkataan työntekijä joka perehtyy omaishoidon arviointikäynteihin ja
tilanteiden kartoittamiseen. Palkataan työntekijä joka perehtyy omaishoidon
arviointikäynteihin ja tilanteiden kartoittamiseen. "Perusturvalautakunta hyväksyi Hilpi
Aholan esityksen yksimielisesti.
Perusturvalautakunta päätti muutoin yksimielisesti toimialajohtajan esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Ikäihmisten palvelut ja Vapaa-ajanpalvelut palvelualuepäälliköt, sivistys-ja
hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja, elinvoimajohtaja
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Perusturvalautakunta, § 69,27.05.2020
Perusturvalautakunta, § 112,30.09.2020
Perusturvalautakunta, § 124,28.10.2020
Kaupunginhallitus, § 370,02.11.2020
Kaupunginhallitus, § 373,04.11.2020
Perusturvalautakunta, § 135, 25.11.2020
§ 135
Päihdehuollon palveluiden sijoittuminen organisaatiossa
ROIDno-2020-1666
Perusturvalautakunta, 27.05.2020, § 69
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja Kangas, Paula Reponen, Helena Koivuranta
mirja.kangas@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi, helena.
koivuranta@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri, erityissuunnittelija
Päihdehuollon järjestämisvelvollisuus
Kunnan velvollisuudesta järjestää päihdehuolto säädetään päihdehuoltolaissa (41
/1986), sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) ja terveydenhuoltolaissa (1326/2010).
Päihdehuoltolain mukaan päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää
päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja
sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja
turvallisuutta. Kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään
sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kunnan muiden viranomaisten on ehkäistävä
alkoholin ja muiden päihteiden ongelmakäyttöä yleisesti lisäävien olosuhteiden ja
elämäntapojen syntymistä. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan on seurattava
päihteiden ongelmakäyttöä kunnassa ja välitettävä tietoa ongelmakäytön syntyyn,
ehkäisyyn ja hoidettavuuteen liittyvistä tekijöistä sekä annettava asiantuntija-apua
muille viranomaisille samoin kuin kunnan asukkaille ja kunnassa toimiville yhteisöille.
Palvelut tulee järjestää ensisijaisesti avohuollon toimenpitein siten, että ne ovat
helposti tavoitettavia, joustavia ja monipuolisia. Erityisesti päihdehuoltoon
tarkoitettuja palveluja tulee antaa henkilölle, jolla on päihteiden käyttöön liittyvä
ongelmia sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Päihdehuollon palvelut on
järjestettävä siten, että niiden piiriin voidaan hakeutua oma-aloitteisesti ja niin, että
asiakkaan itsenäistä suoriutumista tuetaan ja tarvittaessa autetaan ratkaisemaan myö
toimeentuloon, asumiseen ja työhön liittyviä ongelmiaan.
Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalipalveluja on järjestettävä päihteiden
ongelmakäytöstä aiheutuvaan tuen tarpeeseen. Sosiaalihuollon päihdetyöllä
vähennetään ja poistetaan päihteisiin liittyviä hyvinvointia ja turvallisuutta vaarantavia
tekijöitä sekä tuetaan päihteettömyyttä. Sosiaalihuollon päihdetyöhön kuuluu: 1)
ohjaus ja neuvonta, 2) päihteiden ongelmakäyttäjille ja heidän omaisilleen ja muille
läheisille suunnatut sosiaalihuollon erityispalvelut sekä 3) muut päihteettömyyttä
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tukevat tai päihteiden ongelmakäytön vuoksi tarvittavat sosiaalipalvelut. Lisäksi
raskaana olevalla henkilöllä on oikeus saada välittömästi riittävät päihteettömyyttä
tukevat sosiaalipalvelut.
Terveydenhuoltolaissa puolestaan on säädetty, että kuntien on järjestettävä alueensa
asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarpeellinen päihdetyö, jonka
tarkoituksena on vahvistaa yksilön ja yhteisön päihteettömyyttä suojaavia tekijöitä
sekä vähentää ja poistaa päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia
tekijöitä. Terveydenhuollon päihdetyöhön kuuluu: 1) terveydenhuollon palveluihin
sisältyvä ohjaus ja neuvonta ja 2) päihteiden aiheuttamien sairauksien tutkimus, hoito-
ja kuntoutuspalvelut.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa päihdetyö on suunniteltava ja toteutettava siten, että
se muodostaa toimivan kokonaisuuden muun kunnassa tehtävän päihdetyön ja
mielenterveystyön kanssa.
Mielenterveys- ja päihdehuollon erityistason palvelujen järjestämisvastuun
siirtäminen Lapin sairaanhoitopiirille 1.2.2017
Rovaniemen kaupunginvaltuusto ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
yhtymävaltuusto tekivät päätöksen Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja
päihdepalveluiden ja Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon tulosalueen
toiminnan ja hallinnon yhdistämisestä kesäkuussa 2016. Osapuolten välisellä,
31.1.2017 allekirjoitetulla, sopimuksella Rovaniemen kaupunki siirsi järjestämänsä
erityistason mielenterveys- ja päihdepalvelut Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
järjestettäväksi. Järjestämisvastuu perustason palveluista jäi edelleen Rovaniemen
kaupungille ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tuli vastaamaan sopimuksella
siirtyvistä erityistason palveluista sekä edelleen erikoissairaanhoidosta ja
päihdeklinikasta. Samalla siirrettiin erityistason palveluiden järjestämiseen liittyvä
toiminta liikkeenluovutuksena Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 1.2.2017
alkaen.
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toteuttamisen osalta sopimukseen kirjattiin, että
järjestämisvastuu erityistason mielenterveys- ja päihdepalveluista on
sairaanhoitopiirillä ja sosiaalihuolloksi luettavien päihdepalvelujen ja -toimenpiteiden
osalta järjestämisvastuun kantaa kunta, ja sairaanhoitopiiri tuottaa palveluja kuntien
kanssa sovittavasti.
Siirtyvillä erityistason mielenterveys- ja päihdepalveluilla tarkoitettiin Rovaniemen
mielenterveys- ja päihdepalveluyksikön tiimien, nuorten mielenterveyspalvelujen
(Nuppi) ja A-klinikan palveluja, jotka sopimuksen mukaan sulautetaan kiinteäksi osaksi
sairaanhoitopiirin psykiatrian, mielenterveystyön ja päihdepalvelujen uudelleen
organisoitua toimintaa. Kaupunki järjestää edelleen mielenterveys- ja
päihdekuntoutujien kuntouttavat asumispalvelut. Mielenterveys- ja päihdepalvelut
toteutetaan yhteistyössä kaupungin perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa.
Sopimuksen mukaan kaupunki järjestää edelleen mielenterveys- ja
päihdekuntoutujien kuntouttavat asumispalvelut. Asumispalvelut sisältävät tuettua
asumista, ryhmäkotiasumista, palveluasumista, tehostettua palveluasumista ja
jaksohoitoa.

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
25.11.2020

11/2020

17 (51)

Hoidon järjestämisestä sovittiin 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
ammattihenkilöiltä
- Sairaanhoitopiiri antaa tarvittaessa konsultaatiotukea perustason hoidolle
- Rovaniemen terveyskeskus antaa tarvittaessa rovaniemeläisten asiakkaiden
yleislääkärikonsultaatiot erityistason hoidolle
- Sairaanhoitopiiri järjestää erityistason avohoitoa ja laitoshoitoa
Sopimusehtojen mukaan kaupunki pidätti itsellään luovutettavan kohteen takaisinotto-
oikeuden, jota voidaan käyttää, jos kaupunki päättää järjestää siirtyvät mielenterveys-
ja päihdepalvelut jollain muulla tavalla.
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päihdepalvelut vuonna 2020
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päihdepalvelut koostuvat tällä hetkellä A-
klinikan palveluista ja korvaushoitoklinikka KoHo:n palveluista. Lapin päihdeklinikan
toiminta on päätetty lopettaa yhtymähallituksen 26.2.2020 § 27 tekemällä päätöksellä
1.6.2020 alkaen.
Päihdepalvelut tarjoavat ohjausta, neuvontaa, hoitoa sekä kuntoutusta erilaisista
riippuvuuksista (alkoholi, huumeet, lääkkeet, peliriippuvuus ja seksiriippuvuus)
kärsiville asiakkaille sekä heidän läheisilleen. A-klinikka on avopalveluyksikkö. A-
klinikalla työskentelee 2 osa-aikaista lääkäriä, 4,4 sosiaalityöntekijää ja 5
sairaanhoitajaa.
Korvaushoitoklinikka tarjoaa keskitetysti korvaushoitoon kuuluvat lääkehoidon ja
psykososiaalisen kuntoutuksen palvelut opioidiriippuvuudesta kärsiville asiakkaille,
jotka on hyväksytty korvaushoitoon. Palvelu on tarkoitettu vasta korvaushoidon
aloittaneille sekä niille asiakkaille, jotka hyötyvät yhteisökuntoutuksen menetelmistä.
Korvaushoitoklinikan painopiste on haittoja vähentävässä työskentelyssä. Pidemmälle
kuntoutuneet korvaushoidon asiakkaat ovat A-klinikan asiakkuudessa ja vakaassa
tilanteessa olevien asiakkaiden lääkkeiden jako toteutetaan terveyskeskuksessa.
Korvaushoitoklinikalla työskentelee lääkäri 1,5 päivänä viikossa, 0,6 sosiaalityöntekijää,
4 sairaanhoitajaa ja 1 lähihoitaja.
Alkuvuoden 2017 tilanteeseen verrattuna päihdepalvelujen henkilöstön määrää on
lisätty 4 henkilöllä vastaamaan kasvaneeseen tarpeeseen. Asiakasmäärät ovat
lisääntyneet erityisesti korvaushoitoklinikan osalta, jossa asiakasmäärä on
kaksinkertaistunut. Korvaushoitoklinikan tilat on vaihdettu Pienteollisuustalolla
isompiin, jotka mahdollistavat yhteisöhoidon mallien käytön ja ryhmätoiminnan. A-
klinikan ja korvaushoitoklinikan toimintakulut olivat 2019 noin 1,82 M€ ja 2020
budjetti, jossa on mukana myös KoHo:n uudet tilat, on 2,1 M€. Kaupungin A-klinikan
toimintakulut 2016 tilinpäätöksessä olivat 1,15 M€. Toimintakulut ovat näin ollen
kasvaneet sairaanhoitopiirille siirron jälkeen resurssitarpeen kasvun ja tilamuutoksen
vuoksi.
Sosiaalihuollon päihdetyön toteutuminen
Lapin aluehallintovirasto otti 23.10.2017 valvonta-asiana käsiteltäväkseen
sosiaalihuollon päihdetyön järjestämisen Rovaniemen kaupungissa (LAAVI/1145/2017).

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
25.11.2020

11/2020

18 (51)

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan tilanteessa, jossa erityistason
päihdepalvelut olivat siirtyneet sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle, näytti siltä, että
päihdetyö Rovaniemellä on yksinomaan terveyden- ja sairaanhoitoa.
Aluehallintovirasto toteaa, että kunta ei voi jättää sosiaalihuollon päihdetyön
erityispalvelujen järjestämisvelvollisuutta täyttämättä sillä perusteella, että palveluja
toteutetaan terveydenhuollossa. Palvelut eivät ole vaihtoehtoisia vaan rinnakkaisia.
Kun asiakas tarvitsee sosiaalihuollon palvelua, on asia käsiteltävä sosiaalihuollon
palveluna sosiaalihuollon menettelytapasäännöksiä noudattaen.
Edellä mainitun johdosta aluehallintovirasto pyysi Rovaniemen kaupungin
perusturvalautakuntaa antamaan selvityksensä siitä, miten sosiaalihuollon
päihdepalvelut kaupungissa järjestetään tai aiotaan järjestää lain edellyttämällä
tavalla. Selvitystä pyydettiin mm. siitä, miten sosiaalihuollon toteuttamiseen liittyvät
lain edellytykset, kuten asiakkaiden sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen
arviointi sekä päätöksenteko huomioiden erityistä tukea tarvitsevista asiakkaista
annetut erityissäännökset, kaupungin järjestämässä päihdehuollossa toteutuvat.
Selvitystä vaadittiin myös siitä, miten asiakas saa selvityksen
toimenpidevaihtoehdoista ja sosiaalihuollon järjestämisestä valituskelpoisen
päätöksen niin kuin sosiaalihuoltolaissa säädetään.
Perusturvalautakunta antoi pyydetyn selvityksen 14.12.2017 ja aluehallintovirasto
antoi selvityksen johdosta päätöksen valvonta-asiassa 10.9.2019, mutta keskeytti
asian päätöksessä olleen asiavirheen vuoksi. Lopullista päätöstä valvonta-asiaan ei
vielä ole.
Käytettävissä olevien tietojen perusteella on pääteltävissä, että aluehallintovirasto
tulee edelleen kehottamaan Rovaniemen kaupunkia ryhtymään korjaaviin
toimenpiteisiin sosiaalihuoltolain päihteiden käyttäjille ja heidän omaisilleen ja muille
läheisille suunnattujen sosiaalihuollon erityispalvelujen järjestämisvelvollisuuden
täyttämisessä.Päihdehuollon erityispalveluilla tarkoitetaan erityisesti
päihdekuntoutujille suunnattuja palveluja kuten A-klinikkatoimintaa, nuorisoasemia,
kuntoutuslaitoksia, katkaisuhoitoasemia, päiväkeskuksia, huumeidenkäyttäjien
terveysneuvontapisteita, ensisuojia sekä selviämisasemia. Sosiaalihuollon
erityispalveluilla varmistetaan myös se, että välttämätön huolenpito toteutuu niiden
henkilöiden osalta, joilla päihteiden ongelmakäyttö on jatkuvaa huomioiden erityisen
tuen tarpeessa olevista henkilöistä annetut määräykset. Korjaavia toimenpiteitä
tullaan edellyttämään myös sosiaalihuollon päihdetyön asiakkaan asiakasprosessiin,
palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseen ja palveluista
informointiin, niin kuin sosiaalihuoltolaissa säädetään.
Aluehallintoviraston edellyttämät toimenpiteet ovat valmistelijoiden näkemyksen
mukaan osin perusteltuja, osin näkemykset eroavat. Aluehallintoviraston
näkemyksestä poiketen Rovaniemen kaupunki katsoo järjestävänsä päihteiden
ongelmakäyttäjille ja heidän omaisilleen ja muille läheisille sosiaalihuollon päihdetyön
erityispalveluna:
- asumispalveluita omana toimintana ja ostopalveluina
- päiväkeskustoimintaa Rovaniemen Päiväkeskus ry:n toteuttamana peruspalveluna
- päihdehuollon hoito- ja kuntoutuspalveluita alle 25-vuotiaille Rovalan Setlementti ry:
n ylläpitämän Lapin Nuorisoasema Rompun toteuttamana
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- raskaana oleville henkilöille sekä vauva- ja pikkulapsiperheille Lapin Ensikoti ry:n Pidä
kiinni -ohjelman mukaisena päihdekuntoutuksena
- lisäksi A-klinikan ja korvaushoitoklinikan päihteiden ongelmakäyttäjille ja heidän
omaisilleen ja läheisilleen tuottamat päihdehuollon erityispalvelut ovat keskeinen osa
Rovaniemen kaupungin erityispalvelujen palvelurakennetta huolimatta siitä, että ne
ovat Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän järjestämisvastuulla. Käytännössä niitä
toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa.
Lapin aluehallintoviraston valvonnassa esiin nousseiden selkeiden epäkohtien
johdosta, Rovaniemen kaupungin tulee ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Korjaavina
toimenpiteinä kaupunki täsmentää ostopalveluna hankittavien päihdekuntoutujien
asumispalveluiden sisältöjä vuoden 2021 kilpailutuksessa. Päiväkeskustoiminta ei tällä
hetkellä täytä sosiaalihuollon päihdetyön ja erityispalvelujen tunnusmerkistöjä, joten
toiminnan ja palvelujen tuottamisen tavat uudelleen arvioidaan. Sosiaalihuollon
päihdetyön erityispalvelujen päätöksentekoprosessia, myöntämistä koskevaa
informaatiovelvoitteen täyttymistä ja päihdehuollon palvelujen saatavuutta ja
saavutettavuutta asiakasnäkökulmasta parannetaan. Lapin sairaanhoitopiirille
siirrettyjen päihdehuollon palvelujen palauttamista osaksi Rovaniemen kaupungin
sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden rakennetta selvitetään.
Yhteenveto ja johtopäätökset
Päihdehuollon kokonaisuudessa on meneillään merkittäviä muutoksia Rovaniemellä.
Rovalan Setlementti ry:n ylläpitämän Lapin Nuorisoasema Rompun palvelut, joilla on
hankittu palveluja päihdehuollon hoito- ja kuntoutuspalveluita alle 25-vuotiaille,
siirtyvät kaupungin omaksi toiminnaksi perusturvalautakunnan 11.12.2019 § 193
tekemällä päätöksellä vuoden 2021 alusta lukien. Päihdekuntoutuksen laitospalveluita
tuottaneen Lapin päihdeklinikan toiminta lopetetaan Lapin sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän yhtymähallituksen 26.2.2020 § 27 tekemällä päätöksellä 1.6.2020
lähtien.
Rovaniemen kaupungin päihdehuollon kokonaisuus tulee uudelleenarvioida ja
organisoida muuttuneessa tilanteessa sisällölliseksi ja toiminnalliseksi
kokonaisuudeksi. Kokonaisuuteen tulisivat kuulumaan A-klinikan ja
korvaushoitoklinikan erityistason päihdepalvelut, Rovalan Setlementti ry:n aiemmin
tuottamat päihdepalvelut alle 25-vuotiaille, päihdekuntoutujien asumispalvelut
kokonaisuudessaan sekä matalan kynnyksen päihdepalvelut kuten
päiväkeskustoiminta ja sosiaalisen kuntoutuksen ryhmäpalvelut päihdekuntoutujille.
Päihdehuollon laitoskuntoutuspalveluiden järjestäminen tereydenhuoltolain ja
sosiaalihuoltolain nojalla tulisi olemaan osa kokonaisuutta. Tavoitteena ovat
asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat ja vaikuttavat päihdepalvelut sujuvana
kokonaisuutena kaiken ikäisille. Kaupungin on myös tärkeää kehittää vahvaa ja
keskitettyä päihdetyön osaamista ja rakenteet niin, että voidaan jatkossa konsultoiden
tukea myös muita Lapin kuntia päihdehuollon kysymyksissä.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää
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- käynnistää valmistelun Rovaniemen kaupungin ja Lapin sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän 1.2.2017 solmimalla sopimuksella sairaanhoitopiirin
järjestämisvastuulle siirrettyjen erityistason päihdepalvelujen järjestämisvastuun
takaisinsiirtoa kaupungille
- nimetä hallintoylilääkäri Paula Reposen ja palvelualuepäällikkö Mirja Kankaan
johtamaan valmisteilla olevaa takaisinsiirtoa ja päihdehuollon palvelujen
kokonaisuuden uudelleen organisointia
- esitys siirrettävästä toiminnasta, toiminnan toteutuksesta sekä siirtosopimuksesta
tuodaan perusturvalautakunnan erikseen päätettäväksi marraskuun 2020 loppuun
mennessä
- esitys Rovaniemen kaupungin päihdehuollon kokonaisuudesta tuodaan
perusturvalautakunnan päätettäväksi joulukuun 2020 loppuun mennessä
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta, 30.09.2020, § 112
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja Kangas, Paula Reponen
mirja.kangas@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri
Liitteet

1 Sopimusliite siirtyvät sopimukset.pdf
2 Sopimusliite 2 Henkilöstö, vakanssit 14.9.2020 (1).pdf
3 Valmisteluvaiheen raportti ja sopimusluonnos 210920
Perusturvalautakunta päätti 27.5.2020 (§ 69) käynnistää valmistelun Rovaniemen
kaupungin ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 31.1.2017 solmimalla
sopimuksella sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle siirrettyjen erityistason
päihdepalvelujen järjestämisvastuun takaisinsiirtoa kaupungille. Siirtyvillä erityistason
päihdepalveluilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa A-klinikan palveluja. Vastuu
erityistason mielenterveyspalveluista jää edelleen Lapin Sairaanhoitopiirille. Lapin
sairaanhoitopiirin yhtymähallitus käsitteli asiaa 9.6.2020 § 98 käynnistäen valmistelun
omalta osaltaan. Esitys takaisinsiirrosta ja lautakunnan sekä yhtymähallituksen
päätösten jälkeen valmistelu on tehty yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin ja
mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalveluiden
johdon kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
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1. Rovaniemen kaupunki käyttää Lapin sairaanhoitopiirille siirrettyjen erityistason
päihdepalveluiden osalta 31.1. 2017 allekirjoitetun siirtosopimuksen takaisinotto-
oikeutta ja päihdepalvelut siirretään liikkeenluovutuksena takaisin kaupungin
järjestämisvastuulle 1.1.2021 alkaen.
2. Lapin sairaanhoitopiiriltä kaupungille siirtyvä henkilöstö siirtyy ns. vanhoina
työntekijöinä.
3. Kaupunginjohtajalla on oikeus hyväksyä tarvittaessa teknisiä muutoksia
siirtosopimukseen ja/tai sen liitteisiin.
Äänestykset
Toimialajohtajan ehdotus JAA Henri Rambergin Ei Asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi
Jaa
Riitta-Maija Hokkanen
Pirita Nenonen
Marjo Rundgren
Eemeli Kajula
Mikko Lindroos
Ei
Henri Ramberg
Hilpi Ahola
Päivi Alanne-Kunnari
Erkki Virtanen
Asko Peuraniemi
Jukka Uimaniemi
Päätös
Henri Ramberg esitti Hilpi Aholan ja Päivi Alanne-Kunnarin kannattamana, että asia
palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Perusturvalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan
Rambergin esityksestä suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat esittelijän esityksen
kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Rambergin esityksen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) Jaa -ääntä ja kuusi (6) Ei -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että Rambergin esitys on
tullut perusturvalautakunnan päätökseksi.

Perusturvalautakunta, 28.10.2020, § 124
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja Kangas, Paula Reponen
mirja.kangas@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta päätti 27.5.2020 (§ 69) käynnistää valmistelun Rovaniemen
kaupungin ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 31.1.2017 solmimalla
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sopimuksella sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle siirrettyjen erityistason
päihdepalvelujen järjestämisvastuun takaisinsiirtoa kaupungille. Siirtyvillä erityistason
päihdepalveluilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa A-klinikan palveluja. Vastuu
erityistason mielenterveyspalveluista jää edelleen Lapin Sairaanhoitopiirille. Lapin
sairaanhoitopiirin yhtymähallitus käsitteli asiaa 9.6.2020 § 98 käynnistäen valmistelun
omalta osaltaan. Esitys takaisinsiirrosta ja lautakunnan sekä yhtymähallituksen
päätösten jälkeen valmistelu on tehty yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin ja
mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalveluiden
johdon kanssa.
Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 30.9.2020 palauttaa siirron uudelleen
valmisteltavaksi. Perusturvalautakunta pyysi tarkempaa selvitystä siirtyvistä
sopimuksista ja kustannuksista. Lisäselvitykset ovat kokouksen oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
1. Rovaniemen kaupunki käyttää Lapin sairaanhoitopiirille siirrettyjen erityistason
päihdepalveluiden osalta 31.1. 2017 allekirjoitetun siirtosopimuksen
takaisinotto- oikeutta ja päihdepalvelut siirretään liikkeenluovutuksena takaisin
kaupungin järjestämisvastuulle 1.1.2021 alkaen.
2. Lapin sairaanhoitopiiriltä kaupungille siirtyvä henkilöstö siirtyy ns. vanhoina
työntekijöinä.
3. Kaupunginjohtajalla on oikeus hyväksyä tarvittaessa teknisiä muutoksia
siirtosopimukseen ja/tai sen liitteisiin.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 02.11.2020, § 370
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja Kangas, Paula Reponen
mirja.kangas@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan 28.10.2020 §124 ja antaa sen
vastauksenaan Lapin sairaanhoitopiirille.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn 4.11.2020 pidettävään
kaupunginhallituksen kokoukseen.

Kaupunginhallitus, 04.11.2020, § 373
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Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan 28.10.2020 §124 ja antaa sen
vastauksenaan Lapin sairaanhoitopiirille.
Päätös
Toimialajohtaja Antti Lassila esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta, 25.11.2020, § 135
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Reponen, Mirja Kangas
paula.reponen@rovaniemi.fi, mirja.kangas@rovaniemi.fi
hallintoylilääkäri, palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta on käsitellyt kokouksessaan 11.12.2019 (§193) Rovalan
Setlemetti ry:n Lapin nuorisoasema Rompun alle 25-vuotiaille järjestettävien
päihdehoidon ja - kuntoutuksen palveluiden siirtoa Rovaniemen kaupungin omaksi
toiminnaksi 1.1.2021 alkaen. Siirto on tarkoitus toteuttaa
liikkeenluovutuksena. Perusturvalautakunta on käsitellyt kokouksissaan 27.5.2020,
30.9.2020 ja 28.10.2020 erityistason päihdepalveluiden järjestämisvastuun
takaisinsiirtoa Lapin sairaanhoitopiiriltä Rovaniemen kaupungille. Siirtyvillä
erityistason päihdepalveluilla tarkoitetaan kaupungin ja sairaanhoitopiirin välisessä
sopimuksessa a-klinikan palveluita. Rovalan Setlementti ry:n Lapin nuorisoasema
Rompun ja Lapin sairaanhoitopiiriltä siirtyvien erityistason päihdepalveluiden siirtoa
on valmisteltu yhtäaikaisesti vuoden 2020 aikana.
Lapin aluehallintovirasto on antanut 29.5.2020 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
erityispalveluiden järjestämisvelvollisuutensa. Aluehallintovirasto on kehottanut
Rovaniemen kaupungin perusturvalautakuntaa viipymättä ryhtymään tarvittaviin
toimenpiteisiin järjestämisvelvollisuutensa täyttämiseksi lain edyllyttämällä tavalla.
Perusturvalautakunta on ilmoittanut aluehallintovirastolle 31.8.2020 mihin
toimenpiteisiin se on ryhtynyt. Päihdepalveluiden siirtoon liittyvä valmistelutyö on yksi
niistä toimenpiteistä, joilla jatkossa on tarkoitus selkiyttää ja systematisoida
sosiaalihuoltolain 24§ 2 momentin 2 kohdan mukaisia sosiaalihuollon erityispalvelujen
palveluprosessia, määrittää vastuuviranhaltijat ja heidän tehtävänsä seka delegoida
valtuudet tehdä tarvittavia sosiaalihuoltolain mukaisia päihdekuntoutuspäätöksiä
mukaan luettuna sosiaalihuoltona tarpeen mukaan järjestettävä avo- ja
laitoskuntoutus.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.3.2020 (§ 97) päättänyt toimielinten
palvelualuejaosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon päihdehuollon kokonaisuutta
valmisteltaessa, on arvioitu, että parhaiten päihdehuollon järjestämiseen ja

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
25.11.2020

11/2020

24 (51)

kehittämiseen voidaan vastata perhe- ja sosiaalipalveluissa. Yhteistyö
terveydenhuollon palveluiden kanssa turvataan ja sitä kehitetään jatkossakin tiiviinä
yhteistyönä.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää, että Lapin nuorisoasema Rompun alle 25-vuotiaille
tarjoamat päihdehoidon ja - kuntoutuksen sekä Lapin sairaanhoitopiiriltä siirtyvät
erityistason päihdepalvelut sijoittuvat 1.1.2021 alkaen perhe- ja sosiaalipalveluiden
palvelualueelle edellyttäen, että Rovaniemen kaupunginvaltuusto päättää siirtää
päihdepalveluiden järjestämisvastuun Lapin sairaanhoitopiiriltä Rovaniemen
kaupungille 1.1.2021 alkaen.
Päätös
Päivi Alanne-Kunnari poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §
4 kohta).
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Esteellisyys
Päivi Alanne-Kunnari
Tiedoksi
Hanna Heikkilä (Lshp), Kaisa-Maria Rantajärvi
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§ 136
Toiminta-avustus v. 2021 / Jokkakallion asumispalvelukeskus / Rovalan Setlementti ry
ROIDno-2019-3634
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Toiminta-avustushakemus v. 2021_Jokkakallio Rovala Setlementti ry.pdf
2 Liite_ Jokkakallion toimintasuunnitelma 2021.pdf
3 Vastaus avustusehdotukseen Rovala Jokkakallio.pdf
Rovalan Setlementti ry:n toiminta- avustus Jokkakallion asumisyksikön
toimintaa varten vuodelle 2021.
Rovalan Setlementti hakee 2.10.2020 päivätyllä hakemuksella 25 000 € toiminta-
avustusta vuodelle 2021 Jokkakallion asumispalvelukeskuksen alueen ikäihmisten
ennaltaehkäisevään ja toimintakykyä ylläpitävään ryhmätoimintaan ja ohjaukseen.
Rovaniemen kaupunki on vuosittain kohdentanut määrärahan Jokkakallion
asumispalveluyksikön muuhun toimintaan. Määräraha on ollut vähenevä viime
vuosina, sillä palvelukeskuksen toiminnassa pääpaino on jo asumispalvelujen piirissä
olevien asiakkaiden palveluissa.
Vuodelle 2019 määräraha on ollut 34 019 €/kk ja vuodelle 2020 avustus on ollut 22
000 €.
Esitän, että Jokkakallion asumispalveluyksikön tämän vuoden toiminta-avustus 22 000
€ puolitetaan vuodelle 2021 ja avustuksesta luovutaan vuonna 2022. Ikäihmisten
palveluissa asumispalvelujen järjestäminen tapahtuu palvelusetelijärjestelmän kautta
ja palveluun sisältyy myös kuntoutumisen edistäminen ja yhteisöllinen toiminta. Muu
yhteisölliseen asumiseen liittyvä toiminta voidaan sisällyttää osaksi tuettua asumista
ja tarjota myös laajemmin suoraaan iäkääntyneille ryhmätoimintaa. Perustetta
erilliselle avustamiselle ei muuttuneissa olosuhteissa ole. Rovalan Setlementti on
toimittanut kirjallisen vastauksen tähän esitykseen. Liitteenä sosiokulttuurisen
toiminnan toimintasuunnitelma vuodelle 2021.
Jokkakallion asumispalvelukeskuksen palvelujen ennaltaehkäisevään ja toimintakykyä
ylläpitävään kuntouttavaan ryhmätoimintaan ja ohjaukseen esitetään 11 000 euron
avustusta vuodelle 2021.

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
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Jokkakallion asumispalvelukeskuksen palvelujen ennaltaehkäisevään ja toimintakykyä
ylläpitävään kuntouttavaan toimintaan myönnetään 11 000 euron avustus vuodelle
2021.

Äänestykset
Toimialajohtajan esitys JAA, Arto Könkään esitys EI
Jaa
Asko Peuraniemi
Riitta-Maija Hokkanen
Pertti Lakkala
Ei
Pirita Nenonen
Arto Köngäs
Marjo Rundgren
Hilpi Ahola
Henri Ramberg
Päätös
Päivi Alanne-Kunnari poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §
4 kohta).
Sanna Luoma poistui asian päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 4 kohta).
Henri Ramberg saapui asian käsittelyn aikana klo 17:03.
Arto Köngäs esitti Hilpi Aholan kannattamana, että Jokkakallion asumispalveluyksikön
toiminta-avustus on viime vuoden tapaan 22 000 e ja selvitetään palveluntarve
vuoden 2022 aikana.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu toimialajohtajan pohjaehdotuksesta
poikkeava ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Perusturvalautakunta
hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan ne, jotka ovat toimialajohtajan
pohjaehdotuksen kannalla äänestävät Jaa, ja ne jotka ovat Könkään
ehdotuksen kannalla äänestävät Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) Jaa-ääntä ja viisi (5) Ei-ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että Könkään ehdotus on tullut
perusturvalautakunnan päätökseksi.
Perusturvalautakunta piti tauon klo 17:30-17:35.
Esteellisyys
Päivi Alanne-Kunnari, Sanna Luoma
Tiedoksi
Rovalan Setlementti ry, talouspäällikkö Jari Airaksinen ja taloussuunnittelija Minna Yli-
Suvanto
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§ 137
Rovaniemen Päiväkeskus ry:n toiminta-avustus vuodelle 2021
ROIDno-2019-286
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas
mirja.kangas@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Toiminta-avustushakemus vuodelle 2021 Rovaniemen Päiväkeskus ry
2 Salassa pidettävä_Rovaniemen Päiväkeskus ry:n liite toiminta-avustushakemukseen
2021
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 mom. 1 kohta 20
Rovaniemen Päiväkeskus ry:n toiminta-avustusanomus vuodelle 2021 on 120 000
euroa.
Rovaniemen Päiväkeskus ry tarjoaa helposti saavutettavan turvapaikan yhteiskunnan
heikoimmassa asemassa oleville kuntalaisille. Päiväkeskus tarjoaa yksinäisille,
syrjäytyneille, mielenterveys- ja päihde-, ja huumausaineongelmista kärsiville ihmisille
yhteisöllisyyttä, osallisuutta, mielekästä päivittäistä toimintaa, voimaantumista ja
tukea arkeen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Asiakkaalla on mahdollisuus
päivittäiseen ruokailuun, peseytymiseen ja pyykinpesuun sekä yhdessä oloon ja
vertaistukeen Päiväkeskuksen tiloissa.
Kunnan on järjestettävä palveluja päihteiden ongelmakäytöstä aiheutuvaan tuen
tarpeeseen. Päihdetyöllä vähennetään ja poistetaan päihteisiin liittyviä hyvinvointia ja
turvallisuutta vaarantavia tekijöitä sekä tuetaan päihteettömyyttä sekä edistetään
päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä. Erityisesti
päihdehuoltoon tarkoitettuja palveluja tulee antaa henkilölle, jolla on päihteiden
käyttöön liittyvä ongelmia.
Rovaniemen kaupunki on parhaillaan suunnittelemassa sosiaali- ja terveydenhuollon
päihdehuollon kokonaisuutta. Päihdehuollon kokonaisuus tullaan rakentamaan
asteittain vuosina 2021 - 2022. Siinä yhteydessä arvioidaan myös kunnan
järjestämisvastuulle kuuluvien sosiaalihuoltolain 24 §:n mukaiset päihteiden
ongelmakäyttäjille, heidän omaisilleen ja muille läheisilleen suunnatut sosiaalihuollon
erityispalvelut ja muut sosiaalihuollon 14 §:n mukaiset päihteettömyyttä tukevat tai
päihteiden ongelmakäytön vuoksi tarvittavat sosiaalipalvelut. Päiväkeskuksen toiminta
ja toiminnan järjestämisen tavat arvioidaan siinä yhteydessä.
Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen Päiväkeskus ry ovat neuvotelleet 5.11.2020
avutuksen määrästä. Neuvotteluiden tuloksena Rovaniemen Päiväkeskus ry:n
toiminta-avustuksen määräksi on sovittu haettavaksi 83 500 euroa, joka vastaa
vuoden 2020 toiminta-avustuksen tasoa. Rovaniemen Päiväkeskus ry hakee
toimintaansa avustusta myös Rovaniemen seurakunnalta 20 000 euroa vuodelle
2021. Sen lisäksi Rovaniemen kaupunki tukee toimintaa antamalla Päiväkeskukselle
päiväaikasta toimintaa varten toimitilat käyttöön osoitteessa Hallituskatu 17.
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Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää myöntää 83 500 euron avustuksen vuodelle 2021
Rovaniemen Päiväkeskus ry:lle. Sen lisäksi Rovaniemen kaupunki tukee toimintaa
antamalla Päiväkeskukselle päiväaikasta toimintaa varten toimitilat käyttöön
osoitteessa Hallituskatu 17. Toimitilojen käyttöastetta tehostetaan. Toiminta-avustus
myönnetään talousarvioon sisältyvien määrärahojen puitteissa.
Rovaniemen kaupunki on parhaillaan suunnittelemassa sosiaali- ja terveydenhuollon
päihdehuollon kokonaisuutta. Päihdehuollon kokonaisuus tullaan rakentamaan
asteittain vuosina 2021 - 2022. Päiväkeskuksen toiminta ja toiminnan järjestämisen
tavat arvioidaan siinä yhteydessä.
Päätös
Matti Henttunen poistui esteellisenä asian päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §
5 kohta).
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Rovaniemen Päiväkeskus ry/ Helinä Sundelin, Heidi Kotila, sosiaalisen kuntoutuksen
ja tuen palvelujen palveluesimies, talouspäällikkö, taloussuunnittelija
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§ 138
Avustus ja yhteistyösopimus 2021 -Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry /
Rovaniemen Neuvokas
ROIDno-2020-3546
Valmistelija / lisätiedot:
Tuulikki Louet-Lehtoniemi
tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi
kehittämispäällikkö
Liitteet

1 sopimusluonnos_ Neuvokas_hyv.palv.2021.pdf
Rovaniemen Neuvokas on yli 50 järjestön yhteenliittymä, jonka vastuullisena
taustayhteisönä on vuodesta 1995 alkaen toiminut Rovaniemen Seudun
Mielenterveysseura ry. Rovaniemen Neuvokas vastaa
myös vapaaehtoistyönkeskuksen toiminnasta ja sen yli 200 toimivan vapaaehtoisen
hyvinvoinnista. Vapaaehtoistyön eri muotoja ovat mm. asiointiapu,
kohtaamispaikkatoiminta, riksapyörä-toiminta, Mitä Sinulle kuuluu?- puhelinpalvelu ja
koulujen ylimääräruoanjako.
Vahvempaa järjestö-kuntakumppanuutta on kehitetty vuodesta 2015. Tiivis
kehittämistyö on jatkunut Rovaniemen Järjestötalon toiminnan laajentuessa vuonna
2019 muuton yhteydessä Rovaniemen Kansalaistaloksi. Kansalaistalon tilat
mahdollistavat haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien henkilöiden kohtaamisen
matalalla kynnyksellä. Toiminnassa käytetään etsivää työotetta, jolla pyritään mm.
vähentämään asukkaiden asiointia monella luukulla.
Yhteistyöverkostossa toimivat järjestöt voivat käyttää maksutta Kansalaistalon kokous-
ja toimintatiloja sekä tiloissa olevia varusteita vuoroperiaatteilla. Ohjaus- ja
neuvontapiste JOIKUn järjestöneuvoja kokoaa verkoston toimijoita
elämänkaariverkostoon yhteistyössä Rovaniemen kaupungin nimeämän
yhdyshenkilön kanssa. Kansalaistalo tarjoaa myös julkisen sektorin toimijoille
mahdollisuuden asukkaiden kohtaamiseen matalalla kynnyksellä asukkaiden omassa
kohtaamispaikassa.
Esityslistan liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti Rovaniemen Neuvokas
kehittää myös sähköistä ns. Järjestöjen hyvinvointitarjotinta paikallisen järjestötyön
näkyväksi tekemiseksi ja järjestöjen toiminnan integroimiseksi osaksi kaupungin
palvelu- ja hyvinvointityön rakenteita.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy ja valtuuttaa toimialajohtaja Antti Lassilan
allekirjoittamaan liitteenä olevan yhteistyösopimuksen sekä päättää myöntää
Rovaniemen Neuvokkaalle toiminta-avustusta 62.500 € vuodelle 2021.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
25.11.2020

Tiedoksi
Rovaniemen Neuvokas / Suvimaria Saarenpää
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Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
25.11.2020
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§ 139
Rovala / MoniNet toiminta-avustus vuodelle 2021
ROIDno-2019-2714
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas
mirja.kangas@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Toiminta-avustusanomus vuodelle 2021
2 Koonti tammi-lokakuu 2020 MoniNet
3 Toimintasuunnitelma KOTI 2021
4 toimintakertomus 2019 MoniNet
5 Arviointi leikkausten vaikutuksesta Moninetin toimintaan
6 Salassa pidettävä_Liite toiminta-avustusanomukseen vuodelle 2021
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 mom. 1 kohta 20
Rovala Setlementti ry:n ylläpitämä Monikulttuurikeskus MoniNet:n toiminta-
avustusanomus vuodelle 2021 on 32 472 euroa.
MoniNetin toiminnan tarkoitus on tukea matalan kynnyksen toimintana
maahanmuuttajien osallisuutta, osallistumismahdollisuuksia ja omia voimavaroja.
Tavoitteena on edistää maahanmuuttajien ja suomalaisten kohtaamista sekä
sosiaalista kanssakäymistä ja tukea maahanmuuttajien kotoumista. MoniNetin
toiminta koostuu useasta toimintamuodosta. Asiakkkaat ohjautuvat toimintaa joko
itsenäisesti tai viranomaistahojen ohjaamana kuten TE-palveluiden, Rovaniemen
työllistämispalveluiden, perhe- ja sosiaalipalveluiden tai muun yhteistyötahon kautta.
Erityisenä kohderyhmänä ovat kotiäidit, nuoret ja ikääntyneet.
MoniNetin rahoitus koostuu STEA-rahoituksesta sekä Rovaniemen kaupungin
ja seurakunnan avustuksesta. Toiminta-avustuksen lisäksi Rovaniemen kaupunki
palkkaa kaksi tukityöllistettyä ohjaajaa ja kolme tukityöllistettyä neuvojaa. Heidän
työskentelypaikaksi osoitetetaan MoniNet. Rovalan Setlementti ry:n MoniNet on osa
Rovaniemen kaupungin työllisyyden edistämisen ekosysteemiä ja
verkostoa. Tavoitteena on (ml. Työllisyyden kuntakokeilu 2021-2023 ja Työkyky
käyttöön- hanke 1.11.2020-31.12.2022) luoda kohdealueen väestöryhmälle
edellytyksiä työllistymiseen ja opintoihin pääsyyn.
Rovaniemen Setlementti ry on arvioinut esittelyä 20 % leikkauksien
vaikutuksia. Määrärahan leikkaus aiheuttaisi lomautuksia, joka estäisi
palkkatukityöntekijöiden sijoittamisen MoniNetin toimintaan. STEAN osuus toiminnan
rahoituksesta on jo nykyisellään merkittävä 78 % ja Rovaniemen kaupungin
rahoitusosuudessa on huomioitu tukityöllistettyjen rahoitusosuudet. Rovaniemen
kaupungin myöntämä avustuksen määrä on vuonna 2020 ollut 31 522 euroa.

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
25.11.2020
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Rovaniemen kaupunki myöntää toiminta-avustuksia vuosittain talousarvioon
sisältyvien määrärahojen puitteissa. Johtuen kunnan taloudellisesta tilanteesta
MoniNetille myönnettän toiminta-avustuksen taso vuodelle 2021 on sama kuin
vuodelle 2020 myönnetty avustus eli 31 522 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää myöntää toiminta-avustuksen Rovalan Setlementti ry:n
MoniNetin toimintaan vuodelle 2021 yhteensä 31 522 euroa. Lisäksi Rovaniemen
kaupunki palkkaa tukityöllistettyjä (kaksi ohjaajaa ja kolme neuvojaa). Toiminta-
avustus myönnetään talousarvioon sisältyvien määrärahojen puitteissa.
Vuonna 2021 MoniNetin painopisteena ja kohderyhmänä ovat erityisesti kotiäidit,
nuoret ja ikääntyneet sekä työttämät. MoniNet on osa Rovaniemen kaupungin
työllisyyden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ekosysteemiä ja verkostoa,
jonka tavoitteena on luoda kohdealueen väestöryhmälle edellytyksiä osallisuuteen,
työllistymiseen ja opintoihin pääsyyn. Vuoden 2021 aikana Rovaniemen kaupunki ja
MoniNet tiivistävät yhteistyötään em. tavoitteiden saavuttamiseksi.
Päätös
Päivi Alanne-Kunnari ja Sanna Luoma poistuivat esteellisinä asian käsittelyn
ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 4 kohta).
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Esteellisyys
Päivi Alanne-Kunnari, Sanna Luoma
Tiedoksi
Rovalan Setlementti ry/ Pentt Eero, talouspäällikkö, sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen
palvelujen palveluesimies

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
25.11.2020
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§ 140
Rovaniemen nuorisoasunnot ry /NAL Rovaniemi ry toiminta-anomus vuodelle 2021
ROIDno-2020-3025
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas
mirja.kangas@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Toiminta-avustusanomus vuodelle 2021 / NAL Rovaniemi ry
2 Salassa pidettävä_Liitteet toiminta-avustusanomukseen vuodelle 2021 / NAL
Rovaniemi ry
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 mom. 1 kohta 20
3 Arvio avustusleikkauksen vaikutuksista_NAL Rovaniemi ry
Rovaniemen Nuorisoasunnot ry:n toiminta-avustusanomus vuodelle 2021 on 50 000
euroa.
Rovaniemen Nuorisoasunnot ry tarjoaa 17 - 29-vuotiaille nuorille kohtuuhintaisia
vuokra-asuntoja ja asumisen sisältöpalveluita. Tavoitteena on sekä asumisen
ongelmien ja niiden uusiutumisen että asunnottomuuden ja sen pitkittymisen
ennaltaehkäisy. Kaupungin avustuksella tarjotaan tuetun asumisen palvelua 17 - 29-
vuotiaille Rovaniemellä asuville nuorille. Tuki voi olla esimerkiksi kodinhoitoon tai
arjenhallintaan liittyvää, pääasiassa nuoren kotona tehtävää työtä. Tuetun asumisen
lisäksi Rovaniemen Nuorisoasunnot ry tarjoaa kevyempää asumisohjausta niille
nuorille, jotka asuvat muualla kuin yhdistyksen omistamissa kiinteistössä sekä
asumisneuvontaa. Asumisneuvonta on kiinteä osa Ohjaamon toimintaa. STEA
myöntää yhdistykselle kohdennettua toiminta-avustusta, jota ei voi kohdentaa tuetun
asumisen palveluun.
Rovaniemen Nuorisoasunnot ry:n toiminta on osa nuorille kohdennettuja
palvelujärjestelmää. Asumispalveluita tulee järjestää henkilöille, jotka erityisestä
syystä tarvitsevat apua ja tukea asumisessa tai asumisen järjestämisessä.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää myöntää avustusta Rovaniemen Nuorisoasunnot ry:lle
hakemuksen mukaisesti 50 000 euroa vuodelle 2021. Toiminta-avustus myönnetään
talousarvioon sisältyvien määrärahojen puitteissa.
Päätös
Henri Ramberg poistui esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Esteellisyys
Henri Ramberg

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
25.11.2020

11/2020

34 (51)

Tiedoksi
NAL Rovaniemi ry/ Iiris Satamo, sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palvelujen
palveluesimies Sari Alatalo, talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
25.11.2020
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§ 141
Nuorten Ystävät / Klubitalo Roihula toiminta-avustus vuodelle 2021
ROIDno-2019-2715
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas
mirja.kangas@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Toiminta-avustusanomus vuodelle 2021
2 Salassa pidettävä_Liitteet toiminta-avustusanomukseen vuodelle 2021 / Nuorten
Ystävät / Klubitalo Roihula
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 mom. 1 kohta 20
3 Vastaus Rovaniemen kaupungin esitykseen toiminta-avustusten leikkaamisesta
vuonna 2021
Nuorten Ystävät ry:n Klubitalo Roihulan toiminta-avustusanomus vuodelle 2021 on 96
000 euroa. Haetussa toiminta-avustuksessa on huomioitu - 20 % leikkaus koskien
vuotta 2021.
Kubitalo Roihula on matalankynnyksen paikka ihmisille, jotka tarvitsevat yhteisöä,
tukea arkeen, omaan kuntoutumiseen tai työllistymiseen ja opintojen pääsyyn sekä
merkityksellistä tekemistä. Klubitalo Roihussa toimii neljä kokoaikaista
työhönvalmentajaa, jotka tarjoavat kokonaisvaltaista tukea ja ohjausta myös Roihulan
ulkopuolella osallistamalla ja tukemalla jäsentä. Jäsenillä monilla on
mielenterveydellisiä haasteita ja usein asioiden hoitaminen on heille vaikeaa ilman
tukea.
Suomessa toimii 23 kansainväliseen klubitalomalliin pohjautuvaa klubitaloa, joista
kolmea pohjoisinta hallinnoi Nuorten Ystävät. Vuodesta 2017 alkaen ovat klubitalot
ovat saaneet STEA:n kohdennettua toiminta-avustusta. Lisäksi klubitaloja rahoittavat
kunnat jokaisella paikkakunnalla vähintään 40 % kuntarahoitusosuudella, jonka STEA
edellyttää. Kubitalo Roihulan jäsenmäärä (8/2020) on 250.
Klubitalo Roihula on myös osa Rovaniemen kaupungin työllisyyden edistämisen
ekosysteemia ja verkostoa. Tavoitteena on (ml. Työllisyyden kuntakokeilu 2021-2023
ja Työkyky käyttöön- hanke 1.11.2020-31.12.2022) luoda kohdealueen väestöryhmälle
edellytyksiä työllistymiseen ja opintoihin pääsyyn. Klubitalo Roihulan jäsenistä 48 on
ollut osa-aikaisesti palkkatyössä, 54 opiskelemassa, 32 työllistymistä edistävässä
toiminnassa ja 16 on valmistunut ammattiin.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää myöntää avustusta Nuorten Ystävät ry:n Klubitalo
Roihulalle hakemuksesta vuodelle 2021 yhteensä 96 000 euroa. Toiminta-avustus
myönnetään talousarvioon sisältyvien määrärahojen puitteissa.

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
25.11.2020
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Klubitalo Roihula on osa Rovaniemen kaupungin työllisyyden sekä hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen ekosysteemiä ja verkostoa, jonka tavoitteena on luoda
kohdealueen väestöryhmälle edellytyksiä osallisuuteen, työllistymiseen ja opintoihin
pääsyyn. Vuoden 2021 aikana Rovaniemen kaupunki ja Klubitalo Roihula tiivistävät
yhteistyötään em. tavoitteiden saavuttamiseksi.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Nuorten Ystävät/ Lahja Leiviskä, sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palvelujen
palveluesimies, talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
25.11.2020
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§ 142
Mannerheimin lastensuojeluliiton toiminta-avustus vuodelle 2021
ROIDno-2019-3028
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas
mirja.kangas@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Toimintasuunnitelma 2021
2 Toiminta-avustusanomus vuodelle 2021
3 Perhetoimintakeskuksen toimintakalenteri syksy 2020
4 Tilastot 16.9.2020
5 Vastaus Rovaniemen kaupungin esitykseen toiminta-avustuksen leikkaamiseen 2021
Rovaniemen Lastensuojeluliiton (MLL) Lapin piiri ry:n toiminta-avustushakemus Lapsi-
ja perhetoimintaan varten vuodelle 2021 on 42 698 euroa.
MLL:n toimintamuodot tukevat lapsiperheiden arjen sujumista eri elämäntilanteissa ja
kun vanhempien voimavarat ovat vähissä. Perheen hyvinvointia tuetaan tarjoamalla
vanhemmille riittävää ja varhaista tukea vanhemmuuteen. Useissa perheiden
pulmatilanteissa toisten vanhempien tarjoama vertaistuki riittää eikä ammattiapuun
ole tarvettaa turvautua. MLL:n hakema avustus kohdentuu 35 % Rovaniemen
Perhetoimintakeskuksen toiminnan tukemiseen ja 65 % lastenhoitotoimintaa sekä
muuhun ennaltaehkäisevään toimintaan kuten kerhotoimintaan ja
kouluyhteistyöhön. Rovaniemen kaupunki on myöntänyt toiminta-avustuksen MLL:n
Lapin piirille vuodesta 1998 lähtien.
MLL toiminta osa Rovaniemen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen ekosysteemia. Tavoitteena on, että nykyiset lasten ja perheiden palvelut /
toiminnat sovitetaan entista paremmin yhteen synenergiaetuja tuottavasti alueen eri
toimioiden yhteistyönä. Tämä edellyttää alueen eri toimijoiden yhteistyörakenteista ja
työnjaosta sekä tavoitteista sopimista, jotta eri toiminnot saadaan verkoistoitua siten,
että lapsi, nuori ja perhe saisi tarvitsemansa tuen ja avun. Rovaniemen kaupunki on
parhaillaan valmistelemassa matalankynnyksen palveluiden integraatiota lasten,
nuorten ja perheiden palveluiden osalta. Järjestölähtöiset toiminnat on osa tätä
kokonaisuutta. Järjestölähtöiset toiminnot tulee hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen näkökulmasta sovittaa entistä paremmin yhteen Rovaniemen kaupungin
kehittämistyöhön. Järjestölähtöinen toiminta linkittyy suoraan yhteisön toimintaan.
Järjestöillä yhteydet lapsiin ja lapsiperheisiin ovat usein olemassa ja toiminta perustuu
matalaan kynnykseen, ammatilliseen apuun ja vapaaehtoisuuteen. Erityisen tärkeä
merkitys järjestötoiminnoilla on vertaistuen näkökulmasta perheen oman
elämäntilanteen jäsentämisessä, osallisuuden vahvistamisessa ja
neuvontapalveluiden tarjoajana.
Vuoden 2021 toiminta-avusta koskien on MLL:n kanssa on käyty neuvotteluita
huomioiden em. näkökulmat. Neuvotteluissa on todettu, että MLL:llä on toiminnan
sisältöjen ja nykyisten perhetoimintakeskuksen tilojen käytön osalta uudistuksen

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
25.11.2020
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tarve. Tilojen käyttöaste on alhainen ja tilat ovat lähinnä vertaistukiryhmien (12
vertaistukiryhmää, ka 7 kävijää) käytössä iltaisin.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää myöntää avustusta Rovaniemen Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry:lle hakemuksen mukaisesti 42 698 euroa vuodelle
2021. Toiminta-avustus myönnetään talousarvioon sisältyvien nmäärärahojen
puitteissa.
MLL toiminta osa Rovaniemen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen ekosysteemiä. Tavoitteena on, että jatkossa nykyiset lasten ja
perheiden palvelut / toiminnat sovitetaan entista paremmin yhteen synenergiaetuja
tuottavasti alueen toimioiden yhteistyönä. MLL:n toiminnan sisällöt ja painopisteet,
tulos- ja vaikuttavuustavoitteet määritellään yhteityössä Rovaniemen kaupungin
kanssa.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Antti Parkkinen, perhesosiaalityön
palveluesimies, talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
25.11.2020
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§ 143
Avustus Taukopirtin tilojen käyttöön / Napapiirin Omaishoitajat ry
ROIDno-2020-3502
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Avustus Taukopirtin tilojen käyttöön_Napapiirin Omaishoitajat ry.pdf
Napapiirin Omaishoitajat ry hallinnoi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
STEAn rahoittamaa OmaisOiva-toimintaa, jonka tavoitteena on omaishoitajien
hyvinvoinnin tukeminen mm. tiedottamisen, neuvonnan, vertaistoiminnan ja
valmennusten avulla. Näillä edistetään omaishoitajien jaksamista ja jatkamista
omaishoitotehtävässä.
OmaisOiva-toimintaa järjestetään Pienteollisuustalon 4.kerroksessa 151m2
toimitiloissa. Toiminnasta on laadittu hankeen suunnitteluvaiheessa
yhteistyösopimus, jonka mukaan Rovaniemen kaupunki tarjoaa OmaisOivan
Taukopirtti-toiminnalle tilat. Nykyiset Taukopirtti-toiminnalle ohjatut tilat ovat noin
puolet koko toimitilasta. Tilojen vuokrakulut maksetaan puoliksi, jolloin molempien
osuus tilavuokrasta on noin 1300 €/kk. Vuodelle 2020 talousarviossa on varattu
vuokramenoihin 15 750 €.
Taukopirtin tiloissa järjestetään mm. omaishoitajien vertaisryhmiä, valmennuksia ja
muuta omaishoitajia tukevaa toimintaa. Toiminta täydentää iäkkäiden
omaishoitajaperheiden palvelukokonaisuutta.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta tukee edelleen Napapiirin Omaishoitajat ry:n Taukopirtti-
toimintaa vuodelle 2021 korvaamalla puolet tilojen vuokrakustannuksista.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Napapiirin Omaishoitajat ry, talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
25.11.2020

11/2020

40 (51)

§ 144
Lapin Muistiyhdistys ry Muistitupa-toiminnan tila-avustus
ROIDno-2020-3058
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Lapin_Muistiyhdistys_avustushakemus_2021
Lapin Muistiyhdistys ry hakee Rovaniemen kaupungilta tukirahoitusta toiminnan
välttämättömiin tilavuokriin vuosille 2021-2022. Tilojen käyttötarkoitus on
ryhmätoiminta. Ryhmätoimintatiloja käytetään maanantaista perjantaihin toimivaan
ryhmätoimintaan. Päivittäin ryhmiä kokoontuu Rovaniemellä 1-2 ryhmää.
Ryhmätoiminnassa on näkyvissä tarpeen lisääntyminen, vuosittain uusia ryhmiä
perustetaan tilankäytön salliessa ja Lapin Muistiyhdistys hakee toiminnan
kehittämisen myötä uutta rytmiä ryhmätoimintaan mm.kokeilemalla vuonna 2021
lauantaisin ryhmätoimintaa.
Lapin Muistiyhdistys toimii muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskuksena (Luotsi-
hanke). Toiminnan tavoite on muistisairautta sairastavien ihmisten ja heidän lähi-
ihmisten hyvinvoinnin tukeminen järjestämällä ohjausta, tukea ja neuvontaa, vertais-
ja virkistystoimintaa sekä monipuolista muistivapaaehtoistoimintaa. Asiakastyö
onpääsääntöisesti ryhmätoimintaa.
Rovaniemen kaupunki on tukenut Muistituvan ryhmätoimintoja tarjoamalla
toiminnalle tilat yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Nykyiset tilat kaupunki on
vuokrannut Caritas Palvelut Oy:ltä ja osoittanut tilat Lapin Muistiyhdistys ry:n
muistitupatoiminnan käyttöön 1.10.2017 alkaen. Muistiyhdistyksen toiminta
täydentää kaupungin tarjoamaa palvelutoimintaa tarjoamalla muistikuntoutusta
ryhmätoimintana.
Vuodelle 2020 on talousarviossa varattu 15 500 € vuokrakustannuksiin.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta tukee Lapin Muistiyhdistys ry:n Muistituvan ryhmätoimintaa
vuonna 2021 vastaamalla tilavuokrasta enintään 15 000 €.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Lapin Muistiyhdistys ry, talouspäälikkö, taloussuunnittelija
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§ 145
Rovalan Setlementti ry:n / Jokkatupa toiminta-avustus vuodelle 2021
ROIDno-2019-1939
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas
mirja.kangas@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Toiminta-avustusanomus vuodelle 2021
2 VALMIS TOIMINTASUUNNITELMA 2021 KOHTAAMISPAIKKA lisäyksillä
3 tilastot tammi-loka 20 Jokkatupa
4 Leikkausten vaikutus Jokkatupa
5 Vuosikertomus, Rovala, Kohtaamispaikka Jokkatupa, tekstiosuus ja tilastotiedot 2019
Rovalan Setlementti ry:n toiminta-avustusanomus kohtaamispaikka Jokkatuvan
toimintaa varten vuodelle 2021 on 122 000 euroa.
Jokkatupa on matalankynnyksen kohtaamispaikka kaikenikäisille rovaniemeläisille
mielenterveyskuntoutujille. Tarkoituksena on auttaa ja tukea asiakkaita
jokapäiväisessä elämässä selviytymisessä, tarjota mahdollisuus osallisuuteen ja
vertaistukeen sekä ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Jokkatuvan toiminnan
piirissä on myös osittain kaikista heikoimmassa asemassa olevat ja vaikemmin
psyykisesti sairaat asiakkat, joiden osallisuuden ja vertaistukeen ei voida vastata
muilla tavoin. Jokkatupa on avoinna arkisin.
Jokkatuvan toiminta on käynnistynyt vuonna 1997 Rovaniemen kaupungin aloitteesta.
Jokkatuvan rahoitus koostuu STEA:n avustuksesta ja Rovaniemen kaupungin
avustuksesta. Vuonna 2020 Rovaniemen kaupunki on myöntänyt avustusta 119 000
euroa.
Rovalan Setlementti ry on arvioinut esittelyä 20 % leikkauksien vaikutuksia avustuksen
määrän ollessa 119 000 euroa. 23 800 euron leikkaus tarkoittaisi toiminnan supista
mm. Jokkatuvan aukioloaikoja, toimintaryhmien määriä ja Kohtaamispaikan
ulkopuolelle suuntautuvaa toimintaa. Lisäksi STEA rahoitus mahdollisesti pienentyisi.
Rovaniemen kaupunki myöntää toiminta-avustuksia vuosittain talousarvioon
sisältyvien määrärahojen puitteissa. Johtuen kunnan taloudellisesta tilanteesta
Jokkatuvan määrärahaa leikataan vuoden 2021 osalta -20 %. Rovalan Setlementti ry ja
Rovaniemen kaupunki jatkavat neuvottelua määrärahan kohdentumisen osalta siten,
että määrärahan leikkaus ei kohdistu mielenterveyskuntoutujien osalta kaikista
heikoimmassa asemassa olevien mielenterveyskuntotujien toimintoihin. Rovaniemen
kaupunki ja Rovalan Setlementti tiivistävät edelleen yhteistyötään niin, että
mielenterveyskuntoutujien sosiaali- ja terveyspalvelut ja Jokkatuvan toiminta
muodostavat asiakaslähtöisen ja eheän kokonaisuuden. Tiiviillä yhteistyössä pyritään
jatkossakin vastaamaan no. kaikista heikoimmassa asemassa olevien
mielenterveyskuntoutujien palvelutarpeisiin riittävästi.
Ehdotus
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Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää myöntää Rovalan Setlementti ry:lle 95 200 euron
avustuksen vuodelle 2021 kohtaamispaikka Jokkatuvan toimintaan. Toiminta-avustus
myönnetään talousarvioon sisältyvien määrärahojen puitteissa.
Rovaniemen kaupunki jatkaa Rovalan Setlementti ry:n kanssa neuvottelua.
Tavoitteena on, että määrärahan leikkaus ei kohdistu kaikista heikoimmassa
asemassa olevien mielenterveyskuntotujien toimintoihin.
Äänestykset
Toimialajohtajan esitys Jaa Rambergin esitys Ei
Jaa
Asko Peuraniemi
Pertti Lakkala
Riitta-Maija Hokkanen
Ei
Pirita Nenonen
Hilpi Ahola
Marjo Rundgren
Henri Ramberg
Arto Köngäs
Päätös
Päivi Alanne-Kunnari poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 4)
Sanna Luoma poistui klo 18:00 tämän asian käsittelyn aikana.
Henri Ramberg saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 18:04.
Henri Ramberg esitt Marjo Rundgrenin kannattamana, että Rovaniemen kaupunki
myöntää Rovalan Setlementti ry:lle 122 000 euron avustuksen.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu toimialajohtajan pohjaehdotuksesta
poikkeava ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Perusturvalautakunta
hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan ne, jotka ovat toimialajohtajan
pohjaehdotuksen kannalla äänestävät Jaa, ja ne jotka ovat Rambergin
ehdotuksen kannalla äänestävät Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) Jaa-ääntä ja viisi (5) Ei-ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että Rambergin ehdotus on tullut
perusturvalautakunnan päätökseksi.
Esteellisyys
Päivi Alanne-Kunnari
Tiedoksi
Rovalan Setlementti ry/ Pentti Eero, sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palvelujen
palveluesimies, talouspäällikkö, taloussuunnittelija
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§ 146
Perusturvalautakunnan ja yksilöasioiden jaoston kevätkauden 2021 kokousaikataulut
ROIDno-2020-3561
Valmistelija / lisätiedot:
Marika Ylipieti
marika.ylipieti@rovaniemi.fi
hallintosuunnittelija
Rovaniemen kaupunginvaltuuston 29.5.2017 § 51 hyväksymän hallintosäännön 129 §
mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Syksyllä 2020 perusturvalautakunnan kokouksia on pidetty pääosin
yksi kokous kuukaudessa.
Kokouspäiviksi on valittu tiistai, klo 15.15 alkaen.
Perusturvalautakunta - Yksilöasioiden jaosto on kokoontunut kerran kuukaudessa,
kokouspäivä tiistai klo 16.00 alkaen.
Perusturvalautakunta on oikeuttanut toimialajohtajan tarvittaessa muuttamaan
kokousten ajankohtia huomioiden käsiteltävien asioiden määrän ja vaikeusasteen, ja
kaupunginhallituksen tai -valtuuston vaatimat käsittelyaikataulut.
Perusturvalautakunnan kokoukset on pidetty pääosin Keltakankaalla, Viirinkankaantie
1 ja Yksilöasioiden jaoston kokoukset on pääosin pidetty Rovakatu 1:ssä. Kokouksia on
pidetty myös hybridikokouksina koronaepidemiatilanteen vuoksi.
Ehdotus perusturvalautakunnan v. 2021 kevätkauden kokousajankohdiksi:
19,1, 23.2., 23.3., 27.4., 25.5., 22.6.,
Ehdotus yksilöasioiden jaoston v. 2021 kevätkauden kokousajankohdiksi:
12.1., 16.2., 16.3., 20.4., 18.5., 15.6.
Teemakokousten ajankohdista päätetään erikseen.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää vuoden 2021 kevätkauden lautakunnan ja
yksilöasioiden jaoston kokousten ajasta ja paikasta, ja oikeuttaa toimialajohtajan
tarvittaessa muuttamaan kokousten ajankohtia huomioiden käsiteltävien asioiden
määrän ja vaikeusasteen, ja kaupunginhallituksen tai -valtuuston vaatimat
käsittelyaikataulut.
Perusturvalautakunnan kokousten kokouspaikkana on ensisijaisesti Keltakankaan
koulu, Viirinkankaantie 1, ellei kokouskutsussa muuta mainita. Yksilöasioiden jaoston
kokouspaikka on ensisijaisesti Rovakatu 1.
Päätös
Toimialajohtaja teki muutetun esityksen, että asia palautetaan valmisteluun.
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Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan muutetun esityksen.

Tiedoksi
Perusturvalautakunnan jäsenet ja varajäsenet, yksilöasioiden jaoston sihteeri,
esittelijät, asioiden valmistelijat
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§ 147
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 132 Hyväksyminen ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi / Attendo
Hillankukka, 04.11.2020
§ 133 Hyväksyminen ikäihmistenpalvelujen palvelusetelituottajaksi / Tehostettu
palveluasuminen /Attendo Mi-Hoiva Oy / Attendo Aihki, 05.11.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 125 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490023, 19.10.2020
§ 126 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/73493110, 19.10.2020
§ 127 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490162, 23.10.2020
§ 128 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490095, 23.10.2020
Muu päätös:
§ 131 Lapin Kuntoutus / Veteraanien palvelujen hintojen tarkistus 2021, 05.11.2020
Talouspäätös:
§ 130 Kotihoidon ja kotisairaanhoidon hintojen tarkistaminen v. 2021 / Saarenkylän
Vanhustenkotiyhdistys ry, 04.11.2020
Palvelualuepäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut
Hankintapäätös:
§ 57 Hinnantarkistus vuodelle 2021 / SOS-Lapsikyläsäätiö, 23.10.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 55 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390056, 20.10.2020
§ 56 Terveysneuvonnan palveluesimiehen sijaisen määrääminen/52975003,
29.10.2020
§ 58 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen/36660060, 27.10.2020
§ 59 Olennainen muutos tehtävissä/52975038, 29.10.2020
§ 63 Projektikoordinaattorin määräaikaisen tehtävän täyttäminen Rikoksille oireilevien
nuorten hankkeeseen, 12.11.2020
§ 64 Sosiaalityöntekijän määräaikainen tehtävä/Rikoksilla oireilevien nuorten
kehittämishanke, 12.11.2020
§ 65 Ohjaajan määräaikaisen tehtävän täyttäminen/Rikoksilla oireilevien nuorten
hanke, 13.11.2020
§ 66 Ohjaajan määräaikaisen tehtävän täyttäminen/Rikoksilla oireilevien nuorten
kehittämishanke, 13.11.2020
Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 47 Kausi-influenssarokotukset / Lappica Oy, 29.10.2020
§ 48 Kausi-influenssarokotukset_Mehiläinen Oy, 29.10.2020
§ 49 Kausi-influenssarokotukset / Terveystalo Oy, 29.10.2020
Muu päätös:
§ 51 Päätöksen poistaminen, 10.11.2020
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Palveluesimies Aikuisten sosiaalipalvelut
Hankintapäätös:
§ 1 Työnohjauksen hankinta T:mi Tarja Taavo Kasvuketju/Perhe- ja sosiaalipalvelut,
06.11.2020
Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 211 Paikallisneuvottelun käyminen ja asian ratkaiseminen / JUKO , 19.10.2020
§ 213 Erityissosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa/48390041, 20.10.2020
§ 214 Palveluesimiehen viran vakinainen täyttölupa/37910009, 20.10.2020
§ 215 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa/48390065, 22.10.2020
§ 216 Talousneuvojan viran vakinainen täyttölupa/74623001, 23.10.2020
§ 217 Etuuskäsittelijän viran vakinainen täyttölupa/02400005, 23.10.2020
§ 220 Kuntoutuksen ylilääkärin viran vakinainen täyttölupa/46110001, 28.10.2020
§ 222 Paikallisneuvottelun käyminen ja asian ratkaiseminen / JUKO ja JHL 623,
29.10.2020
§ 226 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490145, 04.11.2020
§ 227 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490017, 04.11.2020
§ 228 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490151, 04.11.2020
§ 229 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/20405045, 04.11.2020
§ 230 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/20405044, 09.11.2020
§ 231 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493025, 09.11.2020
§ 232 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493076, 09.11.2020
§ 233 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493195, 09.11.2020
§ 234 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493166, 09.11.2020
Muu päätös:
§ 221 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaaseen liittyminen /
Liikkumisen apuvälineet, kävelyn pyörälliset apuvälineet, 28.10.2020
§ 224 Tulkkauspalvelusopimuksen jatkaminen Túlka Oy:n kanssa , 04.11.2020
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila toimialajohtaja, Marjo Rundgren
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 esityksen mukaisesti.
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§ 148
Ilmoitusasiat
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön
vaihtuminen/ Med Group Oy/ ONNI Rovaniemi
Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/ Hoivapalvelukeskus Hoiva Villa Oy
Aluehallintoviraston päätös yksityiseten terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/ Lappica Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ Terapiapaja
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettamienn/ Oulun Omalääkäri Oy/ Oulun Omalääkäri Oy c/o Suomen Terveystalo
Oy, Terveystalo Rovaniemi
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ Silmäasema Optiikka Oy/ Silmäasema Optiikka Oy, Silmäasema Rekka,
liikkuva yksikkö
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Outloud Oy
Valviran ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ Attendo
Oy/ Attendo Hillankukka
Valviran päätös yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista
koskevan luvan muuttaminen/ Nuorten Ystävät - palvelut Oy/ Palvelukeskus
Hiekkarinne
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Terveytesi Palvelut Oy/ Terveytesi Palvelut Oy c/o Lapin
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lapin keskussairaala/ Terveytesi Palvelut Oy c/o Lapin
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mielenterveys-ja päihdepalvelut
Valviran päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ EMA Finland Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Hammaslääkäriasema Denttarit Oy/ Hammaslääkäriasema Denttarit
Oy c/o Oral Hammaslääkärit Oyj, Oral Rovaniemi Urheilukatu
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Prakticonova Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Mehiläinen Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikan
nimenmuutos/ Highly Effective Fysio Oy
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Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ FinnHEMS Oy/FinnHEMS Oy, Rovaniemen tukikohta
Valviran ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ Esperi
Care Oy/ Esperi Hoitokoti Sarka
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Tunturi-Lapin Ensihoito Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Mehiläinen Oy/ Mehiläinen Oy, Työterveys Urheilukatu
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Highly Effective Fysio Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
muutosilmoitus/ Silmäasema Optiikka Oy/ Silmäasema Optiikka Oy c/o Silmäasema
Rovaniemi
Aluehallintoviraston päätös tartuntatautilain 58§:n mukainen päätös Lapin
aluehallintoviraston toimialueelle
Vammaisneuvoston pöytäkirja 6/2020
Vanhusneuvoston pöytäkirja 4/2020
Päätös 20/14466
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 12/2020: Kuntouttavan työtoiminnan
järjestäminen sekä kuntouttavasta työtoiminnasta annettuun lakiin tehdyt muutokset
Kuntaliitto: Suurimpien kuntien sosiaali-ja terveystoimen tammi-elokuun 2020
nettotoimintamenoja
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
§130, §131, §132, §133, §134, §147, §148
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
§135, §137, §138, §139, §140, §141, §142, §143, §144, §145, §146
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.

