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Saapuvilla olleet jäsenet
Ella Keski-Panula, puheenjohtaja
Asko Peuraniemi
Elina Korteniemi
Erkki Virtanen
Jonna Parviainen
Kimmo Niukkanen
Petri Perttunen
Päivi Alanne-Kunnari
Tuomas Koskiniemi
Minna Muukkonen, varajäsen
Tanja Sotaniemi, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Marika Ylipieti, hallinnon assistentti, sihteeri
Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Antti Lassila, toimialajohtaja, saapui 14:20
Risto Varis, hallintopäällikkö
Paula Reponen, hallintoylilääkäri, saapui 14:54, poistui 17:08
Jari Airaksinen, talouspäällikkö, poistui 17:42
Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, poistui 17:44
Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, poistui 17:44
Raija Kerätär, kaupunginhallituksen edustaja, poistui 19:04
Saika Hasnat, nuorisovaltuuston edustaja, poistui 18:34
Elli Laajala, vanhusneuvoston edustaja
Ari Geselle, vammaisneuvoston edustaja, poistui 19:12
Johanna Erholtz, vs. tulosaluejohtaja Lshp, kuultavana §32, saapui 14:05, poistui 14:40
Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, kuultavana §32, saapui 14:41, poistui 15:47
Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, kuultavana §32, saapui 14:41, poistui 15:47
Eeva-Riitta Ylikärppä, ylihammaslääkäri, kuultavana §32, saapui 15:48, poistui 16:28
Katariina Kettunen, palveluesimies, kuultavana §32, saapui 15:48, poistui 16:28
Poissa

Marjo Rundgren, puheenjohtaja
Tuulikki Keskitalo
Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö

Allekirjoitukset

Ella Keski-Panula
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Marika Ylipieti
Sihteeri
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29.10.2021

Petri Perttunen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
3.11.2021 alkaen.

hallinnon assistentti Marika Ylipieti
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§ 30
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
ja hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Tässä kokouksessa puheenjohtajana toimii 1. varapuheenjohtaja Ella Keski-Panula.
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että läsnä kokoushuoneessa
ovat puheenjohtaja Ella Keski-Panula,varsinaisista jäsenistä Petri Perttunen, Tuomas
Koskiniemi, Kimmo Niukkanen, Asko Peuraniemi, Jonna Parviainen ja Erkki Virtanen
sekä varajäsenistä Minna Muukkonen ja Tanja Sotaniemi, kaupunginhallituksen
edustaja Raija Kerätär, nuorisovaltuuston edustaja Saika Hasnat, vanhusneuvoston
edustaja Elli Laajala, vammaisneuvoston edustaja Ari Geselle sekä viranhaltijoista
sosiaali-ja terveysjohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemi, hallintopäällikkö Risto Varis,
talouspäällikkö Jari Airaksinen, palvelualuepäällikkö Johanna
Lohtander, palvelualuepäällikkö Kaisa-Maria Rantajärvi sekä hallinnon assistentti
Marika Ylipieti.
Etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuivat hyvinvointilautakunnan
varsinaiset jäsenet Päivi Alanne-Kunnari ja Elina Korteniemi, sekä viranhaltijoista Paula
Reponen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyvinvointilautakunta päätti, että kohtaan §32 Ajankohtaiset asiat lisätään 6. Raija
Kerätär tuo kaupunginhallituksen terveiset.
Hyvinvointlautakunta hyväksyi muutetun työjärjestyksen.

Rovaniemen kaupunki
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
27.10.2021

3/2021

5 (31)

§ 31
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Petri Perttusen ja varalle
Kimmo Niukkasen.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 2.11.2021. Pöytäkirja julkaistaan
3.11.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja
toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Petri Perttunen ja varalle Kimmo Niukkanen.
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§ 32
Ajankohtaiset asiat
1. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden alueellisen yhdistymisen seurantaryhmän
raportti / Lshp:n mielenterveys-ja päihdepalveluiden vs. tulosaluejohtaja Johanna
Erholtz
2. Henkilöstön työhyvinvointi ja palkkaus / henkilöstöjohtaja Antti Määttä,
henkilöstöpäällikkö Tarja Holländer-Tyni ja riskienhallintapäällikkö Johanna Aho
3. Suun terveydenhuollon tilannekatsaus/ Suun terveydenhuollon ylihammaslääkäri
Eeva-Riitta Ylikärppä ja palveluesimies Katariina Kettunen
4. Kotiin annettavien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjan päivitys/ ikäihmisten
palveluiden palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander
5. Sosiaali-ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen.
Päätös
1. Johanna Erholtz esitteli mielenterveys-ja päihdepalveluiden alueellisen yhdistymisen
seurantaryhmän raporttia.
2. Antti Määttä ja Tarja Holländer-Tyni kertoivat henkilöstön työhyvinvoinnista ja
palkkauksesta.
3. Eeva-Riitta Ylikärppä ja Katariina Kettunen esittelivät suun terveydenhuollon
tilannekatsausta.
Elina Korteniemi poistui kello 16:00 tämän asian käsittelyn aikana.
4. Johanna Lohtander esitteli kotiin annettavien palvelujen ja asumispalvelujen
sääntökirjan päivitystä.
5. Sosiaali-ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus
- Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022 - 2025 käsittelyssä
kaupunginvaltuustossa 15.11.2021. Tähän liittyen sovittiin pidettäväksi yhteinen
työpaja sivistyslautakunnan kanssa 23.11.2021 klo 13-16, jolloin laaditaan toimialaa
koskeva toimenpidesuunnitelma vuodelle 2022.
Elina Korteniemi saapui klo 16:48 tämän asian käsittelyn aikana.
6. Raija Kerätär toi kaupunginhallituksen terveiset

Hyvinvointilautakunta merkitsi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Hyvinvointilautakunta piti tauon klo 17:06-17:14.
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§ 33
Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma 1.1.2021 - 30.9.2021
ROIDno-2021-288
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa-Maria Rantajärvi, Johanna Lohtander, Kaisa Kuusela, Paula Reponen, Jari
Airaksinen
kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi, johanna.lohtander@rovaniemi.fi, kaisa.
kuusela@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
vs. palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri,
talouspäällikkö
Liitteet

1 Hyvinvointi Talousraportti 092021
Kaupunginhallituksen 7.12.2020 § 409 hyväksymien vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.1. 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."
Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:
”Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion
toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten
yhteydessä.”
Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma on syyskuun jälkeen -187,6 M€ (81,18 %).
Summa sisältää noin 9,1 M€ koronaliitännäisiä kustannuksia. Talousarvion tasaisen
toteuman mukainen tavoite on -173,3 M€ (75,00 %). Ero tasaiseen toteumaan on 14,3
M€.
Hyvinvointilautakunnan vuoden 2021 talousarvio on yhteensä 231,1 miljoonaa euroa.
Talousarvion ylitys vaikuttaa tammi-syyskuun toteuman jälkeen todennäköiseltä.
Ylitysuhka on arviolta noin 16,0 M€.
Hyvinvointilautakunta päätti 29.9.2021 § 19 lisämäärärahaesityksestä.
Kaupunginhallitus päätti 15.10.2021 § 408, että vuoden 2021
talousarvion muuttaminen palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että asia on
valtuuston käsiteltävänä joulukuussa. Perustelut: Pyydetään tilintarkastajalta lausunto
muutosten kirjaamisesta. Arvioidaan muutosten vaikutukset valtuuston asettamiin
tavoitteisiin sekä palveluiden laatuun, määrään ja saatavuuteen.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
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Hyvinvointilautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1.2021 - 30.9.2021 ja
talousarvion ylitysuhkan tiedoksi.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
talous- ja rahoitusjohtaja, taloussuunnittelijat

Rovaniemen kaupunki
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
27.10.2021

3/2021

9 (31)

§ 34
Rovaniemen kaupungin perhehoidon toimintaohje 1.12.2021 alkaen
ROIDno-2021-4015
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa-Maria Rantajärvi, Miia Virtamo
kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi, miia.virtamo@rovaniemi.fi
vs. palvelualuepäällikkö, palveluesimies
Liitteet

1 Rovaniemen kaupungin perhehoidon palkkiot 1.12.2021 alkaen
2 Perhehoidon toimintaohje 1.12.2021 alkaen
3 Lastensuojelun perhehoidon järjestäminen_ Suositukset perhehoidon
toimintaohjeiden sisällöksi. THL työpaperi 6_2021
Rovaniemen kaupungin lastensuojelua ja vammaispalveluja koskeva perhehoidon
toimintaohjetta sekä perhehoidosta maksettavia palkkioita ja ja kulukorvauksia on
edellisen kerran käsitelty perusturvalautakunnan kokouksessa 31.5.2017 §92.
Perhehoidon ohjeistusta ja perhehoidosta maksettavia korvauksia on tarpeen
päivittää vastaamaan lakimuutoksia ja käytännön tarpeita. Muuttuneita/lisättyjä
kohtia ovat mm. puhelimen hankinta sijoitetulle kouluikäiselle lapselle kahden vuoden
välein, lakisääteisen 15-17 vuotiaalle lapselle annettavan käyttövaran lisäksi uutena on
6-9 vuotiaalle annettava käyttöraha 20 € sekä 10-14 vuotiaalle annettava käyttöraha
40 € kuukaudessa. Nämä summat perhehoitaja maksaa saamastaan
kulukorvauksesta, eikä siten lisää kaupungin kuluja. Muutoksella tavoitellaan lapsen
aseman tasavertaisuutta sekä rahan käytön harjoittelua jo ennen 15 vuoden ikää.
Joitakin tarkennuksia on tehty koululiikunnassa tarvittavien välineiden sekä pyörän
hankintaan liittyvien korvausten summiin. Kaikkinensa toiminta ohjeistusta on käyty
läpi huomioiden että se on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 6/2021 julkaiseman
Lastensuojelun perhehoidon järjestäminen, suositukset perhehoidon
toimintaohjeiden sisällöksi - mukainen.
Perhehoidolla tarkoitetaan hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen
huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan
kotona. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle lapselle
mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen
perusturvallisuuttaan ja sosiaalista kehitystään. (Perhehoitolaki 2015/263).
Perhehoitoa voidaan käyttää huostaan otettujen ja kiireellisesti sijoitettujen lasten
hoidon ja huolenpidon järjestämiseksi, tai kun lapsi sijoitetaan avohuollon
tukitoimena. Avohuollon sijoitus kuuluu lastensuojelun avohuollon tukitoimiin eikä
siihen sovelleta lastensuojelulain säännöksiä sijaishuollosta (LsL 49 §). Perhehoitoa
toteutetaan myös lastensuojelulain ( 2007/417, 2015/264) mukaisena jälkihuoltona.
Lapsen sijaishuoltopaikan valinnan tulee perustua aina yksilökohtaiseen lapsen edun
harkintaan (LsL 4.1 §). Lastensuojelulain 50§:n mukaan sijaishuoltopaikan valinnassa
tulee kiinnittää erityistä huomiota sijoituksen perusteisiin, lapsen tarpeisiin sekä
lapsen sisarussuhteiden ja muiden läheisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen ja hoidon
jatkuvuuteen. Lisäksi tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon lapsen
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kielellinen, kulttuurinen sekä uskonnollinen tausta. Perhehoito on kyseisen
lainkohdan mukaan laitoshoitoon nähden ensisijainen lapsen sijaishuollon muoto:
laitoshuoltoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun
mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla.
Perhehoidon soveltuvuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon, minkälaisen
kokonaisuuden perhehoitajan antama hoito muodostaisi yhdessä tarvittavien
tukitoimien kanssa. Tukitoimilla tarkoitetaan tässä sekä lapselle ja hänen perheellensä
että sijaisperheelle annettavia tukitoimia.
Tänä vuonna 20.9.2021 mennessä kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia on ollut noin
220. Näistä noin 56 % on ollut sijoitettuna perheisiin. Perheisiin sijoitettujen lasten
prosenttiosuus kaikista sijoituksista on viime vuosina pysynyt suurin piirtein samana.
Vuonna 2020 kodin ulkopuolelle oli sijoitettuina lapsia yhteensä 226 ja vuonna 2018
yhteensä 219.
Osa perhehoitajista toimii myös tukiperheenä. Rovaniemen kaupungilla on myös
pelkästään tukiperhekoulutuksen käyneitä tukiperheitä. Tukiperheen järjestäminen on
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 28§:n mukaan perheille tarjottavaa
sosiaalipalvelua. Tukiperhehoitoa järjestetään tarpeen mukaan vammaispalvelujen,
perhesosiaalityön ja/tai lastensuojelun asiakkaana oleville lapsille. Tukiperhetoiminta
on perheiden varhaista tukea ja tarkoitettu niille lapsille ja perheille, jotka hyötyvät
matalan kynnyksen tuesta. Se on tavoitteellista toimintaa lapsen ja hänen perheensä
tukemiseksi silloin, kun vanhempien voimavarat ovat vähissä ja kun perheeltä
puuttuvat sukulaisten ja ystävien muodostamat luonnolliset, auttavat tukiverkot.
Toiminnan tavoitteena on lasten kehityksen tukeminen ja vanhempien lepohetki.
Lapset käyvät ennalta sovittuina aikoina tukiperheen luona. Toiminta on
määräaikaista ja tavoitteellista, ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Tukiperheet ovat
tavallisia, toimintaan valmennettuja perheitä, joilta ei edellytetä sosiaali- ja terveysalan
erityisosaamista. Tänä vuonna 20.9.2021 mennessä tukiperheissä käyneitä lapsia on
ollut noin 116 ja täytössä olleita tukiperheitä oli 57. Vuonna 2020 tukiperheissä
käyneitä lapsia oli 121 ja käytössä olleita tukiperheitä 60. Vuonna 2019 tukiperheissä
käyneitä lapsia oli 192 ja käytössä olleita tukiperheitä oli 60.
Perhehoitajille maksettavista palkkioista ja kulukorvauksista on säädetty
perhehoitajalaissa (2015/263). Perhehoitoon liittyy molemminpuolisia oikeuksia ja
velvollisuuksia sijoittavan tahon (kunta) ja perhehoitajan kesken, joista sovitaan
tarkemmin em. tahojen kesken toimeksiantosopimuksessa. Lain mukaan
perhehoitajalle maksettavan hoitopalkkion vähimmäispalkkion määrä on vuonna 2021
826,90 € kalenterikuukaudessa aina hoidossa olevaa lasta kohti ja kulukorvauksen
vähimmäismäärä on 424,16 € / lapsi. Hoitopalkkioihin ja kulukorvauksiin
enimmäismäärärajat ovat poistuneet 1.1.2007 alkaen, mikä tarkoittaa sitä, että kunta
voi maksaa myös vähimmäismääriä suurempia palkkioita. Perhehoitajien ja
tukiperheiden palkkiot ja kulukorvaukset määräytyvät liitteiden 2 ja 3 mukaisesti
1.12.2021 alkaen.
Muutoksia palkkioiden ja kulukorvauksesten osalta on tehty nyt lähinnä
tukiperhetoiminnan osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
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Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteiden mukaisesti perhe- ja
sosiaalipalveluiden palvelualueen perhehoidon toimintaohjeen sekä perhehoidosta ja
tukiperhetoiminnasta maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset 1.12.2021 alkaen.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Lastensuojelun palveluesimies, vammaispalveluiden palveluesimies, työikäisten ja
lapsiperheiden palveluesimies, talouspäällikkö
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§ 35
Sosiaalityöntekijän toimen muuttaminen viraksi/48390074
ROIDno-2021-3968
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa-Maria Rantajärvi
kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi
vs. palvelualuepäällikkö
Perhe- ja sosiaalipalveluissa on vapautunut irtisanoutumisen myötä
sosiaalityöntekijän toimi vakanssinumero 48390074 tämän hetkisenä sijoituspaikkana
työikäisten ja lapsiperheiden yksikön alaisuudessa olevat päihdepalvelut.
Päihdepalveluihin perustettiin Lapin sairaanhoitopiiriltä Rovaniemen kaupungille
tapahtuneen siirron yhteydessä 1.1.2021 alkaen kaksi sosiaalityöntekijän virkaa ja
kolme toimea. Päihdepalveluiden lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi on tarpeen
muuttaa nyt vapautuva sosiaalityöntekijän toimi sosiaalityöntekijän viraksi.
Sosiaalihuoltolain mukaiseen päätöksentekoon liittyvää vastuuta voidaan jakaa
muutoksella tasaisemmin useammalle sosiaalityöntekijälle.
Vakanssin kelpoisuusehto ei muutu. Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtona on
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§ mukainen
kelpoisuus. Toimen muuttaminen viraksi ei aiheuta muutoksia tehtäväpalkkaan,
työaikaan, muihin palvelussuhteen ehtoihin tai kustannuksiin.
Perhe- ja sosiaalipalvelujen päihdehuollon sosiaalityöntekijän toimi vakanssinumero
48390074 esitetään muutettavaksi sosiaalityöntekijän viraksi 1.12.2021 alkaen.
Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä
annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen pätevyys.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta muuttaa sosiaalityöntekijän toimen vakanssinumero 48390074
sosiaalityöntekijän viraksi 1.12.2021 alkaen tämän hetkisenä sijoituspaikkana
päihdehuollon palvelut.
Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä
annetun lain (817/2015) 7§ mukainen pätevyys.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Työikäisten ja lapsiperheiden yksikön vs. palveluesimies, henkilöstösuunnittelija

Rovaniemen kaupunki
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
27.10.2021

3/2021

13 (31)

Perusturvalautakunta, § 155,16.12.2020
Perusturvalautakunta, § 7,20.01.2021
Perusturvalautakunta, § 24,24.02.2021
Perusturvalautakunta, § 53,28.04.2021
Hyvinvointilautakunta, § 36, 27.10.2021
§ 36
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2021/täydennys
ROIDno-2020-3815
Perusturvalautakunta, 16.12.2020, § 155
Valmistelijat / 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 - Asiakasmaksut 2021
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annettuun lakiin (1992/734) ja asetukseen (1992/912). Laki sisältää
asiakasmaksujen yleiset periaatteet ja siinä on myös määritelty maksuttomat sosiaali-
ja terveyspalvelut. Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu.
Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa on kunnan
harkintavaltaan kuuluva asia.
Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi
kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti asiakasmaksuista
annetun asetuksen 33 a §:n mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta päättää vuoden 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista liitteen mukaisesti.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
Lisäksi Perusturvalautakunta päätti, että asiakasmaksuliitteen sivulle 20 päivitetään
taulukkoon 11. Palvelusetelien arvot kohtaan :
Palveluasuminen: Vuonna 2021:
Palveluasuminen enintään 57€/vrk
Tehostettu palveluasuminen enintään 108€ /vrk

Perusturvalautakunta, 20.01.2021, § 7
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Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Lohtander, Jari Airaksinen
johanna.lohtander@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö
Liitteet

1 Perusturva - Asiakasmaksut 2021 - PÄIVITETTY 012021
Korjaus Perusturvalautakunnan 16.12. 2020, 155 § päätökseen
Akuutti liikkuva sairaanhoitaja
Käyntimaksu

20,60 €

Säännöllisten palvelujen piirissä olevan mm. kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaan
käyntimaksu 12 €
Poistetaan erheellisesti s. 3 kohtaan jäänyt lause "Mikäli asiakkaalla on entuudestaan
säännölliset kotihoidon tai palveluasumisen palvelut, käynnit sisältyvät
kuukausimaksuun".
Palautetaan sivulle 3. kotisairaalan nykyistä maksukattoa koskeva tarkennus, joka oli
epähuomiossa jäänyt pois.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy asiakasmaksut korjatun liitteen mukaisesti.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta, 24.02.2021, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Lohtander, Jari Airaksinen
johanna.lohtander@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö
Liitteet

1 TK-sairaalan vuodeosaston ja kotisairaalan laskutushinnat 2021
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2020 § 91 hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023. Kaupunginhallitus on
kokouksessaan 7.12.2020 § 409 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet.
Rovaniemen kaupungin vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa (KH
7.12.2021 § 409) kohdassa 7.3 Maksut todetaan seuraavaa: Maksuista ja taksoista
päätetään hallintosäännön mukaisesti toimielimissä. Laskutus on toimitettava, kun
laskutusperuste on selvillä. Toimialajohtaja vastaa toimialaansa kuuluvien tehtävien
laskutuksesta, saatavien seurannasta ja perinnästä sekä luottotappioiden laadinnasta.
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TK-sairaalan vuodeosaston ja kotisairaalan kustannusperusteisia hintoja käytetään
laskutettaessa muuan muassa muita kuntia, julkisyhteisöjä, tai vakuutusyhtiöitä.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta päättää TK-sairaalan vuodeosaston ja kotisairaalan
laskutushinnat vuodelle 2021 valmistelijoiden esityksen mukaisesti (Liite). Maksut
tulevat voimaan 1.3.2021 alkaen, ellei liitteessä toisin mainita.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.

Perusturvalautakunta, 28.04.2021, § 53
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja Kangas, Johanna Lohtander, Kaisa Kuusela, Jari Airaksinen
mirja.kangas@rovaniemi.fi, johanna.lohtander@rovaniemi.fi, kaisa.
kuusela@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö
Liitteet

1 Perusturva - Asiakasmaksut 2021 - PÄIVITETTY 042021
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annettuun lakiin (1992/734) ja asetukseen (1992/912). Laki sisältää
asiakasmaksujen yleiset periaatteet ja siinä on myös määritelty maksuttomat sosiaali-
ja terveyspalvelut. Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu.
Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa on kunnan
harkintavaltaan kuuluva asia.
Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi
kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti asiakasmaksuista
annetun asetuksen 33 a §:n mukaisesti.
Uudistettu asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.7.2021 alkaen. Rovaniemen kaupungin
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on päivitettävä uudistetun
asiakasmaksulain mukaisesti. Uudistetulla asiakasmaksulailla laajennetaan palvelujen
maksuttomuutta ja alennetaan maksuja. Uusia maksuttomia palveluja ovat jatkossa
esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden
poliklinikkakäynnit, eräät tartuntatautien hoitoon liittyvät asiat, kuten HIV:n ehkäisyyn
tarkoitettu lääkitys, sekä päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen
äitiyspoliklinikoiden antama hoitokokonaisuus.
Asiakasmaksulakiin on lisätty säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen
asiakasmaksuista. Maksut määräytyvät yhdenmukaisin perustein jatkuvassa ja
säännöllisessä kotiin annettavassa palvelussa ja pitkäaikaisessa tavallisessa
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palveluasumisessa. Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun
maksusäännökset on myös nostettu asetuksesta lakiin ja palvelun
enimmäismaksuprosenttia on rajoitettu tuntien mukaan.
Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta lukien.
Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä
kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista
perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut,
joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.

Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta päättää vuoden 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista liitteen mukaisesti. Asiakasmaksut tulevat voimaan 1.7.2021 alkaen,
ellei liitteessä toisin mainita.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 27.10.2021, § 36
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander, Kaisa-Maria Rantajärvi, Noora Tuohino, Jari Airaksinen
johanna.lohtander@rovaniemi.fi, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi, noora.
tuohino@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, vs. palvelualuepäällikkö, sosiaalityöntekijä, talouspäällikkö
Liitteet

1 Hyvinvointipalvelut Asiakasmaksut täydennys 10_2021
Uudistettu asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.7.2021 alkaen ja kaupungin sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuja on päivitetty asiakasmaksulain mukaisesti
(28.4.2021, 53 §). Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (1992/734) ja asetukseen (1992
/912). Laki sisältää asiakasmaksujen yleiset periaatteet ja siinä on myös määritelty
maksuttomat sosiaali- ja terveyspalvelut. Asiakasmaksuasetuksessa säädetään
palvelujen enimmäismaksu. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus
enimmäismaksujen rajoissa on kunnan harkintavaltaan kuuluva asia.
Perusturvalautakunta on päättänyt (18.6.2019, § 93) sosiaalipalvelujen asiakasmaksun
alentamisen perusteista ikäihmisten ja aikuisten ja työikäisten palveluissa,
ja 20.10.2020 § 125 päätöstä on täydennetty menettelyprosessin
tarkennuksella. Terveydenhuollon tasasuuruisten asiakasmaksujen
maksuvapautuksen ja alentamisen perusteet on päätetty 18.6.2019, § 94.
Nykyistä asiakirjaa on täydennetty kokoamalla sosiaalipalvelujen maksun
alentamisen tai palvelusetelin arvon korottamisen harkinnan perusteet kotona
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annettavassa palvelussa ja pitkäaikaisessa asumispalvelussa ja pitkäaikaisessa
tehostetussa palveluasumisessa, perhehoidossa ja laitoshoidossa. Uuden
asiakasmaksulain mukaan pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa,
perhehoidossa ja laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan nettotulojen
perusteella (Aml 7 c§). Aiemmin perusteena olivat bruttotulot. Jatkuvassa ja
säännöllisessä kotona annettavassa palvelussa (kotihoidossa) ja pitkäaikaisessa
asumispalvelussa (palveluasuminen) asiakkaalle tehdään asiakasmaksupäätös ensin
bruttotulojen mukaan (Aml 10 f §).
Asiakasmaksulain 11 §:n mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja
terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on
jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin, kuin maksun periminen
vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen
elatusvelvollisuuden toteuttamista.
Valmistelussa on huomioitu palveluasumisen rinnastuminen asiakasmaksulaissa
kotiin annettaviin palveluihin. Muutoksena harkinnan perusteisiin esitetään myös
talletusten ja varojen huomioonottamista nettotulojen lisäksi henkilön toimeentulon
edellytyksiä arvioitaessa lainhengen mukaisesti.
Ikäihmisten palvelujen kohdalle on lisätty tilapäisen asumisen
vuokraosuus. Ikäihmisten palvelut on vuokrannut kaksi asuntoa/huonetta
käytettäväksi esimerkiksi kuntoutussairalasta kotiutumisten tukena.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista liitteen
mukaisesti 1.12.2021 lukien.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
palvelualuepäälliköt, palveluesimiehet, asiakassihteerit, taloussihteerit
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§ 37
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden alueellisen yhdistymisen seurantaryhmän raportti 2 /
2021
ROIDno-2017-3845
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Reponen
paula.reponen@rovaniemi.fi
hallintoylilääkäri
Liitteet

1 Seurantaryhmän raportti 2_2021
Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon ja Päihdeklinikan sekä Rovaniemen
kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden alueellinen yhdistyminen toteutui
1.2.2017. 1.1.2021 kaupunki palautti päihdeavopalvelut Lapin sairaanhoitopiiriltä ja
Rovalan Setlementiltä (Nuorisoasema Romppu) omaan tuotantoon.
Mielenterveyspalvelut jatkuvat osana Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palveluita.
Yhdistymissopimuksessa (2017) tavoitteiksi määriteltiin hoitoon pääsyn sujuvuus,
hoidon ja kuntoutuksen tavoitteellisuus, vaikuttavuus ja avohoidon ensisijaisuus sekä
taloudellisuus. Taloudellisena tavoitteena on kustannuskasvun pysäyttäminen
toimintaa tehostamalla. Matalan kynnyksen palveluissa tavoitteena on hoitoon pääsy
hoidon tarpeen arvion perusteella kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.
Yhdistymisen tavoitteiden toteutumisen ja yhteistyön edelleen kehittämisen
varmistamiseksi siirtosopimuksen (2017) mukaisesti on perustettu seurantaryhmä,
johon kaupungin edustajiksi on nimetty Paula Reponen ja Mirja Kangas, koko ryhmän
kokoonpano raportissa. Ryhmä on pyrkinyt selkeisiin mittareihin, joilla sopimuksessa
asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan mitata. Ongelmana on, etteivät
tietojärjestelmät täysin tue laadullisten tavoitteiden tilastointia ja seurantaa ja näiltä
osin raportointi on vajaata. Teemme kuitenkin työtä sen eteen, että raportointia
pystytään jatkossa tarkentamaan ja saamaan lukumäärien lisäksi tietoa myös
toiminnan sisällöstä ja vaikuttavuudesta.
Päihdepalveluiden siirron yhteydessä sovittiin seurantaryhmän jatkavan yhteystyön
seurantaa edelleen myös päihdepalveluiden osalta.
Seurantaryhmä raportoi sopimuksen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa
perusturvalautakunnalle ja sairaanhoitopiirin yhtymähallitukselle. Liitteenä on
seurantaryhmän raportti, jossa tarkastellaan ajanjaksoa 1.1.-31.6.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta merkitsee mielenterveys- ja päihdepalveluiden alueellisen
yhdistymisen seurantaraportin tiedoksi.
Päätös
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Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Lshp, Johanna Erholtz
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§ 38
Liittyminen Hansel yhteishankintaan / Sote-alan henkilöstövuokraus 2021 - 2025
ROIDno-2021-4004
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Holländer-Tyni, Risto Varis, Johanna Lohtander, Paula Reponen, Kaisa Kuusela,
Kaisa-Maria Rantajärvi
tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi, risto.varis@rovaniemi.fi, johanna.
lohtander@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi,
kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi
henkilöstöpäällikkö, hallintopäällikkö, palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri,
palvelualuepäällikkö, vs. palvelualuepäällikkö
Julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hansel kilpailuttaa Sote-alan
henkilöstövuokrauspalvelut, yhteishankinta on Hanselin asiakkaiden käytössä.
Sopimuskausi on 10.11.2021 - 31.12.2025. Sopimukseen voi liittyä viimeistään
31.12.2025. Asiakaskohtaiset sopimukset ovat voimassa 30.9.2026 asti.
Yhteishankintaan liittyminen antaa mahdollisuuden hankkia mm. yleislääkäreiden,
erikoislääkäreiden, sairaanhoitajien, terveydenhoitajien, hammaslääkärien,
erikoishammaslääkärien, suuhygienistien, fysioterapeuttien sekä perus- ja
lähihoitajien henkilöstövuokrausta. Asiakas voi vuokrata myös muita sosiaali- ja
terveyspalveluiden ammattihenkilöitä kuin edellä mainittuja.
Liittyminen ei velvoita hyvinvointipalveluita hankkimaan automaattisesti mitään,
mutta tarpeen realisoituessa on hankinta mahdollista tehdä puitesopimuksen kautta
nopeammin ja pienemmin kustannuksin kuin pelkästään omana hankintana. Suurilla
yhteishankinnoilla saadaan edullisemmat hinnat kuin yksittäisillä pienillä hankinnoilla.
Lisäksi tarjoajat sitoutuvat tuottamaan ao. palvelun kaikille hankinnassa mukana
oleville, joka on tällä hetkellä työvoiman saatuvuuden kannalta merkittävä asia.
Hankinta on ns. dynaaminen hankinta. Dynaamisen hankintajärjestelmään
hyväksytään soveltuvuusehdot täyttäviä toimittajia koko dynaamisen
hankintajärjestelmän keston ajan. Kaikki kiinnostuneet toimittajat voivat hakea
perustettuun hankintajärjestelmään sen koko keston ajan. Hansel hyväksyy kaikki
ehdokkaat, jotka täyttävät soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Järjestelmään
hyväksyttävien ehdokkaiden määrää ei rajoiteta. Hanselin
asiakkaat tekevät yhteishankinnan sisällä omat kilpailutuksensa, ns.
minikilpailutuksen.
Minikilpailutuksessa Hanselin asiakkaat voivat tehdä dynaamisen hankintajärjestelmän
sisäisiä kilpailutuksia lähettämällä kaikille dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksytyille toimittajille tarjouspyynnön Hanki-palvelussa. Asiakas määrittelee
dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävän hankinnan kokonaistaloudellisen
edullisuuden perusteet hankintaa koskevassa tarjouspyynnössä. Tarjousajan
päättymisen jälkeen asiakas tekee hankinnasta hankintapäätöksen. Tämän jälkeen
asiakas voi tehdä hankintasopimuksen ja tilata tuotteen tai palvelun.
Hankinnan arvioitu arvo ylittää 500 000€. Hallintosäännön 51 §:n mukaan toimielin
päättää erillishankinnasta, jonka kokonaisarvo on yli 500 000€. Toimielin päättää,
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tehdäänkö yli 500 000€ erillishankinta
1. kaupungin omana työnä;
2. kilpailuttamalla;
3. palvelusetelimallilla vai;
4. paikalliseen, alueelliseen tai valtakunnallliseen yhteyshankintasopimukseen
liittymällä.
Hallintosäännön mukaan sen jälkeen, kun toimielin on ratkaissut hankinnan
toteuttamistavan, päättää hankinnan suorittamisesta toimialajohtaja. Em.
viranhaltijan toimivaltaan kuuluu koko hankintaprosessiin sisältyvä päätöksenteko
sekä hankinnan keskeyttämisestä päättäminen.
Toimialajohtaja on siirtänyt ikäihmisten, terveydenhuollon ja perhe- ja
sosiaalipalveluiden palvelualueiden erillishankintojen päätösvallan alle 500 000 euron
hankinnoissa sosiaali- ja terveysjohtajalle 26.4.2021 alkaen.
Hanselin sopimukseen liittyy hyvinvointipalvelujen palvelualueet: terveydenhuollon,
ikäihmisen ja perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueet.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää, että Rovaniemen kaupungin sivistys- ja
hyvinvointipalveluiden toimiala/hyvinvointipalvelut liittyy Hanselin Sote-alan
henkilöstövuokraus yhteishankintaan 1.12.2021 alkaen.
Äänestykset
JAA esittelijä EI Korteniemen esitys: ei liitytä Hansel yhteishankintaan
Jaa
Tanja Sotaniemi
Asko Peuraniemi
Ella Keski-Panula
Ei
Erkki Virtanen
Päivi Alanne-Kunnari
Minna Muukkonen
Jonna Parviainen
Elina Korteniemi
Tuomas Koskiniemi
Kimmo Niukkanen
Petri Perttunen
Päätös
Asko Peuraniemi esitti, että Hansel yhteishankintaan liitytään, mutta sopimus olisi
voimassa vuoden 2023 loppuun asti. Esitys raukesi kannattamattomana.
Kimmo Niukkanen esitti Jonna Parviaisen kannattamana, että asia palautetaan
uudelleen valmisteluun. Niukkanen veti esityksensä pois.
Elina Korteniemi esitti Erkki Virtasen kannattamana, että Hansel yhteishankintaan ei
liitytä.
Hyvinvointilautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa
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suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat esittelijän esityksen kannalla vastaavat JAA ja
ne, jotka ovat Korteniemen esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) JAA -ääntä ja kahdeksan (8) EI-ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että Korteniemen esitys on tullut hyvinvointilautakunnan
päätökseksi.
Esittelijä jätti eriävän mielipiteen.
Tiedoksi
Hansel, talouspäällikkö, taloussuunnittelijat, palvelualuepäälliköt
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§ 39
Hallintoylilääkärin viran haettavaksi julistaminen / 68010003
ROIDno-2021-4040
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Holländer-Tyni, Minna Mölläri, Risto Varis
tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi, minna.mollari@rovaniemi.fi, risto.varis@rovaniemi.fi
henkilöstöpäällikkö, henkilöstösuunnittelija, hallintopäällikkö
Hallintoylilääkäri on irtisanoutunut 26.11.2021 alkaen hallintoylilääkärin virasta
vakanssinumero 68010003. Hallintoylilääkärin viran tehtävät ovat sivistys- ja
hyvinvointipalveluiden toiminnan ja kaupungin sote-palveluiden järjestämisen
kannalta välttämättömät ja virka tulee täyttää vakinaisesti.
Hallintoylilääkärin viran kelpoisuusehtona on yleislääketieteen erikoislääkärin tutkinto.
Hallintosäännön 55 §:n (Kv 9.8.2021 § 78) mukaan viran tai virkasuhteen julistaa
haettavaksi valitseva viranomainen. Hallintosäännön jatkodelegointi 56 §:n (Kh
19.10.2020 § 341) mukaan lautakunta valitsee hallintoylilääkärin (Petultk 28.11.2018 §
203).

Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää julistaa hallintoylilääkärin viran vakanssinumero
68010003 haettavaksi ja tarvittaessa uudelleen haettavaksi.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Hyvinvointipalveluiden henkilöstösuunnittelija
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§ 40
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 41 Toimistosihteerin toimeen valinta / 72864007, 22.09.2021
§ 42 Arkistonhoitajan toimen täyttäminen/05100002, 04.10.2021
§ 43 Palveluesimiehen viran täyttäminen/37910008, 06.10.2021
§ 44 Sovellusasiantuntijan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen
/74314003, 19.10.2021
Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
§ 124 Lähihoitajan toimen täyttäminen/22800014, 24.09.2021
§ 125 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493028, 24.09.2021
§ 126 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen / Kotiin annettavat palvelut,
24.09.2021
§ 127 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493074, 24.09.2021
§ 128 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493099, 24.09.2021
§ 129 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493198, 24.09.2021
§ 130 Nimikemuutos / 12600012, 28.09.2021
§ 131 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493052, 28.09.2021
§ 132 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493147, 28.09.2021
§ 133 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/20405050, 30.09.2021
§ 134 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493091, 30.09.2021
§ 135 Palveluesimiehen varahenkilönä toimimisen päättäminen/Kotiin annettavat
palvelut, 30.09.2021
§ 136 Palveluesmiehen varahenkilön määrääminen/Ympärivuorokautinen hoiva ja
palveluasuminen, 04.10.2021
§ 141 Geronomin toimen täyttäminen/12600026, 19.10.2021
§ 142 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493043, 19.10.2021
Palvelualuepäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut
Hankintapäätös:
§ 124 RIKO-hankkeen asiakaspalautteen kyselylomakkeen suunnittelun hankinta,
20.09.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 122 Toimistosihteerin toimen muuttaminen asiakassihteerin toimeksi, toimen
vakinainen täyttölupa sekä haettavaksi julistaminen / 16110002, 20.09.2021
§ 126 Ohjaajan toimen täyttäminen/36660009, 27.09.2021
§ 127 Ohjaajan toimen täyttäminen/36660010, 27.09.2021
§ 128 Ohjaajan toimen täyttäminen/36660011, 27.09.2021
§ 129 Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/46490176, 27.09.2021
§ 130 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen77888001, 29.09.2021
§ 131 Vastaavan ohjaajan viran täyttäminen/46490054, 29.09.2021
§ 136 Vastaavan ohjaajan viran täyttäminen/17697003, 30.09.2021
§ 137 Työikäisten ja lapsiperheiden palvelujen esimiesten sijaisjärjestelyt, 05.10.2021
§ 138 Sosiaaliohjajan viran täyttäminen/36660087, 07.10.2021
§ 139 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen/36660088, 07.10.2021
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§ 140 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen / 48390006, 07.10.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 123 Tutkimuslupa / Nuorten syrjäytymisen ehkäisy, Hoito syytteen sijaan -mallin
tutkimus / Helsingin yliopisto, 20.09.2021
§ 141 Tutkimuslupa / Työhyvinvoinnin tukeminen haastavissa aikuissosiaalityön
asiakaskohtaamisissa, 08.10.2021
§ 142 Tutkimuslupa / Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa -hankkeessa toteutettu
sosiaalinen raportointi, 08.10.2021
§ 143 Tutkimuslupa / Paperittomien maahanmuuttajien sosiaalisten oikeuksien
toteutuminen Suomessa, 13.10.2021
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 125 Kaupungin edustajan nimeäminen Eväitä reppuun -hankkeen ohjausryhmään,
20.09.2021
§ 132 Kaupungin edustajan nimeäminen Eduro -säätiön, Osatyökykyiset osana
avoimia työmarkkinoita -hankkeen ohjausryhmään, 30.09.2021
§ 133 Kaupungin edustajan nimeäminen Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan
hanketyöryhmään, 30.09.2021
§ 134 Edustajan nimeäminen kuntakokeilun strategisen ohjausryhmän alaiseen
viranomaisyhteistyöryhmään, 30.09.2021
§ 135 Edustajan nimeäminen Eteenpäin - Itsenäistymisen tukea digitaalisesti
kasvukeskuksiin hankkeeseen, 30.09.2021
Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 116 Lastenpsykiatrian erikoislääkärin työpanoksen hankinta keskittymistiimiin -
SoloHealth Oy, 05.10.2021
§ 125 Yöpolygrafiatutkimusten hankinta 1.11.2021-30.4.2022 uniapnean seulontaan -
Rovaniemen Sydänkeskus oy, 18.10.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 112 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490028, 23.09.2021
§ 113 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490079, 23.09.2021
§ 114 Sairaanhoitaja-terveydenhoitajan toimen täyttäminen/53042013, 23.09.2021
§ 115 Sairaanhoitaja-terveydenhoitajan toimen täyttäminen/10170001, 23.09.2021
§ 119 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490129, 08.10.2021
§ 121 Terveyskeskusavustajan toimen täyttäminen/53042005, 13.10.2021
§ 123 Terveyskeskusavustajan toimen täyttölupa/53042011, 13.10.2021
§ 124 Terveyskeskusavustajan toimen täyttäminen/53042011, 13.10.2021
§ 126 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen
/46490076, 18.10.2021
§ 127 Terveydenhoitajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen
/52975034, 18.10.2021
§ 128 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen
/64562001, 18.10.2021
§ 129 Sairaanhoitaja-terveydenhoitajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi
julistaminen/55042025, 18.10.2021
Palveluesimies Suun terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 3 Määräaikainen henkilöstövuokraus suun terveydenhuoltoon, 30.09.2021
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Sosiaali- ja terveysjohtaja
§ 11 Lapin ensi- ja turvakoti ry/Rovaniemen kaupungin sopimus vuodelle 2002,
30.09.2021
§ 12 Henkilöstön vuokraus/ Rovaseudun Hoivapalvelut Oy, 30.09.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 13 Irtisanoutuminen hallintoylilääkärin virasta/68010003, 20.10.2021
Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 70 Puitejärjestely SOTE- henkilöstövuokraus / option käyttö ajalle 1.1.2022 -
30.6.2022, 28.09.2021
§ 115 Hälytyskeskuspalvelun hankinta, 09.09.2021
§ 116 Turvapuhelinlaitteiden hankinta, 09.09.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 71 Viranhaltijaedustajien nimeäminen vanhusneuvostoon 2021-2025, 04.10.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 69 Tutkimuslupa / Raskaana olevien päihdeongelmaisten naisten palvelut Lapissa /
Lapin yliopisto, 28.09.2021
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
ja puheenjohtaja Ella Keski-Panula:
Hyvinvointilautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja
päättää, että hyvinvointilautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin.
Hyvinvointilautakunta 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
Erkki Virtanen esitti viranhaltijapäätösten § 115 Hälytyskeskuspalvelun hankinta ja
§ 116 Turvapuhelinlaitteiden hankinta kumoamista. Esitys raukesi
kannattamattomana.
Hyvinvointilautakunta päätti sosiaali-ja terveysjohtajan ja puheenjohtajan esityksen
mukaisesti.
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§ 41
Ilmoitusasiat
Aluehallintoviraston päätös ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti/
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr
Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/ Salvar Oy
Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen/
Salvar Oy, c/o Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Rovaniemi, Valtakatu
Aluehallintoiviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen
keskeyttämisilmoitus/ Joka-palvelut Oy
Aluehallintoviraston päätös yksityisen ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen
tuottamista koskevan luvan muuttaminen ja ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen
rekisteröinti/ Saarenkylän Vanhustenkotiyhdistys ry
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Vitamind
Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Vitamind Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ PlusTerveys Hammaslääkärit Oy/PlusTerveys Hammaslääkärit Oy,
Koskikatu Rovaniemi
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Pisara LAB
Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Andros Oy, Andrologi- ja Urologipalvelut/ Andros Oy, Andrologi-ja
Urologipalvelut c/o Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lapin keskussairaala
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ Specula Oy/ Specula Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ A5
Laboratoriot Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ A5
Laboratoriot Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Dermabel Oy/ Dermabel Oy c/o Mehiläinen Rovaniemi, Mehiläinen
Rovaniemi
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ Dermabel Oy/ Dermabel Oy c/ o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi
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Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Specula Oy/ Specula Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ 9Lives Enshoito Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ Lumidens Oy/ Lumidens Oy c/o Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen
Rovaniemi Valtakatu
Valviran ilmoitus yksityisen sosiaalihuollon palvelujen lopettaminen/ Psykoterapeutti
Kristiina Leinonen
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ PlusTerveys Hammaslääkärit Oy/ PlusTerveys Hammaslääkärit Oy,
Koskikatu Rovaniemi
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Med Group Ensihoitopalvelu Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ GP and Rehab Consulting Oulu Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Med Group Ensihoitopalvelu Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Aiderix Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuoll9on palvelujen tuottajan toimipaikan
toimintakuntien lisääminen/ 9Lives Ensihoito Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ VeAnEi Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy/ 9Lives Ensihoito Oy, Ormuspellon asemapaikka
Fimean päätös, Apteekin palvelupistelupa, Tervolan apteekki
Tiedote sopimusten siirtymisestä NY-ODL Oy:ltä Hoivatie Oy:lle
Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään
sivistys-ja hyvinvointialan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4 krs.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§30, §31, §32, §33, §37, §39, §41
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§34, §35, §36, §38, §40
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
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.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
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. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointilautakunta
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi,
henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.
rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Faksinumero: 016 322 6450
Puhelinnumero: 016 3221
Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15
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Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.
Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30
Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätös halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon
nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.

