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Saapuvilla olleet jäsenet
Marjo Rundgren, puheenjohtaja
Ella Keski-Panula, 1. varapuheenjohtaja
Tuulikki Keskitalo
Elina Korteniemi
Tuomas Koskiniemi
Kimmo Niukkanen
Jonna Parviainen
Petri Perttunen
Asko Peuraniemi
Maarit Simoska
Erkki Virtanen
Muut saapuvilla olleet
Marika Ylipieti, hallinnon assistentti, sihteeri
Päivi Alanne-Kunnari, kaupunginhallituksen edustaja, poistui 16:23
Saika Hasnat, nuorisovaltuuston edustaja
Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö
Elli Laajala, vanhusneuvoston edustaja
Antti Lassila, toimialajohtaja
Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö
Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Pertti Ollonen, vammaisneuvoston varaedustaja
Outi Palmén, hallintoylilääkäri, poistui 17:12
Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö
Risto Varis, hallintopäällikkö
Anu Äkäslompolo, talouspäällikkö, poistui 18:02
Pirita Nenonen, Lshp:n yhtymähallituksen 2. varapuheenjohtaja §70 kohta 1, saapui 13:
10, poistui 14:34
Maarit Palomaa, Lshp:n hallintoylihoitaja, §70 kohta 1, saapui 13:10, poistui 14:34
Harri Rapo, Lshp:n yhtymähallituksen 1. varapuheenjohtaja, saapui 13:10, poistui 14:34
Ossi Jaatinen, NHG, kuultavana §70, saapui 13:10, poistui 14:34
Johanna Saarinen, NHG, kuultavana §70, saapui 13:10, poistui 14:34
Johanna Erholtz, tulosaluejohtaja, Lshp, kuultavana §70, saapui 14:03, poistui 15:23
Miia Virtamo, palveluesimies, kuultavana §70, saapui 14:03, poistui 16:34
Poissa

Ari Geselle, vammaisneuvoston edustaja

Allekirjoitukset

Marjo Rundgren
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Marika Ylipieti
Sihteeri
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28.06.2022

Kimmo Niukkanen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 30.
6.2022 alkaen.

hallinnon assistentti Marika Ylipieti
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§ 68
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
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että läsnä kokoushuoneessa
ovat hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Marjo Rundgren, varsinaiset jäsenet Ella
Keski-Panula, Asko Peuraniemi, Kimmo Niukkanen, Petri Perttunen, Tuomas
Koskiniemi, Jonna Parviainen, Maarit Simoska ja Erkki Virtanen sekä sosiaali-ja
terveysjohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemi, toimialajohtaja Antti Lassila,
hallintopäällikkö Risto Varis, talouspäällikkö Anu Äkäslompolo
sekä palvelualuepäälliköt Kaisa Kuusela, Johanna Lohtander, Kaisa-Maria Rantajärvi ja
hallinnon assistentti Marika Ylipieti.
Etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuivat hyvinvointilautakunnan varsinaiset
jäsenet Elina Korteniemi ja Tuulikki Keskitalo sekä hallintoylilääkäri Outi Palmén sekä
kaupunginhallituksen edustaja Päivi Alanne-Kunnari, nuorisovaltuuston edustaja Saika
Hasnat, vanhusneuvoston edustaja Elli Laajala sekä vammaisneuvoston varaedustaja
Pertti Ollonen.
Hyvinvointilautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
ja hyväksyi työjärjestyksen.
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§ 69
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Kimmo Niukkasen ja varalle
Tuulikki Keskitalon.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 29.6.2022. Pöytäkirja julkaistaan
30.6.2022 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja
toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
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§ 70
Ajankohtaiset asiat
1. Ikääntyneiden palveluketjuselvitys / Johanna Saarinen ja Ossi Jaatinen / Nordic
Healthcare Group
2. Mielenterveys-ja päihdepalveluiden alueellisen yhdistymisen seurantaraportti
vuodelta 2021 / Lshp:n mt- ja päihdepalveluiden vs. tulosaluejohtaja Johanna Erholtz
3. Lastensuojelun tilannekatsaus / perhe-ja sosiaalipalvelujen vs. palvelualuepäällikkö
Kaisa-Maria Rantajärvi ja lastensuojelun palveluesimies Miia Virtamo
4. Sosiaali-ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta merkitsee ajankohtaiskatsauksen ja esittelyt tiedoksi.

Päätös
1. Ossi Jaatinen ja Johanna Saarinen esittelivät ikääntyneiden palveluketjuselvitystä.
2. Johanna Erholtz esitteli mielenterveys-ja päihdepalveluiden alueellisen yhdistymisen
seurantaraporttia vuodelta 2021.
Hyvinvointilautakunta piti tauon klo 15:22-15:35.
3. Kaisa-Maria Rantajärvi ja Miia Virtamo esittelivät lastensuojelun tilannekatsausta.
4. Sosiaali-ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus
- Lapin sosiaali-ja terveysturvan syyspäivät 2022 Oloksella 15-16.9.2022.
Hyvinvointilautakunta päätti, että hyvinvointilautakunnan jäsenet voivat osallistua
syyspäiville. Ilmoittautuminen hyvinvointilautakunnan sihteerille.

Hyvinvointilautakunta merkitsi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
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§ 71
Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma 1.1.2022 - 31.5.2022
ROIDno-2022-565
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Kuusela, Johanna Lohtander, Kaisa-Maria Rantajärvi, Outi Palmén, Anu
Äkäslompolo
kaisa.kuusela@rovaniemi.fi, johanna.lohtander@rovaniemi.fi, kaisa-maria.
rantajarvi@rovaniemi.fi, outi.palmen@rovaniemi.fi, anu.akaslompolo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö, vs. palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri,
talouspäällikkö
Liitteet

1 Hyvinvointi Talousraportti 052022
Kaupunginhallituksen 29.11.2021 § 469 hyväksymien vuoden 2022 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.1. mukaan:
”Toimielimiltä edellytetään talouden toteuman seuraamista kuukausittain ja
tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion
mukaiseksi.
Kaupunkistrategian 2017−2021 asetettujen tavoitteiden mukaan vuonna 2025
Rovaniemen kaupunkikonsernin talous on tasapainossa ja aktiivisella
omistajaohjauksella tuetaan kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista."
Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 5.1. mukaan:
”Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion
toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten
yhteydessä.”
Hyvinvointilautakunnan vuoden 2022 talousarvio on yhteensä 251,14 miljoonaa euroa.
Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma on toukokuun jälkeen -112,5,0 M€ euroa
(44,70 %). Talousarvion tasaisen toteuman mukainen tavoite on -104,6 M€ (41,67 %).
Ero tasaiseen toteumaan on 7,6 M€. Palvelualueiden toteumaprosenttien vaihteluväli
on toukokuun jälkeen 42,34 – 52,82 %. Koronaliitännäisiä kuluja on toukokuun
loppuun mennessä kertynyt noin 5,9 M€. Terveydenhuollon palveluissa koronakuluja
on kirjattu kirjanpitoon 5,5 M€, joka vaikuttaa terveyspalveluiden toteuman ylitykseen.
Erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksuja on kertynyt toukokuun loppuun mennessä 3,8
M€, joka aiheuttaa ylitystä erikoissairaanhoidon kustannuksiin.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1.2022 – 31.5.2022 tiedoksi.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
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§ 72
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden alueellisen yhdistymisen seurantaryhmän raportti 1
/2022
ROIDno-2017-3845
Valmistelija / lisätiedot:
Outi Palmén
outi.palmen@rovaniemi.fi
hallintoylilääkäri
Liitteet

1 Seurantaryhmän raportti 1_2022
Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon ja Päihdeklinikan sekä Rovaniemen
kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden alueellinen yhdistyminen toteutui
1.2.2017. Kaupunki palautti 1.1.2021 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 hallintoylilääkäri Paula Reponen ja
palvelualuepäällikkö Mirja Kangas, sittemmin hallintoylilääkäri Outi Palmén ja vs.
palvelualuepäällikkö Kaisa-Maria Rantajärvi. Koko ryhmän kokoonpano tarkemmin
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
ollut 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 yhteistyön
seurantaa edelleen myös päihdepalveluiden osalta.
Seurantaryhmä on raportoinut sopimuksen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa
perusturvalautakunnalle (sittemmin hyvinvointilautakunnalle) ja sairaanhoitopiirin
yhtymähallitukselle. Liitteenä on seurantaryhmän raportti, jossa tarkastellaan
ajanjaksoa 1.1.-31.12.2021. Lapin hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023, jolloin kaikki sote-
palvelut LSHP:n ja LPSHP:n alueilta sekä pelastustoimi siirtyvät saman organisaation
alle. Yhdistyminen vaatii paljon valmistelutyötä ja siksi seurantaryhmä ystävällisesti
esittää Rovaniemen hyvinvointilautakunnalle ja LSHP:n hallitukselle, että yhdistymisen
seuranta päätetään tähän seurantaraporttiin.
Ehdotus
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Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja

Hyvinvointilautakunta merkitsee mielenterveys- ja päihdepalveluiden alueellisen
yhdistymisen seurantaraportin tiedoksi. Lisäksi
hyvinvointilautakunta hyväksyy yhdistymisen seurannan päättymisen esityksen
mukaisesti.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Lshp, Johanna Erholtz
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§ 73
Henkilöstölisäykset /Terveydenhuollon palvelualue
ROIDno-2022-1636
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Kuusela, Outi Palmén
kaisa.kuusela@rovaniemi.fi, outi.palmen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri
Palvelutarpeen kasvu terveydenhuollossa
Terveydenhuoltolaki velvoittaa ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksessa
painotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vahvistamista perustason
palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman
tavoitteena onkin parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta
ja jatkuvuutta, siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön,
varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus, sekä vahvistaa palveluiden
monialaisuutta ja yhteentoimivuutta. Kun edellä mainitut tavoitteet toteutuvat, myös
kustannusten kasvu voi taittua.
Rovaniemellä terveydenhuollon kasvaviin ja muuttuviin palvelutarpeisiin on vastattu
muun muassa henkilöstön osaamista vahvistamalla, toimintaprosesseja kehittämällä
ja uusia näyttöön perustuvia toimintamalleja käyttöönottamalla, sekä kohdentamalla
henkilöstöresursseja tarpeen mukaisesti uudelleen. Tästä kehittämistyöstä huolimatta
Rovaniemellä perusterveydenhuollon palvelujen toteuttaminen lakisääteisesti on
haasteellista, sillä henkilöstöresurssi on monin paikoin riittämätöntä kasvavaan
palvelutarpeeseen nähden muuttovoittoisessa kunnassa. Lakisääteisten
terveyspalveluiden tuottamiseksi, hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi ja oikea-
aikaisen hoitoon pääsyn parantamiseksi esitetään terveydenhuollon
ammattihenkilöiden virkojen ja toimien perustamista.

Vakanssit 1-5: Viisi terveyskeskuslääkärin virkaa
Avoterveydenhuolto
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on tärkeä osa Rovaniemen Lasten,
lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Mielenterveyspalveluiden
saatavuus on ollut riittämätöntä jo aiemminkin, mutta ongelma on korostunut
koronapandemian myötä. Mielenterveysasioissa myös erikoissairaanhoitoon pääsy on
viivästynyt. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon valtakunnalliset lääkärikohtaiset
oppilas- ja opiskelijamääräsuositukset ovat huomattavasti pienentyneet. THL:n
suosituksen mukaan kouluterveydenhuollossa on enintään 2100 oppilasta
/kokopäivätoiminen lääkäri ja opiskeluterveydenhuollossa on 2500-3000 opiskelijaa
/kokopäiväinen lääkäri. Rovaniemellä perusopetuksessa oppilaita on noin 7000 ja
opiskeluterveydenhuollon asiakkaana toisen asteen opiskelijoita noin 3500. (Luvut
laskettu keväällä 2022).
Kouluterveydenhuollossa on kyetty toteuttamaan vain lakisääteiset laajat
terveystarkastukset. Ongelmiin puuttuminen riittävän varhain edellyttäisi muun
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muassa lääkäriresurssin lisäystä kouluterveydenhuoltoon. Koululääkärillä
on merkittävä rooli oppilashuollon moniammatillisessa työryhmässä, mutta tällä
hetkellä lääkäriresurssi on riittämätöntä tähän tehtävään. Opiskeluterveydenhuollossa
hoidetaan nykyään pääasiassa mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Tarve on ollut
kasvavaa ja kysyntään tulisi vastata nykyistä paremmin. Mitä varhaisemmin ongelmiin
päästään tarttumaan, sitä paremmat mahdollisuudet on saada ne ajoissa haltuun ja
vähentää täten myös terveydenhuollon ja laajemminkin koko yhteiskunnan
kustannuksia.
Rovaniemellä on tietoisesti vahvistettu vaativaa erityisosaamista esimerkiksi lasten ja
nuorten keskittymistiimiin ja vähennetty tältä osin erikoissairaanhoidon palvelujen
tarvetta. Keskittymistiimin lääkärityöpanokseen ei ole tehty aiemmin resurssilisäystä,
vaan tämä työpanos on otettu avovastaanottotoiminnan resurssista. Tämä on
osaltaan huonontanut hoidon saatavuutta ja vaikeuttanut perusterveydenhuollon
hoitotakuun toteutumista, eikä lasten ja nuorten hoitoon pääsy tapahdu riittävän
varhaisessa vaiheessa.
Avovastaanotolla on koronapandemian jälkeisen hoitovelan lisäksi merkittävä määrä
uusia erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon siirtymässä olevia
potilasryhmiä, esimerkiksi liittyen uniapnean diagnostiikkaan ja seurantaan.
Avovastaanoton lääkäreiden työpanoksesta kuluu suuri määrä sektoritöihin, muun
muassa päivystys, neuvolat, koulut, osastotyön sijaistus. Tämä osaltaan vaikeuttaa
merkittävästi sekä potilaiden hoitoonpääsyä että hoidon jatkuvuutta. Tilannetta tulee
vaikeuttamaan entisestään tiukentuva hoitotakuulainsäädäntö.
Viroista kaksi sijoittuu avovastaanotolle, yksi kouluterveydenhuoltoon,
yksi opiskeluterveydenhuoltoon ja yksi keskittymistiimin.
Terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuusvaatimus on Suomessa laillistettu lääkäri.
Terveyskeskuslääkärin viran kustannusvaikutus henkilöstömenoihin on noin
113 000 € vuosittain. Viiden terveyskeskuslääkärin viran kustannusvaikutus
henkilöstömenoihin on noin 565 000 € vuosittain. Ajalla 1.7-31.12.2022
henkilöstömenojen kustannusvaikutus on 282 500 €.
Vakanssit 6-10: Viisi terveydenhoitajan toimea
Terveysneuvonta
Valtioneuvoston asetus 380/2011 neuvolatoiminnasta, koulu- ja
opiskeluterveydenhuollosta, sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun
terveydenhuollosta yhdenmukaisti palvelujen toimintatapoja, sekä laajensi
määräaikaisten terveystarkastusten sisältöjä ja järjestämistä. Neuvola-asetuksen
mukaan väestön erityispiirteistä nouseva lisätuen tarve tulee myös huomioida
henkilöstömitoituksessa. Asetus on kuntia velvoittava. Neuvolan sekä koulu- ja
opiskeluterveydenhuollon asiakkaiden tuen tarve on kasvanut ja huolten määrä
muuttunut, minkä hoitaminen edellyttää paitsi uusien toimintatapojen käyttöönottoa,
myös riittävää henkilöstöresurssia.
Korona-aika on kasvattanut hoitovelkaa. Mielenterveysongelmiin liittyviin käynteihin
käytetään työaikaa neuvoloissa sekä koulu- ja
opiskeluterveydenhuollossa enemmän kuin ennen koronapandemiaa. Tarve vastata
lisääntyneeseen kysyntään ja tuen tarpeeseen vaatii yksittäiseltä työntekijältä jatkuvaa
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priorisointia ja käytettävän työajan räätälöintiä. Palvelut ovat edelleen ruuhkautuneet
ja henkilöstö on kovan työpaineen alla. Kaikki lakisääteiset terveystarkastukset eivät
ole toteutuneet, etenkään koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa viime vuosien aikana
ja tekemättömien terveystarkastusten määrä on korona-aikana lisääntynyt
entisestään. Myös kasvanut korjaavien palvelujen tarve ruuhkauttaa erikoistason
palveluja ja lisää hoitokustannuksia. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa
kannatellaaan myös korjaaviin palveluihin jonottavia asiakkaita. Syntyneen hoitovelan
voidaan ennakoida näkyvän palvelujärjestelmässä vielä pitkään, vaikka
koronapandemia hiljalleen laantuukin.
Neuvolatyö perustuu luottamukselliseen ja pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen
terveydenhoitajan ja asiakasperheen välillä. Perheiden aito kohtaaminen, välittäminen
sekä ajan antaminen ovat edellytyksiä vanhempien voimavarojen ja pärjäävyyden
tukemiselle. Parisuhde-, mielenterveys- tai päihdeongelmien tai raskausajan ja
synnytyksen jälkeisen masennuksen puheeksi ottaminen ja perheiden yksilöllinen
auttaminen suojaavat lapsen tervettä kasvua ja kehitystä. Neuvolassa on
mahdollisuus puuttua varhain myös edellä kuvattuihin ongelmiin ja ohjata
tarpeenmukaisen tuen piiriin.
Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä on tarpeen tehostaa muun muassa kotiin
jalkautuvan perhetyön muodossa, vahvistaen vanhemmuutta. Vanhempien
psykososiaalisen tuen tarve on kasvanut korona-aikana entisestään. Asiakkaiden tuen
tarpeet ovat monimuotoistuneet ja työn vaativuus on lisääntynyt. Rovaniemelle
muuttaa paljon uusia lapsiperheitä ja syntyvyys on nousussa kolmatta vuotta
peräkkäin, vaikuttaen myös terveysneuvonnan palvelutarpeen kasvuun.
Kouluterveyskyselyn (THL 2021) mukaan nuorten psyykkinen oireilu on lisääntynyt ja
psykososiaalisen tuen tarve on kasvanut. Peruskoulun yläkoulun ja
opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajia on koulutettu IPC- menetelmäohjaukseen
nuorten masennusoireilun ehkäisyssä ja hoidossa. Menetelmän juurruttamiseen
koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon tulee olla riittävästi resursseja, jotta IPC -
menetelmäohjaus voidaan ottaa systemaattisesti käyttöön nuorten masennuksen
hoitoon perustason palveluissa. IPC-menetelmä on tutkimusten mukaan vaikuttavaa
ja vähentää myöhemmin korjaavien palveluiden tarvetta, erikoissairaanhoitoon
lähettämistä ja nuoren syrjäytymistä.
Ehkäiseviin peruspalveluihin investointi on välttämätöntä, jotta voidaan vahvistaa
lasten, nuorten ja perheiden omia voimavaroja, sekä päästä riskitekijöihin ja ongelmiin
käsiksi varhaisemmin. Näin toimimalla voitaisiin pienentää sekä inhimillistä
kärsimystä, että hoitokustannuksia. Neuvolassa sekä koulu- ja
opiskeluterveydenhuollossa työskentelevillä terveydenhoitajilla on hyvät
mahdollisuudet tunnistaa lasten, nuorten ja perheiden mahdollisia pulmia ja erityisen
tuen tarpeita, sekä kohdentaa tukea näille perheille mahdollisimman
varhain. Rovaniemi sai Unicefin “ Lapsiystävällinen kunta” -tunnustuksen kolmatta
kertaa. Tämän tulisi näkyä myös konkreettisena tekona lasten ja nuorten
terveyspalvelujen resurssien vahvistamisessa.
Toimista kolme sijoittuu äitiys- ja lastenneuvolaan ja kaksi koulu- ja
opiskeluterveydenhuoltoon.
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Terveydenhoitajan toimen kelpoisuusvaatimus on sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulun terveydenhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi
opistoasteen terveydenhoitajan tutkinto.
Terveydenhoitajan toimen kustannusvaikutus henkilöstömenoihin on noin 46 000 €
vuosittain, eli viiden terveydenhoitajan vuosikustannukset ovat 230 000 €. Ajalla 1.7-
31.12.2022 henkilöstömenojen kustannusvaikutus on 115 000 €.
Vakanssit 11-12: Kaksi sairaanhoitajan toimea
Lasten ja nuorten mielenterveystyö
Käypä hoito -suositusten ja Lapin sairaanhoitopiirin kanssa sovitun hoidon
porrastuksen mukaan lasten ja nuorten ylivilkkaus- ja keskittymisongelmien selvittely
ja diagnostiikka kuuluvat perusterveydenhuoltoon. Työpanoksen lisäämisellä lasten ja
nuorten terveyspalveluihin, kohdentuen perustason mielenterveystyöhön, on
mahdollista puuttua ongelmiin varhaisemmassa vaiheessa ja näin osaltaan vähentää
painetta erikoissairaanhoitoon. Sairaanhoitajien työpanos
kohdentuu neuropsykiatristen ongelmien selvittelyn lisäksi myös jalkautuvaan
oppilashuoltotyöhön kouluille kouluterveydenhoitajien työparina ja moniammatillisen
työryhmän asiantuntijoina.
Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimus on sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tutkinto, jossa suuntautuminen
psykiatriseen hoitotyöhön tai terveydenhuoltoalan aiempi opistoasteen psykiatrisen
sairaanhoitajan tutkinto.
Mielenterveystyöhön suuntautuneen sairaanhoitajan toimen kustannusvaikutus
henkilöstömenoihin on noin 46 000 € vuosittain, eli kahden psykiatrisen
sairaanhoitajan vuosikustannukset ovat 92 000 €. Ajalla 1.7-31.12.2022
henkilöstömenojen kustannusvaikutus on 46 000 €.
Vakanssi 13: Terveydenhoitajan toimi
Avovastaanotto, seksuaaliterveyden edistäminen
Terveydenhuoltolain 13 §:n mukaan kunnan tulee järjestää seksuaaliterveyspalvelut
asukkailleen. Nykyisin kaikkien alle 35-vuotiaiden seksuaaliterveyspalvelut järjestetään
kaupungin perhesuunnitteluneuvolassa, joka on osa opiskeluterveydenhuollon
toimintaa. Yli 35- vuotiaiden palvelut järjestetään terveysasemien avovastaanotoilla.
Seksuaaliterveyspalveluita on tarkoitus edelleen kehittää sisällöllisesti ja
palvelukokonaisuus keskittää avovastaanotolle. Ko. palvelut ovat nykyisin
painottuneet enemmän raskauden ehkäisyyn ja sukupuolitautien ehkäisyyn, joten
muutoksella pyritään myös kokonaisvaltaiseen palveluun. Koulu- ja
opiskeluterveydenhuollon asiakkuudessa olevien seksuaaliterveyspalvelut hoidetaan
jatkossakin kuten nykyisin, muiden kuntalaisten seksuaaliterveyspalvelut keskitetään
avovastaanotolle. Jotta tämä palvelukokonaisuus voidaan keskittää ja palvelun
sisältöjä kehittää edelleen, tarvitaan hoitajaresurssi tätä palvelua tuottamaan.
Seksuaalineuvontaan erikoistuneen terveydenhoitajan toimen kelpoisuusvaatimus on
sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun terveydenhoitajan tutkinto ja
erikoistumiskoulutus seksuaalineuvonnasta tai terveydenhuoltoalan aiempi
opistoasteen terveydenhoitajan tutkinto ja erikoistumiskoulutus
seksuaalineuvonnasta.
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Seksuaalineuvontaan erikoistuneen terveydenhoitajan toimen kustannusvaikutus
henkilöstömenoihin on noin 47 000 € vuosittain. Ajalla 1.7-31.12.2022
henkilöstömenojen kustannusvaikutus on 23 500 €.
Vakanssi 14: Terveydenhoitajan toimi
Avovastaanotto
Koronaviruspandemian levitessä perustettiin infektiopoli Pulkamontien
terveysaseman yhteyteen vuonna 2020. Keskitetysti kaikki infektio-oireiset potilaat
ohjataan edelleen infektiopolille, myös opiskeluterveydenhuollosta.
Henkilöstöresurssi, 2-3 terveydenhoitaja/sairaanhoitajan työpanos, on
siirretty infektiopolille avovastaanotolta. Toiminta infektiopolilla jatkuu edelleen, ja
henkilöstötarve on pysynyt siellä ennallaan.
Avovastaanotolla tehtävä koronatyö johtanut hoitovelan muodostumiseen, eikä
pitkäaikaissairaiden kontrolliaikoja ole voitu järjestää hoitosuunnitelman mukaisesti.
Henkilöstövajetta on aiheuttanut 2-3 avovastaanoton hoitajan siirto infektiopolille ja
heidän tehtäviä on siirretty muille hoitajille.
Kelpoisuusehtona terveydenhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulun terveydenhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi
opistoasteen terveydenhoitajan tutkinto.
Terveydenhoitajan toimen kustannusvaikutus henkilöstömenoihin on noin 47 000 €
vuosittain. Ajalla 1.7-31.12.2022 henkilöstömenojen kustannusvaikutus on 23 500 €.
Vakanssit 15-20: Kuusi fysioterapeutin toimea
Kuntoutuspalvelut
Kuntoutuspalvelut järjestää fysioterapiaa kaikenikäisille kuntalaisille, muun muassa
ikäihmisten kotihoitoon, kuntoutussairaalaan ja kotisairaalaan,
sekä asumispalveluihin. Asiakkaan tarpeen mukainen kuntoutus edistää
toimintakykyä ja elämänlaatua, sekä vähentää ympärivuorokautisen hoidon tarvetta,
mistä seuraa huomattavia kustannussäästöjä.
Ikäihmisten palvelujen tarve on lisääntynyt erityisesti kotihoidossa ja
asumispalveluissa. Kotihoitoon tarvitaan kasvavan hoitotyön tarpeen lisäksi myös
enemmän kuntoutusresurssia. Kotihoitoon valmistellaan uutta tiimiä/aluetta, johon
tarvitaan myös yksi fysioterapeutin vakanssi. Lisäksi asumispalveluissa
kuntoutuspalvelujen tarve muodostaa kahden fysioterapeutin vakanssitarpeen. Tällä
hetkellä asumispalveluissa Näsmänkiepissä on yksi fysioterapeutti, jonka resurssi ei
riitä asumispalveluyksiköiden asukkaiden kuntoutusasioiden edistämiseen ja
ennaltaehkäisyyn. Arviointiyksikössä asiakasmäärät ovat kasvaneet ja vakiintuneet
korkeammaksi, eikä siellä tällä hetkellä toimivan fysioterapeutin resurssi ole enää
riittävä asiakkaiden aktiiviseen kuntouttamiseen. Tämän vuoksi myös
arviointiyksikköön tulisi lisätä yksi fysioterapeutin vakanssi.
Kuntoutussairaalassa on jatkuvasti lisäresurssin tarvetta, johtuen potilasmäärästä.
Asiakkaiden ja potilaiden aktiivinen kuntouttaminen ja kuntouttava työote
mahdollistaa kokonaisvaltaisesti hyvän ja suunnitellun kotiutumisen ja vähentää
hoidon ja hoivan tarvetta jatkossa. Kuntoutussairaalassa on tarve yhdelle
fysioterapeutille, jonka työnkuva kohdentuu sinne, missä on vajetta tai
tarvetta, esimerkiksi potilaspaikkamäärän muutoksen vuoksi. Kotisairaalahoito on
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kotona toteutuvaa sairaalatasoista hoitoa vaihtoehtona vuodeosastohoidolle.
Palliatiivinen kotisairaalahoito mahdollistaa parantumattomasti sairaalle yksilöllisen ja
turvallisen hoidon elämän loppuvaiheessa. Palliatiivisessa hoidossa paneudutaan
kokonaisvaltaisesti potilaan fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin. Saattohoito
voi olla osa palliatiivista hoitoa ja sen tarkoituksena on tukea ja hoitaa yksilöllisesti
ihmistä ja hänen omaisia parhaalla mahdollisella tavalla inhimillisiä arvoja
kunnioittaen. Fysioterapeutin rooli palliatiivisessa hoidossa on keskeinen luomaan
potilaalle ja hänen omaisilleen myönteisiä kokemuksia toimintakyvyn ylläpitämisellä ja
toimintakykyä kohentamalla. Kotisairaanhoitoon tarvitaan yksi fysioterapeutti
palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoidon asiantuntijatiimiin.
Toimet kohdennetaan ikäihmisten kuntotuspalveluihin.
Fysioterapeutin toimen kelpoisuusvaatimus on sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulun fysioterapeutin tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi
opistoasteen fysioterapeutin tutkinto
Fysioterapeutin toimen kustannusvaikutus henkilöstömenoihin on noin 45 000 €
vuosittain, eli kuuden fysioterapeutin vuosikustannukset ovat 270 000 €. Ajalla 1.7-
31.12.2022 henkilöstömenojen kustannusvaikutus on 135 000 €.
Vakanssi 21: Terveyskeskuspsykologin virka
Terveyspalvelut
Terveyskeskuspsykologin työ on muun muassa ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä,
jossa tavoitteena on kasvua ja kehitystä uhkaavien riskitilanteiden ja häiriöiden
mahdollisimman varhainen tunnistaminen ja hoito. Terveyskeskuksen
psykologipalveluita tarjotaan kaikenikäisille kuntalaisille, ja tarvittaessa psykologi
ohjaa asiakkaan jatkotutkimuksiin ja lääkärin hoitoon. Perusterveydenhuollon
psykologipalveluita vahvistamalla pyritään puuttumaan pulmiin varhaisemmassa
vaiheessa ja ehkäisemään kalliin erikoissairaanhoidon tarve.
Terveyskeskuspsykologin viran kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin
pätevyys.
Terveyskeskuspsykologin viran kustannusvaikutus henkilöstömenoihin on noin 68
000 € vuosittain. Ajalla 1.7-31.12.2022 henkilöstömenojen kustannusvaikutus on 34
000 €.
Vakanssi 22: Sosiaalityöntekijän virka
Terveyspalveluihin
Terveydenhuollon sosiaalityöntekijä on erityistyöntekijä, joka työskentelee muiden
ammattilaisten rinnalla. Tehtävään kuuluu etsiä potilaiden ja perheiden kanssa
keinoja ja ratkaisuja arjessa selviytymiseen ja jaksamiseen sairauden tai
vamman muuttaessa elämää. Sosiaalityöntekijä auttaa löytämään muuttuneeseen
elämätilanteeseen sopivia palveluita, selvittää mahdollisuuksia erilaisiin etuuksiin ja
auttaa tukea antavan verkoston kartoittamisessa ja kokoamisessa. Asiakkaina ovat
potilaat ja perheet, jotka eivät välttämättä ole sosiaalitoimen asiakkaita.
Sosiaalityöntekijällä on laaja tietämys sosiaalivakuutus- ja palvelujärjestelmästä sekä
lainsäädännöstä ja kyky soveltaa tätä tietoa. Työntekijä osallistuu tarpeen mukaan
hoito- ja kuntoutussuunnitelman laatimiseen osana terveydenhuollon
moniammatillista tiimiä.
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Terveyskeskuksen avovastaanottojen yhteydessä toteutuva terveyssosiaalityö turvaa
potilaan oikeuden kokonaisvaltaiseen hoitoon. Hyvin hoidettu varhainen sosiaalityön
tuki estää tilanteiden vaikeutumista ja vähentää tarvetta vaativampiin palveluihin.
Terveyssosiaalityö on kiinteä osa palvelu- ja hoitoketjuja jo perustasolla ja sen
asiatuntijapalvelut järjestetään matalalla kynnyksellä lähellä terveyspalveluja, eikä
siinä synny sosiaalihuollon asiakkuutta.
Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7§ mukainen
sosiaalityöntekijän pätevyys.
Sosiaalityöntekijän viran kustannusvaikutus henkilöstömenoihin on noin 57 000 €
vuosittain. Ajalla 1.7-31.12.2022 henkilöstömenojen kustannusvaikutus on 28 500 €.
Vakanssi 23: Hammashoitajan toimi
Suun terveydenhoito
Suun terveydenhuollossa on haasteita hoidon saatavuudessa. Palvelutuotanto on
toistaiseksi voitu toteuttaa lakisääteisessä ajassa, mutta suun sairauksien jatkohoito ei
toteudu tarkoituksenmukaisesti. Pitkittynyt koronapandemia on osaltaan heikentänyt
hammashoidon saatavuutta, jonka seurauksena väestön hoitovelka myös suun
terveydenhuollon osalta on kasvanut. Suun terveydenhuollon toimitilaratkaisujen
myötä nykyisen hammashoitolatoiminnan tehostaminen ei toteudu aiemmin
suunnitellulla tavalla, joten lakisääteisten tehtävien tuottamiseksi tarvitaan lisää suun
terveydenhuollon henkilöstöresurssia.
Suun terveydenhoitoon opinnoissaan suuntautunut hammashoitaja osallistuu suun
alueen sairauksien tutkimukseen ja hoitoon yhdessä hammaslääkärin kanssa ja
huolehtii vastaanoton ja hoitoympäristön toimivuudesta ja aseptiikan toteutumisesta.
Hammashoitajan on hallittava suun hoitotyön eri hoitokäytännöt, materiaalit,
lääkeaineet ja instrumentit. Hammashoitajat voivat myös työskennellä itsenäisesti
potilaiden kanssa. Työtehtäviä ovat mm. hoidontarpeen arvioinnit, suun terveyden
edistäminen ja oikomishoidon osatehtävät. Hammashoitajan vastuulla ovat myös
erilaiset toimistotehtävät, kuten ajanvaraus ja tilastoinnit.
Hammashoitajan toimen kelpoisuusvaatimus on lähihoitajan tutkinto,
suuntautuminen suun terveydenhuoltoon.
Hammashoitajan toimen vuosikustannukset ovat noin 40 000 € vuodessa. Ajalla 1.7-
31.12.2022 henkilöstömenojen kustannusvaikutus on 20 000 €.

Valmistelijoiden esitys
Terveydenhuollon palvelualueelle esitetään perustettavaksi edellä mainitut 23
virkaa ja toimea 1.7.2022 alkaen.
1.7.-31.12.2022 vakanssien kokonaiskustannus on 708 000 €, vuosikustannukset
yhteensä 1 416 000 €.
Uusien vakanssien kustannukset eivät sisälly vuoden 2022 talousarvioon.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
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Hyvinvointilautakunta perustaa terveydenhuollon palvelualueelle edellä esitetyt 23
virkaa ja toimea 1.7.2022 alkaen.

Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Taloussuunnittelija, henkilöstöasiantuntija
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§ 74
Kolmen palveluohjaajan ja kahden sosiaaliohjaajan viran perustaminen Ikäkeskukseen /
Ikäihmisten palvelut
ROIDno-2022-2669
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander, Johanna Pikkuaho, Noora Tuohino
johanna.lohtander@rovaniemi.fi, johanna.pikkuaho@rovaniemi.fi, noora.
tuohino@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, palveluesimies, johtava sosiaalityöntekijä
Ikäkeskuksen toimintaan kuuluu mm. ikäihmisten palveluohjaus kotiin annettaviin
palveluihin ja asumispalveluihin, omais- ja perhehoidon palvelut, gerontologinen
sosiaalityö, geriatrian poliklinikka, veteraanien palvelut ja
asiakasmaksuyksikkö. Ikäkeskuksen toimintaa on kehitetty sekä ja tiimi- ja
tehtäväjakoa selkeytetty vuonna 2021. Ikäkeskuksessa on kasvava henkilöstötarve
liittyen asiakasohjaukseen sekä palvelutarpeen arviointien ja asiakassuunnitelmien
päivittämiseen liittyvissä lakisääteisissä tehtävissä.
Palveluohjauspiste Nestorissa ja palvelutarpeen arviointitiimissä annetaan laaja-
alaista neuvontaa ja ohjausta ikääntyville ja heidän läheisilleen sekä tehdään
ikääntyvien palvelutarpeen arviointeja, päätöksenteon valmistelua ja palvelujen
järjestämistä kotiin annettavassa palvelukokonaisuudessa. Palvelun toimivuus on
keskeisessä roolissa siinä, että asiakas ohjautuu oikeisiin palveluihin ja hänelle
sopivien ratkaisujen etsinnässä huomioidaan kaikki toimijat. Palvelutarpeen
arviointien ja asiakassuunnitelmien päivittämiseen liittyy määräaikoja, joihin
vastaamisessa on korona-ajan jälkeen viivettä. Kotihoidon asiakassuunnitelmia ei ole
kyetty päivittämään yli vuoteen noin 170 asiakkaan kohdalla. Tiimeissä toimii tällä
hetkellä neljä terveyden- tai sairaanhoitajaa, kolme palveluohjaajaa sekä
vastuuterveydenhoitaja.
Ikäkeskuksesta järjestetään ikääntyvien omais- ja perhehoidon palvelut ( n. 427
omaishoidettavaa ja n. 25 henkilöä lyhyt- ja pitkäaikaisen perhehoidon piirissä).
Tavoitteena on systemaattisesti lisätä yhteydenpitoa omaishoitajiin, aloittaa
hyvinvointi- ja terveystarkastukset omaishoitajille sekä kehittää ikääntyvien
perhehoitoa, joka on kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen väliin sijoittuvaa
välimuotoista hoitoa ja asumista. Näillä toimilla omaishoitajia tuetaan
hoitotehtävässään, mikä voi siirtää raskaampien palveluiden tarvetta myöhemmäksi.
Ennakoivan toiminnan ja omaishoitajien tuen vahvistaminen on yhdensuuntaista
Hyvää elämää ikääntyneenä 2025 -toimenpideohjelman kanssa. Omais- ja
perhehoidon tiimissä toimii tällä hetkellä kolme palveluohjaajaa ja terveydenhoitaja.
Ikäkeskuksesta järjestetään yli 65-vuotiaiden sosiaalityön palvelut koko Ikäihmisten
palvelualueelle. Tarve on kasvava: ikääntyvän väestön kasvun myötä ikääntyvät
tarvitsevat yhä enemmän henkilökohtaista apua ja tukea erilaisissa vaikeissa
elämäntilanteissa, esimerkiksi taloudellisten asioiden hoitoon, asumiseen tai
elämänhallintaan liittyen. Ikääntyviä koskevia huoli-ilmoituksia ja yhteydenottoja tuen
tarpeen arvioimiseksi tehtiin yhteensä 778 vuonna 2021 (495 vuonna 2020).
Sosiaalityön tiimissä toimii nyt neljä sosiaalityöntekijää ja johtava sosiaalityöntekijä.
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Yksi sosiaalityöntekijä työskentelee kuntoutussairaalassa ja yksi ikäihmisten
asumispalveluiden ohjauksessa ja erityistä tukea tarvitsevien omatyöntekijänä.
Resursointia on tarpeen vahvistaa sosiaaliohjaajien vakansseilla.
Ikäkeskuksen sosiaalityöntekijät vastaavat ikääntyvien raha-asioiden hoidosta
välitystilipalvelun kautta, jos muut vaihtoehdot raha-asioiden hoitamiseksi eivät ole
sopivia. Välitystiliasiakkaiden määrä on kasvanut: toukokuussa 2020 ja 2021
asiakkuuksia oli keskimäärin 20 henkilöä, kun toukokuussa 2022 asiakkuuksia on 36.
Osa välitystiliasiakkaista on erityistä tukea tarvitsevia ikäihmisiä, joilla on erityisiä
vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja, ja
joiden tukeminen edellyttää moniammatillista ja paneutuvaa työskentelyä.
Välitystileihin liittyvään päivittäiseen työhön, asiakkaiden arjen ja asumisen
tukemiseen sekä henkilökohtaiseen ohjaukseen on tarkoituksenmukaista sisällyttää
sosiaaliohjaajan työpanosta sosiaalityöntekijöiden työparina.
Perustettavat vakanssit sijoitetaan Ikäkeskukseen. Uusilla palveluohjaajien
vakansseilla vahvistetaan palvelutarpeen arviointitiimin ja omais- ja perhehoidon
tiimiin toimintaa. Sosiaaliohjaajien vakanssit kohdennetaan sosiaalityön tiimin
toimintaan. Näillä toimilla on ennakoiva, varhaista tunnistamista ja toimintakykyä
ylläpitävä sekä kotona asumista tukeva funktio.
Ikäihmisten palveluihin esitetään perustettavaksi 1.8.2022 alkaen:
3 palveluohjaajan virkaa. Palveluohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva
sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto.
2 sosiaaliohjaajan virkaa. Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on
sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen
pätevyys.
Perustettavat virat täytetään syksyn 2022 aikana. Palkkauskustannuksiin ei ole
varauduttu vuoden 2022 talousarviossa.
Arvioidut kustannukset virkalisäyksiin 1.8.-31.12.2022 yhteensä 93 444€.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää perustaa kolme palveluohjaajan virkaa ja kaksi
sosiaaliohjaajan virkaa Ikäihmisten palveluihin 1.8.2022 alkaen, virkojen ensisijainen
sijoituspaikka on Ikäkeskus.
Palveluohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan
korkeakoulututkinto.
Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon
ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys

Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
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Perusturvalautakunta, § 156,16.12.2020
Hyvinvointilautakunta, § 51,24.11.2021
Hyvinvointilautakunta, § 75, 22.06.2022
§ 75
Ikäihmisten palvelut / Kotona asumista tukevien palvelujen ja palveluasumisen sääntökirja/
Muutos 1.8.2022
ROIDno-2019-1057
Perusturvalautakunta, 16.12.2020, § 156
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet
1 Liite: Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirja 2021 alkaen
Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa 28.10.2020 kokouksessaan. Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja on 12.11.2020 päättänyt käyttää otto-oikeutta perusturvalautakunnan
päätökseen § 127 (28.10.2020). Puheenjohtajan näkemyksen mukaan lautakunta ei ole
riittävällä tavalla pystynyt punnitsemaan sääntökirjan muutosten vaikutuksia yksittäisiin
kuntalaisiin. Kaupunginhallitus palautti kokouksessaan 7.12.2020 asian
perusturvalautakunnan käsiteltäväksi.
Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 28.10.2020, § 127 esityksen mukaisesti muuttaa
asumispalveluiden palvelusetelin vuorokausihinnoittelua siten, että yrittäjän
vuorokausihinnoittelun kattohintaa nostettiin tehostetussa palveluasumisessa 105 eurosta
110 euroon ja palveluasumisessa 55 eurosta 58 euroon. Muutoksen jälkeen asiakkaalle
myönnetyn setelin maksimiarvo on edelleen 105 €, mutta tuottajilla on mahdollisuus periä
asiakkailtaan tuottamistaan palveluista 0-5 € / vrk maksimiarvoa enemmän (yli 105 - 110 € /
vrk). Palveluasumisessa tuottajan mahdollisuus periä asiakkaalta palvelusta vastaavasti 0 -3 €
/vrk palvelusetelin maksimiarvoa enemmän. Kotihoidon palveluille asumisyksikössä on
säädetty kattohinta 34 €/tunti, muilta osin kotihoidon palveluntuottajien hinnoittelua ei ole
säädelty.
Asumispalveluiden yksityiset palvelut on 1.1.2020 alkaen on järjestetty pääsääntöisesti
(palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen) palvelusetelillä. Tavoitteena
järjestämistavan muutoksessa oli parantaa asiakkaan asemaa: asiakkaan valinnanvapaus
korostuu ja asiakkailta perittävien maksujen käytännöt yhtenäistettiin, mikä osaltaan lisäsi
asiakkaan tasavertaista kohtelua oman toiminnan ja yksityisten palvelujen kesken.
Vuonna 2020 kaupunki rajasi palveluntuottajien mahdollisuutta hinnoitella vuorokausihintaa
päättämällä 105 €:n ja 55 €:n hintakatosta. Tämä käytäntö ei ole tavallinen menettely niissä
kaupungeissa, joissa palveluasumisen palveluseteli on käytössä. Kaupunki on määritellyt
myös maksimihinnan mm. ateriapäivälle, palveluasumisen yöhoidolle ja saattajamaksulle.
Valtakunnallisesti vuorokausihinnat vaihtelevat karkeasti 97 – 130 € välillä riippuen
kaupungista, joten seteliarvona 105 € on valtakunnallista keskiarvoa. Hintakatolla ja muilla
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hintojen määrittelyllä on säädelty asiakkaille syntyvää maksurasitusta mahdollisimman
yhdenvertaiseksi. Asukkaiden vuokra perustuu vuokrasopimukseen ja vuokramenot
vaihtelevat yksiköittäin.
Pidemmällä aikavälillä vapaampi hinnan määrittely ja riittävästi toimijoita alueella
mahdollistaa parhaimmillaan aidon kilpailun laadulla ja hinnalla.
Palveluasumisen asiakkaan kokonaiskustannuksiin vaikuttaa setelin hinnan lisäksi asunnon
vuokra. Asunnon rakentamisen rahoituksessa on voitu käyttää ARA-rahoitusta, mikä osaltaan
laskee vuokran hintaa. Asumiskustannuksiin vaikuttaa myös asiakkaan asumistuen suuruus
tuloista ja varallisuudesta riippuen. Asiakkaalta perittävä kokonaishinta voi siten vaihdella eri
tuottajien kesken, mukaan lukien kaupungin oma toiminta
Kattohinnan korottaminen tuli kuitenkin joidenkin yrittäjien kanssa kynnyskysymykseksi
palvelusetelillä toimimiseksi. Perusturvalautakunta on osana vuoden 2021 talousarviota
siirtänyt setelille yhden oman yksikön toiminnan. Tällä hetkellä oma toiminta on n. 20 - 30 %
kalliimpaa kuin setelitoiminta. Oman toiminnan määrää lisätään jatkossa ikäihmisten uusien
asumispalvelujen käyttöönoton yhteydessä.
Asiakkaiden palvelusetelin arvoa voidaan harkinnanvaraisesti korottaa (Petultk 28.10.2020,§
125 ). Tämän vuoden seurannan mukaan palvelusetelin arvoa on korotettu 30 - 35 %:lla
palveluasumisen asiakkaista. Marraskuussa 12 asiakasta sai maksimiarvon eli 105 €/vrk
palvelusetelin. Harkinnassa huomioidaan asiakkaan käytössä olevat nettotulot ja tosiasialliset
menot mm. lääkemenot, terveydenhuollon menot, entisen asunnon kustannukset puoli
vuotta siirtymävaiheessa.
Kaupunki on pitänyt 0,62 mitoituksen tehostetussa palveluasumisessa ennallaan, eikä siis ole
nostanut mitoitusta. Näin ollen perustetta mitoituksen muutoksista johtuen palvelusetelin
arvon korottamiselle ei nähty, mutta työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset 2020 –
2021 nostavat palvelutuottajien kustannuksia.
Valmistelussa on nyt huomioitu n. 2,8 % korotus palvelusetelin enimmäisarvoon. Tehostetun
palveluasumisen setelin maksimiarvoksi esitetään 108 €/ vrk ja palveluasumisen setelin
maksimiarvoksi 57 €/vrk. Taulukossa on esitetty tehostetun palveluasumisen palvelusetelin
arvon ja omavastuun määräytyminen esimerkinomaisesti eri tuloluokissa.
Asiakkaan bruttotulo € / kk
Omavastuu /kk
Omavastuu €/ vrk (jakajana 30,4 vrk)
Setelin arvo/vrk (108 € - omavastuu )

1000
185,4
6,1
101,9

1500
410,4
13,5
94,5

2000
635,4
20,9
87,1

2500
860,4
28,3
79,7

3000
1085,4
35,7
72,3

3500
1310,4
43,1
64,9

4000
1535,4
50,5
57,5*

Esimerkki tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon määräytymisestä
Setelin enimmäisarvo105 €/vrk (nykyinen tilanne)
Asiakkaan setelin arvo = 105€ - (((bruttotulot esim. 2017,67€-588€)x0,45)x12:365) = 83,85€
Omavastuu: 105€ - 83,85€ = 21,15 €/vrk x 30,4 = 642,96 €/kk.
Jos palvelusetelin enimmäisarvo on 108 €
Asiakkaan setelin arvo = 108 €- (((bruttotulot esim. 2017,67€-588€)x0,45)x12:365) = 86.85 € vrk
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Omavastuu: Tuottajan hinta 110 € /vrk 110 €/vrk - 86,85€ = 23,15€/vrk x 30,4 = 703,76 €/kk
Tuottajan hinta 108 €/vrk 108/vrk - 86,85 €/vrk = 21,15 €/ vrk x 30.4 = 642,96 €/kk
Yhteenvetona voidaan todeta, että mikäli yrittäjät nostavat hintojaan kattohintaan, asiakkaan
nettotuloista ja muista tosiasiallisista menoista (vuokra, lääkemenot, terveydenhuollon
menot, entisen asunnon kustannukset puoli vuotta siirtymävaiheessa) riippuen korotus 1-2 €
/vrk kohdistuu joko asiakkaan maksettavaksi omavastuuosuudessa tai se johtaa
palvelusetelin arvon harkinnanvaraiseen korottamiseen. Mikäli tuottajan hinta ei ylitä
palvelusetelin arvon maksimiarvoa, palvelumaksun osalta asiakkaan omavastuuosuuteen ei
tule tästä johtuen muutosta.
Palvelusetelin enimmäisarvon korottaminen lisää samassa suhteessa kustannuksia. Mikäli
palvelusetelien enimmäisarvot korotetaan kattohintoihin 110 € ja 58 € merkitsee se noin 500
000 € kustannuksia vuonna 2021. Palvelusetelin arvon enimmäismäärän korottaminen n. 2,8
%:lla arvioidaan lisäävän kustannuksia n. 350 000 – 400 000 €, jota ei ole huomioitu vuoden
2021 talousarviossa.
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen Ikäihmisten palvelualueen Kotona
asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjan käyttöön 1.1.2021 alkaen sillä
muutoksella, että
Tehostettu palveluasuminen
Palveluasuminen

setelin maksimiarvo on 108 €/ hoitovuorokausi ja
setelin maksimiarvo on 57 €/hoitovuorokausi

Äänestykset
JAA: esittelijä EI: Ramberg
Jaa
Sanna Luoma
Arto Köngäs
Riitta-Maija Hokkanen
Asko Peuraniemi
Mikko Lindroos
Erkki Virtanen
Marjo Rundgren
Ei
Pirita Nenonen
Päivi Alanne-Kunnari
Hilpi Ahola
Henri Ramberg
Päätös
Erkki Virtanen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 16:14.
Henri Ramberg esitti Hilpi Aholan ja Pirita Nenosen kannattamana, että
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen Ikäihmisten palvelualueen Kotona
asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjan käyttöön 1.1.2021 alkaen sillä
muutoksella että:
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Tehostettu palveluasuminen setelin maksimiarvo on 108 €/ hoitovuorokausi
Palveluasuminen setelin maksimiarvo on 57 €/hoitovuorokausi.
Vastaavasti sivun 51 viimeisen kappaleen tekstiin muutetaan hintakaton maksimiarvot
vastaamaan palvelusetelin maksimiarvoja eli seuraavasti sivulle 51: ”– – hintakaton, joka
palveluasumisessa 57€/vrk ja tehostetussa palveluasumisessa 108 €/vrk."
Perusturvalautakunta piti tauon klo 17:16-17:31.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esittelijän pohjaehdotuksesta poikkeava
ehdotus, joten asiasta on äänestettävä
Perusturvalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan
äänestys, jossa ne, jotka ovat esittelijän esityksen kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat
Rambergin esityksen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7 ) Jaa -ääntä, ja neljä (4) Ei -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut perusturvalautakunnan päätökseksi.
Henri Ramberg jätti asiasta seuraavan eriävän mielipiteen:
Asiakkaalle koituvia kustannuksia ei saisi korottaa.

Hyvinvointilautakunta, 24.11.2021, § 51
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Liite_ Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirja 2022
Ikäihmisten palvelualueella on ollut käytössä palveluseteli vuodesta 2017 lukien
kotihoidossa, omaishoidossa, palveluasumisessa (tavallinen). Palveluseteli laajeni 1.1.2020
tehostettuun palveluasumiseen ja nykyinen sääntökirja ( Petu 16.12.2020, § 156) sisältää
omaishoidon palvelusetelin , kotihoidon eri palvelusetelit, päivätoiminnan palvelusetelin ja
asumispalveluiden palvelusetelit.
Nyt päivitettyyn sääntökirjaan on tehty joitain sisällöllisiä tarkennuksia
ja seuraavat huomattavimmat muutokset: 1) Tehostettuun palveluasumiseen sisältyy myös
ateria, mikä näkyy palvelusetelin enimmäisarvoa nostavana. 2) Säännöllisen kotihoidon
tulosidonnaisen palvelusetelin arvo määräytyy eri tuntiluokkkien mukaan vaihdellen 7 € -
42 €/ tunti. 3) Kotihoidon palveluseteliä sovelletaan myös palvelutaloympäristössä asuviin
ilman yrittäjää sitovaa kattohintaa. 4) Asumispalvelussa palveluseteleiden arvoihin on tehty
muutoksia ja 5) asumispalveluissa palvelusetelin maksimiarvo on sama kuin yrittäjää
sitova kattohinta. Sääntökirjassa Rovaniemen kaupunki määrittää ikäihmisten
palvelualueella palveluseteleillä hankittavien palvelujen tuottamisehdot,
joita palvelusetelituottajan edellytetään sitoutuvan noudattamaan. Kaupunki käyttää
Vaana Oy:n sähköistä palvelusetelijärjestelmää.
Vuoden 2021 talousarviossa oli kotihoidon ja omaishoidon palveluseteliin varattu
325 000 € ja asumispalvelujen palveluseteliin ja ostopalveluihin 11,3 M€. Vuodelle
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2022 kotihoidon ja omaishoidon palveluseteliin on varattu 350 000 € ja
asumispalveluihin ennakoitu tarve on noin 14 M€.
Asumispalvelussa palveluseteliin siirtyminen oli vuonna 2020 merkittävä
järjestämistavan muutos ja kaikki tuottajat ovat
siirtyneet palvelusetelituottajiksi. Päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotolla
2021 tavoiteltiin vaihtoehtoisten palvelujen syntymistä muun muassa omaishoitajille,
mutta tarjontaa ei vielä ole ollut.
Kotona asumista tukevissa palveluissa keskeisimmät muutokset:
Säännöllisessä kotihoidossa on uudistettu palvelusetelin arvon määräytyminen.
Palvelusetelin enimmäisarvo määräytyy eri tuntiluokkien mukaan ja enimmäisarvoa,
31 €/tunti, on korotettu 42 €/tunti. Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan
tulojen mukaan. Palvelusetelin alin arvo on 7€/tunti ja korkein mahdollinen arvo on 42
€ / tunti (tulosidonnainen).
Palvelumäärä

Palvelusetelin enimmäisarvo

1-10 h/kk

31€

11-20 h/kk

35€

21-40 h/kk

39€

yli 41 h/kk

42€

Kotihoidon palveluseteliä sovelletaan palvelutaloympäristössä asuviin asiakkaisiin
ilman yrittäjää sitovaa kattohintaa. Tilapäisen kotipalvelun, kotihoidon ja
kotisairaanhoidon palvelusteliarvot ovat ennallaan.
Päivätoiminnan palvelusetelin arvoja on korotettu ollen 55 €/ päivä ja
osapäivätoiminnan palvelusetelin arvo 40 €/päivä.
Omaishoidon tuen palvelustelin arvoa on korotettu samaan kuin tehostetun
palvelussetelin arvo eli 135 €/vrk.
Asumispalveluissa keskeisimmät muutokset:
Tehostettuun palveluasumiseen sisältyvät myös ateriat, mikä on huomioitu
palvelusetelin arvossa. Uuden asiakasmaksulain mukaan 1.7.2021 alkaen asiakkaalta
ei voi periä erillistä ateriamaksua (vuonna 2021 16.10 €/ vrk) ja palvelusetelillä
palveluja järjestettäessä on syytä yhdenmukaistaa asiakkaiden asema myös tältä
osin.
Palveluille määritellyt palvelusetelien maksimiarvot ovat myös hintakattona
palvelutuottajan hinnoittelulle. Vuoden 2021 aikana palveluntuottajaa sitova hinta oli
mahdollista olla korkeampi, kuitenkin palveluasumisessa enintään 58 €/vrk (
palvelusetelin enimmäisarvo 57 €/ vrk) ja tehostetussa palveluasumisessa enintään
110 €/vrk ( palvelusetelin enimmäisarvo 108 €/ vrk).
Palveluasumisen palvelusetelin maksimiarvo on korotettu 70 € /vrk (tulosidonnainen).
Palvelusetelin arvon korottamisella kannustetaan toimijoita tuottamaan myös
kevyempää asumispalvelua.
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Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin maksimiarvossa on huomioitu aterian
sisältyminen palveluun. Lisäksi valmistelun aikana on käyty palveluntuottajien
kanssa vuoropuhelua. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin enimmäisarvo on
135 €/ vrk (tulosidonnainen). Asumispalvelujen kohdalla muutosten on arvioitu
aiheuttavan noin 3,1 M€ menojen kasvun.
Palvelujen sisältö ja laatu vastaavat entisen sääntökirjan vaadittua laatutasoa.
Palveluasumisessa välittömään asiakas- ja hoiva/hoitotyöhön osallistuvan
henkilöstömitoituksen tulee olla 0,3 yhtä asukasta kohti ja tehostetussa
palveluasumisessa 0,62 yhtä asukasta kohti.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen Ikäihmisten palvelualueen
Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjan käyttöön
1.1.2022 alkaen. Palvelusetelin arvon korotukseen liittyvistä talousarvioon tarvittavista
muutoksista tehdään ehdotus hyvinvointilautakunnalle alkuvuodesta 2022.

Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 22.06.2022, § 75
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander, Anu Äkäslompolo
johanna.lohtander@rovaniemi.fi, anu.akaslompolo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö
Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt 24.11. 2021, § 51 Kotona asumista tukevien
palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjan 1.1.2022 lukien. Nykyinen
sääntökirja sisältää omaishoidon palvelusetelin, kotihoidon eri palvelusetelit,
päivätoiminnan palvelusetelin ja asumispalveluiden palvelusetelit.
Vuoden 2022 sääntökirjaan tehtiin joitain sisällöllisiä tarkennuksia
ja seuraavat huomattavimmat muutokset:
1. Tehostettuun palveluasumiseen sisältyy uuden asiakasmaksulain mukaisesti
myös ateria, joka näkyy palvelusetelin enimmäisarvoa nostavana.
2. Säännöllisen kotihoidon tulosidonnaisen palvelusetelin arvo määräytyy eri
tuntiluokkkien mukaan vaihdellen 7 € - 42 €/ tunti.
3. Kotihoidon palveluseteliä sovelletaan myös palvelutaloympäristössä asuviin
ilman yrittäjää sitovaa kattohintaa.
4. Asumispalvelussa palveluseteleiden arvoihin tehtiin korotukset ja
asumispalveluissa palvelusetelin maksimiarvo on sama kuin yrittäjää sitova
kattohinta.
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Sääntökirjassa Rovaniemen kaupunki määrittää ikäihmisten palvelualueella
palveluseteleillä hankittavien palvelujen tuottamisehdot, joita palvelusetelituottajan
edellytetään sitoutuvan noudattamaan.
Vuoden 2021 tilinpäätöksessä kotihoidon ja omaishoidon palvelusetelin kustannukset
olivat noin 422 000 € ja asumispalvelujen palveluseteliin ja ostopalvelujen
kustannukset noin 12,8 M€. Vuodelle 2022 kotihoidon ja omaishoidon palveluseteliin
on varattu 350 000 € ja asumispalveluihin noin 13,3 M€.
Palveluille määritellyt palvelusetelien maksimiarvot ovat myös hintakattona
palvelutuottajan hinnoittelulle. Vuoden 2021 aikana palveluntuottajaa sitova hinta oli
mahdollista olla korkeampi, kuitenkin palveluasumisessa enintään 58 €/vrk (
palvelusetelin enimmäisarvo 57 €/ vrk) ja tehostetussa palveluasumisessa enintään
110 €/vrk ( palvelusetelinenimmäisarvo 108 €/ vrk).
Vuoden 2022 alusta palveluasumisen palvelusetelin maksimiarvo korotettiin 70 € /vrk
(tulosidonnainen). Palvelusetelin arvon korottamisella kannustetaan
toimijoita tuottamaan myös kevyempää asumispalvelua. Tehostetun palveluasumisen
palvelusetelin maksimiarvossa huomioitiin aterian sisältyminen palveluun, jolloin
enimmäisarvoksi päätettiin 135 €/ vrk (tulosidonnainen).
Palvelujen sisältö ja laatu vastaavat entisen sääntökirjan vaadittua laatutasoa.
Palveluasumisessa välittömään asiakas- ja hoiva/hoitotyöhön osallistuvan
henkilöstömitoituksen tulee olla 0,3 yhtä asukasta kohti ja tehostetussa
palveluasumisessa 0,62 yhtä asukasta kohti.
Asumispalvelujen kohdalla muutosten arvioitiin aiheuttavan noin 3,1 M€ menojen
kasvun, mitä ei oltu huomioitu talousarvioissa 2022. Alkuvuodesta menojen kasvu on
ollut maltillisempaa, joka osittain johtuu henkilöstövajeen vuoksi olevista tyhjistä
paikoista. Nykyisellä palvelu- ja hintatasolla, ostopalvelut sekä palveluseteli,
kustannukset ylittävät ennusteen mukaan talousarvion noin 2,5 M€.
Tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitus nousee 1.4.2023 lukien 0,7 hoitajaa
yhtä asukasta kohden.Lapin hyvinvointialue on suositellut kunnille pidättäytymistä
hintojen korotuksista 1.4.2023 lukien.
Rovaniemen kaupungin edellinen asumispalvelujen kilpailutus toteutettiin
vuonna 2015 ja viimeinen puitesopimuksen hankintavuosi oli 2019. Palvelusetelin
rinnalla on syytä aloittaa asumispalvelujen kilpailutus ja varautua näin hankintaan
myös puitesopimuksilla.
Asumispalvelujen palvelusetelin enimmäisarvon korottamisen tarve 1.8.2022
lukien
Huhtikuun aikana on käyty palvelutuottajien kanssa vuoropuhelua kuluvan vuoden
toiminnasta ja palvelujen tuottamisen toimintaedellytyksistä nopeasti muuttuneissa
olosuhteissa. Erityisesti henkilöstön saatavuusongelmat vaikeuttavat toimintaa ja
kilpailu henkilöstöstä tuo painetta kilpailukykyiseen palkkatasoon. Henkilöstön vaikea
saatavuus on näkynyt myös ajoittaisina tyhjinä paikkoina. Yleinen hintatason nousu
näkyy erityisesti ruoan hinnassa. Kaupunki ei ole korottanut useaan vuoteen
ateriapäivän osuutta ja yrittäjien viestin mukaan se ei kata palvelusetelin arvoon
sisällytettynä ateriakustannuksia.
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Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin enimmäisarvoksi esitetään 143 €/ vrk, joka
on myös yrittäjää sitova kattohinta.
Palveluasumisen palvelusetelin enimmäisarvoksi esitetään 80 €/ vrk, joka on myös
yrittäjää sitova kattohinta.
Vaikutukset asiakkaalle:
Asiakkaan omavastuuosuus määräytyy nettotulojen mukaan siten, että asukkaalle
tulee jäädä kuukausittain käyttöön vähintään 167 € käyttövara. Asiakkaille tehdään
uudet palvelusetelipäätökset.
Talousvaikutukset:
Esityksen mukaiset korotukset palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen
palveluseteleiden enimmäisarvoihin 1.8.2022 alkaen aiheuttaa noin 380 000
€ lisäyksen vuoden 2022 kustannuksiin.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää esityksen mukaisesti 1.8.2022 lukien:
- tehostetun palveluasumisen palvelusetelin enimmäisarvoksi 143 €/, joka on myös
yrittäjää sitova kattohinta
- palveluasumisen palvelusetelin enimmäisarvoksi 80 €/ vrk, joka on myös yrittäjää
sitova kattohinta
Päätetyt enimmäisarvot päivitetään Kotona asumista tukevien palvelujen ja
asumispalvelujen sääntökirjan 1.8.2022 lukien.
Päätös
Petri Perttunen poistui käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28§ kohta 4)
Maarit Simoska esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti Maarit Simoskan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Palveluesimiehet, asiakasmaksuyksikkö, asumispalvelujen palvelusetelituottajat
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§ 76
SAS-hoitajan toimen muuttaminen palveluohjaajan viraksi/64915001
ROIDno-2022-2700
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Ikäihmisten palvelujen Ikäkeskuksessa on vapautunut SAS-hoitajan/sairaanhoitajan
toimi vakanssinumero 64915001. Tässä yhteydessä on tarve yhtenäistää
palveluohjausta tekevien nimikkeistöä ja myös tehtäviä. Ikäkeskuksen palveluohjaaja
ohjaa ja neuvoo mm. sosiaali- terveydenhuollon palveluiden ikäihmisiin
liittyvissä palveluissa, joilla tuetaan ja turvataan ikääntyvien mahdollisuutta asua
pitkään ja turvallisesti omassa kodissaan. Ikäihmisten palveluissa on tarpeen edelleen
kohdentaa ikääntyvien asumisen palvelukokonaisuuden järjestämisen
palveluohjausta. Palveluohjaajan tehtäviin voi liittyä myös asiakaspäätösten tekoa ja
siten julkisen vallan käyttöä.
Valmistelijan esitys:
Hyvinvointilautakunta muuttaa SAS-hoitajan toimen vakanssinumero
64915001 palveluohjaajan viraksi 1.10.2022 alkaen. Palveluohjaajan viran
kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto.
Toimen muuttaminen viraksi ei aiheuta muutosta vakanssien lukumäärään. Viran
kustannukset katetaan ikäihmisten palvelujen talousarvioon vuodelle 2022 varatuista
määrärahoista.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää muuttaa SAS-hoitajan toimen vakanssinumero
64915001 palveluohjaajan viraksi 1.10.2022 alkaen. Palveluohjaajan viran
kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Ikäkeskuksen palveluesimies, taloussuunnittelija, henkilöstöasiantuntija
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Hyvinvointilautakunta, § 49,27.04.2022
Hyvinvointilautakunta, § 77, 22.06.2022
§ 77
Sosiaalipalvelujen valvonnan toimintakertomus v 2021/ Perhe- ja sosiaalipalvelut
ROIDno-2022-1514
Hyvinvointilautakunta, 27.04.2022, § 49
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa-Maria Rantajärvi
kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi
vs. palvelualuepäällikkö
Kunnalla on velvoite valvoa omaa toimintaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) nojalla.
Lisäksi kunta valvoo yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011)
velvoittamana yksityisiltä palveluntuottajilta ostamia sosiaalipalveluja tai asiakkaan
kunnan myöntämällä palvelusetelillä hankkimia sosiaalipalveluja. Sosiaalipalvelujen
ensisijainen valvontavastuu on kunnan toimielimellä. Sen lisäksi sosiaalihuollon
palvelujen viranomaisvalvonnasta vastaavat Lapin aluehallintovirasto (Lapin AVI) sekä
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).
Perusturvalautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 27.5.2020 § 68 Perhe- ja
sosiaalipalveluiden valvontaohjelman. Sen tarkoituksena on ohjata Rovaniemen
kaupungin perusturvalautakunnan valvontavastuulle kuuluvien sosiaalipalvelujen
valvonnan käytännön toteuttamista, sillä se konkretisoi kaupungin lakisääteiset
valvontavelvoitteet, valvonnan vastuut sekä antaa toimintalinjat valvonnasta
vastaaville ja valvontaa toteuttaville viranhaltijoille. Lisäksi se yhtenäistää
palvelualueen valvontakäytäntöjä valtakunnallisten linjausten mukaisesti.
Valvontaohjelma on voimassa toistaiseksi.
Perusturvalautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 23.3.2021 § 39 perhe- ja
sosiaalipalveluiden valvontaraportin vuodelle 2020 sekä valvontasuunnitelman
vuodelle 2021. Valvonnan vuosisuunnitelmassa on määritelty mihin
palvelukokonaisuuksiin suunnitelmallinen ohjaus, arviointi ja valvonta kohdennetaan
ja mitä ovat valvonnan sisällölliset painopisteet vuonna 2021.
Perhe- ja sosiaalipalveluiden lakisääteinen valvontatoiminta on sisällöltään laajaa ja
ohjattavien ja valvottavien toimintayksiköiden määrä on suuri.
Palvelualueella yksityisten palvelujen palvelutuottajien ohjausta ja valvontaa on
toteutettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvonnasta vastaavat kunkin
tehtäväalueen palveluesimiehet. Valvonnan vahvistamiseksi asumispalveluiden
erityispalveluissa aloitti palveluvastaava syksyllä 2021 ja lastensuojeluun
on perustettu vuodelle 2022 palveluvastaavan virka, jossa virantäyttöprosessi on
kesken.
Liitteenä olevassa valvontakertomuksessa kuvataan vuoden 2021 valvonnan
painopisteet, valvonnan ja ohjauksen toteutuminen, resurssit ja johtopäätökset sekä
määritellään vuoden 2022 valvonnan painopistealueet.
Ehdotus
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Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi perhe- ja
sosiaalipalveluiden valvontakertomuksen vuodelta 2021 sekä valvonnan
vuosisuunnitelman vuodelle 2022.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Hyvinvointilautakunta, 22.06.2022, § 77
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa-Maria Rantajärvi
kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi
vs. palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Perhe-ja sosiaalipalvelut valvontaraportti 2021 ja valvontasuunnitelma 2022
Sosiaalipalvelujen valvonnan toimintakertomus vuodelta 2021 on ollut
hyvinvointilautakunnan käsittelyssä 27.4.2022 §49, hyvinvointilautakunta päätti
yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Liitteenä olevaa valvontakertomusta vuodelta 2021 on täydennetty
hyvinvointilautakunnan kokouksessa esille tulleiden asioiden osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi perhe- ja sosiaalipalveluiden
valvontakertomuksen vuodelta 2021 sekä valvonnan vuosisuunnitelman vuodelle
2022.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Perhe- ja sosiaalipalveluiden palveluesimiehet
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§ 78
Rekrytointivastaavan toimen perustaminen / Perhe- ja sosiaalipalvelut
ROIDno-2022-2310
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa-Maria Rantajärvi
kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi
vs. palvelualuepäällikkö
Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueella työskentelee yhteensä noin 370 henkilöä,
joista vakituisessa palvelussuhteessa on noin 240 henkiöä ja määräaikaisessa
palvelussuhteessa noin 130 henkilöä.
Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueen eri työntekijäryhmien saatavuudessa on
ollut suuria ongelmia jo pidempään ja johtavien sosiaalityöntekijöiden, vastaavien
ohjaajien ja palveluesimiesten työajasta kuluu suuri osa henkilöstön
rekrytointiin. Henkilöstön saatavuuden parantamiseksi suunniteltuja toimenpiteitä,
kuten henkilöstön rekrytointiprosessien kehittämistä ja rekrytointikampanjoita, ei ole
pystytty viemään eteenpäin tarvittavassa laajuudessa.
Henkilöstön määrä ja työntekijöiden suuri vaihtuvuus huomioiden palvelualueella on
tarve rekrytoinnin jatkuvaan kehittämiseen ja henkilöstön rekrytointiprosessien
ylläpitämiseen sekä keskittämiseen. Tavoitteena on varmistaa, että palvelualueella on
käytettävissä kelpoista ja sopivaa henkilöstöä vakituista tai määräaikaista henkilöstöä
rekrytoitaessa. Tavoitteiden suuntaisen jatkuvan kehittämistyön toteutumiseksi ja
toimintaedellytysten luomiseksi tarvitaan esimiesten perustyön tueksi lisäresurssia.
Rekrytointikoordinaatorin tehtäviin sisältyy henkilöstön hankinnan koordinointi,
esihenkilöiden avustaminen rekrytoinnissa, tiedottaminen, markkinointi ja
rekrytointiyhteistyö oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. Tehtäviin sisältyy
myös vakituisen henkilöstön rekrytointiin liittyvää valmistelutyötä.
Toimi sijoittuu perhe- ja sosiaalipalveluiden hallintoon ja toiminta kohdistuu koko
palvelualueelle.
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto.
Rekrytointivastaavan toimen perustamisesta aiheutuvat kustannukset katetaan
vuoden 2022 säästyneistä henkilöstömenoista.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää perustaa rekrytointivastaavan toimen perhe- ja
sosiaalipalveluihin 1.7.2022 alkaen. Kelpoisuusvaatimuksena rekrytointivastaavan
toimeen on soveltuva korkeakoulututkinto.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
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§ 79
Sosiaaliohjaajan viran perustaminen / Perhe- ja sosiaalipalvelut, lastensuojelu
ROIDno-2022-2624
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa-Maria Rantajärvi
kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi
vs. palvelualuepäällikkö
Sosiaalityön tarkoituksena on edistää ja ylläpitää kuntalaisten sosiaalista
turvallisuutta, ehkäistä syrjäytymistä sekä tukea lasten ja nuorten hyvän kasvun ja
kehityksen edellytyksiä. Lastensuojelutyön tarkoitus on turvata lapsen oikeus
turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä
erityiseen suojeluun.
Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtäväviin kuuluu asiakastyön lisäksi paljon
kirjallista dokumentointia esim. asiakaskertomusten ja -suunnitelmien kirjaamista,
erilaisten päätösten tekoa sekä lausuntoihin ja hakemuksiin liittyvää valmistelutyötä.
Dokumentoinnin ja valmistelutehtävien lisäksi sosiaalityöntekijät lastensuojelun
taloudellisen tuen päätöksiä, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksiä
sekä lastensuojelun itsenäistymisvaroja koskevia perintäpäätöksiä. Asiakkaiden raha-
asioiden hoitoon voi mennä päivittäin useita tunteja. Esim. vuonna 2021 taloudellisen
tuen päätöksiä on tehty 1381 kpl ja täydentävään tai ehkäisevään toimeentulotukeen
liittyen 261kpl. Vuoden 2022 alkupuolella (1.1.-2.6.2022) taloudellisen tuen päätöksiä
on tehty 698 kpl ja toimeentulotukeen liittyviä 56 kpl.
Perhe- ja sosiaalipalveluihin tulee lisäksi vuosittain varsin runsaasti asiakkaiden
tekemiä tietopyyntöjä eli asiakkaat haluavat omasta asiakkuudestaan tehdyt kirjaukset
itselleen. Vuonna 2020 perhe- ja sosiaalipalveluihin tehtiin yhteensä 210 tietopyyntöä,
joista 41.3% kohdistui suoraan lastensuojeluun. Tietopyyntöjen käsittelyyn käytettävä
työaika vaihtelee riippuen esim. siitä, kuinka pitkältä ajalta tietoja on pyydetty ja
kuinka paljon asiakirjoja on syntynyt asiakkuuden aikana. Tietopyyntöjen käsittely vie
sosiaalityöntekijän työajasta huomattavan osan.
Sosiaaliohjaajan viran tehtävän avulla helpotetaan lapsen asioista vastaavan
sosiaalityöntekijän tehtäviä niin, että sosiaaliohjaajalle delegoidaan taloudellisen tuen,
täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen valmistelua ja tekoa, siltä osin kuin se on
lakien ja delegointimatriisin mukaisesti mahdollista. Lisäksi tehtäviin kuuluu
tietopyyntöjen käsittelyä. Järjestetyllä turvataan, että sosiaalityöntekijät voivat
keskittyä lastensuojelulaissa heille määriteltyihin lakisääteisiin tehtäviin.
Kelpoisuusvaatimuksena sosiaaliohjaajan virkaan on sosiaalihuollon
ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.
Sosiaaliohjaajan viran perustamisesta aiheutuvat kustannukset katetaan vuoden 2022
säästyneistä henkilöstömenoista.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
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Hyvinvointilautakunta päättää perustaa sosiaalohjaajan viran lastensuojelun
yksikköön.
Kelpoisuusvaatimuksena sosiaaliohjaajan virkaan on sosiaalihuollon
ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
lastensuojelun palveluesimies, henkilöstöasiantuntija, taloussuunnittelija
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§ 80
Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ja lastensuojelun avopalvelujen kilpailutus
ROIDno-2022-146
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa-Maria Rantajärvi
kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi
vs. palvelualuepäällikkö
Lapsiperheiden sosiaalipalveluita ja lastensuojelun avohuollon palveluita järjestetään
sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille, nuorille ja perheille, joiden
palvelutarve edellyttää lapsen ja nuoren suotuisan kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin
tukemista ja edistämistä sekä vanhempien tukemista lapsen ja nuoren kasvatuksessa
ja huolenpidossa. Palvelut pyrkivät ennaltaehkäisemään lapsen, nuoren ja perheen
ongelmia ja puuttumaan varhain havaittuihin ongelmiin.
Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueen lapsiperheiden sosiaalipalveluja ja
lastensuojelun avopalveluja tuotetaan oman toiminnan lisäksi ostopalveluna.
Kaupunki tuottaa omana tuotantona lapsiperheiden kotipalvelua, perhetyötä,
tehostettua perhetyötä, tukihenkilötoimintaa, tukiperhetoimintaa, jälkihuollon
sosiaaliohjausta sekä tuettua ja valvottua tapaamista.
Palvelut on kilpailutettu viimeksi vuonna 2018. Sopimus oli kaksivuotinen
ja optiovuodet vuosille 2021 ja 2022 ovat käytössä. Kilpailutuksen mukaiset
sopimukset päättyvät syksyllä 2022. Nykyisellä omalla toiminnalla ei pystytä
kattamaan kaikkia lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ja lastensuojelun avopalvelujen
tarpeita. Kilpailutuksen avulla varmistetaan, että vuonna 2023 olisi riittävä määrä
ostopalveluita vastaamaan olemassa olevaa tarvetta myös Lapin hyvinvointialueelle
siirtymisen vaiheessa.
Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ja lastensuojelun avopalvelujen kilpailutus tulee
käynnistää edellisen sopimuskauden päättymisen vuoksi palvelujen jatkuvuuden ja
saatavuuden varmistamiseksi.
Kilpailutettavat palvelut ovat:
alle 24 tunnin sisällä alkava lapsiperheiden kotipalvelu,
lapsiperheiden kotipalvelu,
perhetyö,
alle 24 tunnin sisällä alkava tehostettu perhetyö,
tehostettu perhetyö,
avohuollon perhekuntoutus perheen kotona,
avohuollon perhekuntoutus palveluntuottajan tiloissa,
tukihenkilötoiminta,
ammatillinen tukihenkilötoiminta,
tukiperhetoiminta,
ammatillinen tukiperhetoiminta,
ammatillinen tukijaksopalvelu,
sosiaaliohjaus lastensuojelun jälkihuollossa,
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oikeuden määräämät tai lastenvalvojan vahvistamat sopimukseen perustuvat
sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut:
tuettu tapaaminen, valvottu tapaaminen, valvottu vaihto sekä
sijoitetun lapsen yhteydenpidon tuen palvelut sijaishuollossa: tuettu
tapaaminen ja valvottu tapaaminen.
Hankintakausi on 1.1.2023 - 31.12.2023 + 1 optiokausi 1.1.2024 - 31.12.2024.
Hankinnan arvioitu enimmäisarvo on noin 4,6 M € (sisältää optiovuoden).
Kilpailutuksen valmisteluun osallistuu kaupungin hankintayksikkö. Kilpailutuksen
valmistelua tehdään yhteistyössä Lapin hyvinvointialueen valmistelun kanssa. Lapin
hyvinvointialue on antanut hyväksynnän hankinnan toteutukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää kilpailuttaa lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja
lastensuojelun avopalvelut hankintakaudelle 1.1.2023 - 31.12.2023 + 1 optiokausi
1.1.2024 - 31.12.2024. Lisäksi hyvinvointilautakunta delegoi tarjouspyynnön,
hankintapäätöksen, optiopäätöksen ja mahdollisen vastineen antamisen
oikaisuvaatimukseen, mahdollisen keskeytyspäätösvaltuuden sekä
hankintasopimuksen allekirjoittamisen sosiaali- ja terveysjohtajalle.

Päätös
Sosiaali-ja terveysjohtajan muutettu esitys:
Hyvinvointilautakunta päättää kilpailuttaa lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja
lastensuojelun avopalvelut hankintakaudelle 1.1.2023 - 31.12.2023 + 1 optiokausi
1.1.2024 - 31.12.2024.
Jonna Parviainen esitti Tuomas Koskiniemen ja Kimmo Niukkasen kannattamana, että
muutoin hyväksytään esitys pohjaesityksen mukaan, mutta lisätään lause:
Hyvinvointilautakunta edellyttää, että sopimuksessa ei saa olla hyvinvointialueen
henkilöstöä koskevia rekrytointikieltoja.
Hyvinvointilautakunta hyväksyi sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen ja päätti
yksimielisesti hyväksyä Jonna Parviaisen esityksen Hyvinvointilautakunta edellyttää,
että sopimuksessa ei saa olla hyvinvointialueen henkilöstöä koskevia
rekrytointikieltoja.
Tiedoksi
Kaisa-Maria Rantajärvi, Miia Virtamo, Sari Alatalo, Eveliina Ojaniemi, Anu Kulmala,
Lapin hyvinvointialue: Harri Tiuraniemi
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§ 81
Oikaisuvaatimukseen vastaaminen/73109001
ROIDno-2022-1703
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa-Maria Rantajärvi
kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi
vs. palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Salassa pidettävä_Palveluesimiehen viran viransijaisuuden täyttäminen/73109001:
JulkL§24
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 Salassa pidettävä_Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen_JulkL§24
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
3 Hakukuulutus palveluesimiehen viransijaisuus 73109001.pdf
Oikaisuvaatimus
Perhe- ja sosiaalipalveluiden vs. palvelualuepäällikkö on
viranhaltijapäätöksellään 2.5.2022 § 63 päättänyt asumispalveluiden
erityispalveluiden palveluesimiehen viransijaisuuden täyttämisestä (liite 1).
Viranhaltijapäätöksestä on tehty oikaisupyyntö 5.5.2022 saapuneella asiakirjalla (liite
2). Oikaisuvaatimuksen tekijä perustelee oikaisuvaatimustaan sillä, ettei häntä ole
valittu palveluesimiehen viransijaisuuteen ja vaatii, että hänet valitaan
viransijaisuuteen. Oikaisuvaatimus on saapunut ajoissa ja se on tutkittava.
Hakukuulutus
Hakukuulutuksessa 14.3.-25.3.2022 (liite 3) oli haettavana palveluesimiehen
viransijaisuus asumispalveluiden erityispalveluihin ajalle 14.3.-31.12.2022.
Palveluesimiehen viransijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena oli soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto. Palveluesimiehen sijaisuuden tehtävät sisältävät vammaisten
henkilöiden sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden
järjestämisen kokonaisuudesta, joka sisältää sekä omana toimintana että
ostopalveluina järjestettävät asumispalvelut. Palveluesimiehen tehtäviin kuuluu
vastata tehtäväalueen taloudesta, toiminnasta, kehittämisestä ja henkilöstöstä.
Tehtäväalueelle kuuluu myös viranomaistoiminta kuten lupa-, hankinta- sekä valvonta-
asioiden hoito. Palveluesimieheltä edellytetään hyvää johtamistaitoa, hyviä
vuorovaikutustaitoja, asumispalveluiden sisällön hallintaa, laaja-alaista
toimintaympäristön tuntemusta ja julkisen toiminnan luonteen ymmärtämistä.
Ansiovertailu
Valitun henkilön ansiot
Viransijaisuuteen valittu henkilö oli suorittanut sairaanhoitajan YAMK-tutkinnon
vuonna 2020, suuntautumisalana työelämän kehittäminen ja esimiestyö. Hänellä
oli Lisäksi hänellä on mielenterveys- ja päihdepalvelujen, vammaispalvelujen sekä
ikäihmisten palvelujen alueiden tuntemusta. Hänellä on yli yhdeksän vuoden ajalta
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työkokemusta mielenterveys- ja päihdepalvelujen, vammaispalvelujen sekä
ikäihmisten palveluista sairaanhoitajan tehtävissä. Valitun henkilön eduksi katsottiin
tehtävän hoidon kannalta työkokemus psykiatrisesta sairaanhoidosta ja vastaavan
hoitajan tehtävistä. Valittu henkilö on toiminut Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian
klinikalla tehostetun avohoidon vastaavana hoitaja.
Viransijaisuuteen valitun haastattelussa korostui tehtävän hoidon kannalta laaja-
alainen tuntemus eri palvelualueiden toiminnasta.
Oikaisuvaatimuksen tekijän ansiot
Oikaisuvaatimuksen tehneellä on yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto vuodelta
2019, suuntautumisalana sosiaalityö. Oikaisuvaatimuksen tekijällä on työkokemusta
sosiaali- ja terveysalan tehtävistä alle kolme vuotta, hän on työskennellyt Rovaniemen
kaupungilla sosiaalityöntekijän tehtävissä. Oikaisuvaatimuksen tekijän haastattelussa
korostui niinikään tuntemus eri palvelujärjestelmistä.
Ansiovertailun yhteenveto
Sekä viransijaisuuteen valittu että oikaisuvaatimuksen tekijä täyttävät
hakukuulutuksen vaatimukset ja ehdot hyvin. Viransijaisuuteen valitulla oli eduksi
katsottavista ansioista oikaisuvaatimuksen tekijään verrattuna kokemusta vastaavan
sairaanhoitajan tehtävistä, joihin oli kuulunut mm. avohoidon koordinointitehtäviä.
Oikaisuvaatimuksen tekijällä puolestaan oli sosiaalityön työkokemusta asumisesta ja
vammaispalveluista. Kummallakaan haastatelluista ei ollut varsinaista kokemusta
lähiesimiestyöskentelystä tai johtamisesta. Viransijaisuuten valitun kohdalla ansioksi
katsottiin työkokemus psykiatrisesta sairaanhoidosta.
Haastattelu
Haastattelussa syvennyttiin ansiovertailuun vaikuttavien tietojen ja hakuilmoituksessa
mainittujen ominaisuuksien ja kykyjen arviointiin hakijoiden osalta. Haastattelijoina
olivat vs. palvelualuepäällikkö Kaisa-Maria Rantajärvi ja asumispalveluiden
erityispalveluiden palveluvastaava Mari Isokoski. Molemmilla on pitkä työkokemus
sosiaalihuollosta ja kokemukseen perustuvaa tietoa siitä, mitä asumispalveluiden
erityispalveluiden palveluesimiehen tehtävä pitää sisällään ja mitä se vaatii.
Haastattelujen perusteella todettiin, että sekä viransijaisuuteen valitulla että
oikaisuvaatimuksen tekijällä on tehtävään soveltuva koulutus ja työkokemusta.
Varasijavalintaa viransijaisuuteen ei katsottu tarpeelliseksi tehdä.
Haastattelun perusteella arvioitiin, että viransijaisuuteen valitulla oli paremmat
edellytykset toimia hakukuulutuksen mukaisessa palveluesimiehen viransijaisuudessa.
Viransijaisuuteen valitun vastauksissa ilmeni hyvät valmiudet ja taidot sekä
vuorovaikutustaidot työskennellä esimiestyössä, vaikka varsinaista kokemusta
johtamisesta ei ollut. Hän toi haastatelussa esille mm. henkilöstön rekrytointiin ja
työhyvinvoinnista huolehtimiseen liittyen toteuttamiskelpoisia
ideoita. Oikaisuvaatimuksen tekijän kohdalla ei haastattelun perusteella syntynyt yhtä
vahvaa käsitystä henkilön valmiuksista ja taidoista työskennellä esimiestehtävissä.
Kumpikin haastatelluista toi esille kiinnostuksensa tehtävää kohtaan.
Valitun henkilön lausunto
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Valitulta henkilöltä ei ole pyydetty lausuntoa, sillä hän ei ottanut viransijaisuutta
vastaan.
Yhteenvetona
Vs. palvelualuepäällikön valintapäätös on perusteltu kelpoisuuden ja työkokemuksen
täyttymisen lisäksi hakuilmoituksessa esitettyjen edellytysten täyttymisellä.
Kokonaisarviointiin perustuvassa päätöksessä on lisäksi otettu huomioon
hakemuksessa ja haastattelussa esille tulleet asiat suhteessa hakukuulutuksen
kriteereihin. Valintatilanteessa valitulla henkilöllä katsottiin olevan koulutuksensa ja
työkokemuksensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella erinomaiset
mahdollisuudet hoitaa palveluesimiehen viransijaisuutta.
Valintaprosessissa ei ole toimittu virheellisesti eikä uutta päätöstä viransijaisuuden
täyttämisestä ole syytä tehdä.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta päätää hylätä oikaisuvaatimuksen.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
oikaisuvaatimuksen tekijä
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Kaupunginvaltuusto, § 9,24.01.2022
Hyvinvointilautakunta, § 82, 22.06.2022
§ 82
Valtuustoaloite vammaisille oma kokonaisvaltainen palvelupiste
ROIDno-2022-312
Kaupunginvaltuusto, 24.01.2022, § 9
Päivi Alanne-Kunnari ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen::
"Rovaniemen kaupunki järjestää vammaisille vammaispalvelulain mukaisia ns.
erityispalveluita. Näitä palveluita voi olla esim. asumispalvelut, henkilökohtaisen
avustajan palvelut, kuntoutukset ja kehitysvammahuolto. Äkkiseltään asia näyttäytyy
helposti ja vaivattomasti saavutettavissa. Asia ei kuitenkaan ole näin. Näiden
palveluiden alle linkittyy n. 18 eri palvelua, joita vammaisen itse tai hänen
lähiomaisensa joutuu hakemaan.
Rovaniemen kaupungissa oli vuonna 2021 kuljetuspalveluissa 908 asiakasta,
henkilökohtaisessa avussa 450 asiakasta, asumispalveluissa 325 asiakasta ja
erityishuolto-ohjelma oli tehty 425 asiakkaalle.
Lisäksi on vielä Kelan tuottamat palvelut, joita ovat vammaistuet, toimeentulo ja –
korvaukset sekä palvelut ja asiointi. Nämä palvelut sisältävä yhteensä 14 eri palvelua.
Kuka huolehtii, että vammainen saa oikea-aikaisen sekä hänelle kuuluvan
palvelun? Vamma tai vammautuminen on aina perheelle ja asiakkaalle itselleen
eräänlainen kriisi. Kriisin keskellä ei jaksa eikä osaa toimia välttämättä oikein.
Mielestämme Rovaniemi voisi alkaa selvittää yhden palvelupisteen periaatetta, johon
tarvittava määrä henkilöstä erikoistuisi ja asiakas saisi oikea-aikaisen avun
tilanteeseensa."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.

Hyvinvointilautakunta, 22.06.2022, § 82
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa-Maria Rantajärvi
kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi
vs. palvelualuepäällikkö
Päivi Alanne-Kunnari ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
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"Rovaniemen kaupunki järjestää vammaisille vammaispalvelulain mukaisia ns.
erityispalveluita. Näitä palveluita voi olla esim. asumispalvelut, henkilökohtaisen avustajan
palvelut, kuntoutukset ja kehitysvammahuolto. Äkkiseltään asia näyttäytyy helposti ja
vaivattomasti saavutettavissa. Asia ei kuitenkaan ole näin. Näiden palveluiden alle linkittyy
n. 18 eri palvelua, joita vammaisen itse tai hänen lähiomaisensa joutuu hakemaan.
Rovaniemen kaupungissa oli vuonna 2021 kuljetuspalveluissa 908 asiakasta,
henkilökohtaisessa avussa 450 asiakasta, asumispalveluissa 325 asiakasta ja erityishuolto-
ohjelma oli tehty 425 asiakkaalle.
Lisäksi on vielä Kelan tuottamat palvelut, joita ovat vammaistuet, toimeentulo ja –
korvaukset sekä palvelut ja asiointi. Nämä palvelut sisältävä yhteensä 14 eri palvelua.
Kuka huolehtii, että vammainen saa oikea-aikaisen sekä hänelle kuuluvan
palvelun? Vamma tai vammautuminen on aina perheelle ja asiakkaalle itselleen
eräänlainen kriisi. Kriisin keskellä ei jaksa eikä osaa toimia välttämättä oikein.
Mielestämme Rovaniemi voisi alkaa selvittää yhden palvelupisteen periaatetta, johon
tarvittava määrä henkilöstä erikoistuisi ja asiakas saisi oikea-aikaisen avun tilanteeseensa."
Rovaniemen kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden vammaispalvelujen yksikkö
Pohjolankadulla on vammaisille henkilöille tarkoitettu oma palvelupiste. Yksikössä
työskentelee koulutuksensa ja/tai työkokemuksen pohjalta vammaisten henkilöiden
asioihin erikoistunut sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien joukko. Yksikkö vastaa
vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten henkilöiden erityishuollosta annetun lain
mukaisten palvelujen ja etuuksien sekä tukitoimien integroimisesta. Palveluiden
tarvetta arvioitaessa, palveluita koordinoidessaan ja järjestäessään
vammaispalvelujen yksikkö toimii laaja-alaisesti yhteistyössä terveynhuollon
palveluiden, Kolpeneen palvelukeskuksen, Kelan, aikuissosiaalityön palveluiden,
lastensuojen palveluiden, perheiden palveluiden, muiden viranomaisten ja
palveluntuottajien kanssa. Yksikkö antaa ohjausta ja neuvontaa myös kaikille
vammaisille henkilöille ilman asiakkuuttakin. Yhteyden vammaispalveluihin saa
soittamalla, varaamalla ajan tai sähköisten yhteydenottokanavien kautta.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää antaa yllä olevan selvityksen vastauksena aloitteen
tekijöille.

Päätös
Maarit Simoska esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti Maarit Simoskan esityksen mukaisesti,
että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Tiedoksi
Aloitteentekijät, kaupunginvaltuusto
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Hyvinvointilautakunta, § 7,25.08.2021
Kaupunginvaltuusto, § 48,23.05.2022
Hyvinvointilautakunta, § 83, 22.06.2022
§ 83
Hyvinvointilautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenen valinta
ROIDno-2021-2017
Hyvinvointilautakunta, 25.08.2021, § 7
Valmistelijat / lisätiedot:
Marika Ylipieti
marika.ylipieti@rovaniemi.fi
hallinnon assistentti
Yksilöasioiden jaoston jäsenet ja toimikausi
Rovaniemen kaupunginvaltuuston 9.12.2019 hyväksymän hallintosäännön 18 §:n
mukaan (päivitetty kohtaa Kaupunginvaltuusto 9.8.2021 § 78) mukaan
hyvinvointilautakunnan alaisuudessa on yksilöasioiden jaosto, jossa on 5 jäsentä.
Jaoston jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee hyvinvointilautakunta,
joka päättää myös jaoston toimikaudesta. Jaoston jäsenet on valittava
hyvinvointilautakunnan jäsenten joukosta. Jokaisella jaoston jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee hyvinvointilautakunta.
Kuntalain 32§:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä kaudesta. Kaupunginvaltuusto on 9.8.2021 § 84
päättänyt hyvinvointilautakunnan toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2023.
Hallintosäännön 144 §:n mukaan toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo-ja
puheoikeudessta. Hallintosäännön 20 §:n mukaan yksilöasioiden jaostoon ei nimetä
kaupungihallituksen edustajaa.
Tasa-arvolain vaatimus
Lautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat
valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon
ottaen.
Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan:
Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä
kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta
kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Edelä mainitun säännöksen mukaisesti toimielimen jäsenistä ja varajäsenistä
vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Viisijäsenisen yksilöasioiden
jaoston jäseniksi on valittava vähintään kaksi miestä ja naista sekä varajäseniksi
vähintään kaksi miestä ja naista.
Yksilöasioiden jaoston esittelijät
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Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.8.2021 § 322 nimennyt
hyvinvointilautakunnan yksilöasioiden jaoston esittelijät:
Perhe-ja sosiaalipalvelut: vs. Palvelualuepäällikkö Kaisa-Maria Rantajärvi 28.2.2022
saakka, jonka jälkeen palvelualuepäällikkö Mirja Kangas, varaesittelijä Sijaiseksi
määrätty
Ikäihmisten palvelut: Palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander, varaesittelijä Sijaiseksi
määrätty
Terveydenhuollon palvelut: Palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela, varaesittelijä Sijaiseksi
määrätty
Palvelualueiden yhteiset asiat: Palvelualupäällikkö Mirja Kangas/ varaesittelijä
Sijaiseksi määrätty

Hallintosäännön 151 §:n mukaan esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen
sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.
Hallintosäännön 39 §:n mukaisesti yksilöasioiden jaoston tehtävänä on:
1. tekee perusturvapalvelujen toimialaan kuuluvat yksilöpäätökset, ellei
toimivalta kuulu lautakunnan alaiselle viranhaltijalle.
2. käsittelee perusturvapalveluja koskevat lakien mukaiset viranhaltijoiden
päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset, jotka koskevat yksityiskohtaista sosiali-ja
terveydenhuollon palvelua.
Hyvinvointilautakunta päättää muilta osin yksilöasioiden jaoston tehtävistä ja
toimivallasta.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta valitsee yksilöasioiden jaostoon keskuudestaan viisi jäsentä ja
jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen, ja valitsee yhden jäsenen yksilöasioiden
puheenjohtajaksi ja yhden 1. varapuheenjohtajaksi.
Hyvinvointilautakunta päättää, että yksilöasioiden jaoston toimikausi on 25.8.2021-
31.5.2023.
Hyvinvointilautakunta päättää yksilöasioiden tehtävistä ja toimivallasta muilta osin.
Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää, että lautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä
on yksilöasioiden jaoston kokouksissa läsnäolo-ja puheoikeus.

Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti valita hyvinvointilautakunnan
yksilöasioiden jaostoon toimikaudeksi 25.8.2021 - 31.5.2023 jäsenet ja
henkilökohteiset varajäsenet sekä nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
seuraavasti:
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vj. Petri Perttunen

vpj. Kimmo Niukkanen

vj. Erkki Virtanen

j. Päivi Alanne-Kunnari

vj. Ella Keski-Panula

j. Asko Peuraniemi

vj. Tuulikki Keskitalo

j. Elina Korteniemi

vj. Jonna Parviainen
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Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 23.05.2022, § 48
Valmistelijat / lisätiedot:
Eeva-Maarit Aikio
eeva-maarit.aikio@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ehdotus
Kaupunginhallitus 25.4.2022 § 149 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Päivi Alanne-Kunnarille eron hyvinvointilautakunnan jäsenen
tehtävästä 24.5.2022 alkaen ja
valitsee hyvinvointilautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Päivi Alanne-Kunnari poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 24 § 1 kohta, asianosainen).
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja
valitsi hyvinvointilautakuntaan jäseneksi Maarit Simoskan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Esteellisyys
Päivi Alanne-Kunnari

Hyvinvointilautakunta, 22.06.2022, § 83
Päivi Alanne-Kunnari on siirtynyt kaupunginhallituksen jäseneksi ja eronnut
hyvinvointilautakunnan jäsenyydestä (KV §48 23.5.2022). Hyvinvointilautakunta §7
25.8.2021: Jaoston jäsenet on valittava hyvinvointilautakunnan jäsenten joukosta.
Päivi Alanne-Kunnarin tilalle tulee valita yksilöasioiden jaostoon uusi jäsen.
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j. Päivi Alanne-Kunnari vj. Ella Keski-Panula
j. Asko Peuraniemi

vj. Tuulikki Keskitalo

j. Elina Korteniemi

vj. Jonna Parviainen

Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää yksilöasioiden jaostoon uuden jäsenen jaoston jäljellä
olevaksi kaudeksi.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti yksilöasioiden jaostoon uudeksi
jäseneksi Maarit Simoskan jäljellä olevaksi kaudeksi.
pj. Tuomas Koskiniemi vj. Petri Perttunen
vpj. Kimmo Niukkanen vj. Erkki Virtanen
j. Maarit Simoska

vj. Ella Keski-Panula

j. Asko Peuraniemi

vj. Tuulikki Keskitalo

j. Elina Korteniemi

vj. Jonna Parviainen

Tiedoksi
ko. henkilöt, Kaisa-Maria Rantajärvi, Liisa Helin, CaseM-tuki, Marja Marjetta
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§ 84
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 80 Ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / Kotihoito Ulpukka
Oy, 06.05.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 79 Lähihoitajan toimen täyttäminen/71858024, 04.05.2022
§ 82 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493201, 09.05.2022
§ 83 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493070, 09.05.2022
§ 84 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493186, 09.05.2022
§ 85 Rovatiimin kotihoidon vs. palveluvastaavan varahenkilön nimeäminen
määräaikaisesti, 10.05.2022
§ 87 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493175, 10.05.2022
§ 88 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/64915005, 13.05.2022
§ 91 Kotihoidon organisaatiomuutos 16.5.2022 alkaen, 17.05.2022
§ 92 Päivätoiminnan palveluvastaavan varahenkilön nimeäminen/20405031,
18.05.2022
§ 93 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/71858044, 18.05.2022
§ 95 Nimikkeen muuttaminen / 73311003, 18.05.2022
§ 96 Laitoshuoltajan toimen täyttäminen/25410006, 24.05.2022
§ 97 Virantoimistusvelvollisuuden muuttaminen/22820004, 24.05.2022
§ 98 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493210, 24.05.2022
§ 99 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490092, 25.05.2022
§ 101 Palveluvastaavan viran täyttäminen/37910001, 31.05.2022
§ 102 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493230, 02.06.2022
§ 103 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493229, 02.06.2022
§ 104 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493228, 02.06.2022
§ 105 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493227, 02.06.2022
§ 106 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493226, 02.06.2022
§ 107 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493225, 02.06.2022
§ 109 Hoivaosasto 2:n palveluvastaavan nimeäminen määräajaksi/46490112,
02.06.2022
§ 110 Virkavaalin vahvistaminen/22820001,46490013, 07.06.2022
§ 112 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493200, 08.06.2022
§ 113 Palveluvastaavan toimen täyttäminen/46490010, 14.06.2022
Palvelualuepäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut
§ 65 Virkavaalin vahvistaminen/Perhe- ja sosiaalipalvelut, 11.05.2022
§ 67 Virkavaalin vahvistaminen/36660042, 20.05.2022
§ 70 Tehtävien määräaikainen muuttaminen/48390044, 30.05.2022
§ 71 Vastaavan ohjaajan viran täyttäminen/36660023, 30.05.2022
§ 72 Palveluvastaavan viran täyttäminen/75121007, 31.05.2022
§ 76 Perheoikeudellisten palvelujen vs. palveluesimiehen sijaisjärjestelyt/26180002,
07.06.2022
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§ 77 Asiakassihteerin toimen täyttäminen/54780002, 08.06.2022
§ 78 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390056, 09.06.2022
§ 80 Virkavaalin vahvistaminen/48390050, 13.06.2022
Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 61 Työnohjaus vuodelle 2022 / esihenkilöt terveyspalvelut, 06.06.2022
§ 63 Suun terveydenhuollon henkilöstövuokraus suorahankintana, 14.06.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 44 Kouluterveydenhuollon vastuuhoitajan nimeäminen määräajaksi/52975056,
06.05.2022
§ 45 Terveydenhoitajan toimeen vakinaistaminen/52975056, 06.05.2022
§ 46 Opiskeluterveydenhuollon vastuuhoitajan nimeäminen määräajaksi/73821001,
06.05.2022
§ 47 Terveydenhoitajan toimeen vakinaistaminen/52975061, 10.05.2022
§ 48 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490181, 13.05.2022
§ 49 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490074, 13.05.2022
§ 50 Terveyskeskusavustajan toimi/53042026, 16.05.2022
§ 51 Terveyskeskusavustajan toimen täyttäminen/53042025, 16.05.2022
§ 52 Sairaanhoitajan toimen sijaisuus/53042008, 16.05.2022
§ 53 Terveydenhoitajan toimeen vakinaistaminen/53080003, 20.05.2022
§ 55 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490177, 24.05.2022
§ 56 Suuhygienistin toimeen vakinaistaminen/74617009, 25.05.2022
§ 57 Suuhygienistin toimeen vakinaistaminen/74617010, 25.05.2022
§ 59 Terveydenhoitajan toimeen vakinaistaminen/52975045, 31.05.2022
Sosiaali- ja terveysjohtaja
Hankintapäätös:
§ 41 Terveydenhuollon avovastaanoton palveluiden hankinta / jatko ajalle 1.5. -
31.5.2022, 17.05.2022
§ 42 Lastenpsykiatrin työpanoksen hankinta perheneuvolaan 2022 - Terveystalo Oy,
07.06.2022
Muu päätös:
§ 43 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaaseen liittyminen /
Imuejektorit ja virtausmittarit, 10.06.2022
Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 10 Hankintapäätös Infonäytöt, itseilmoittautumisautomaatit sekä mobiili-
ilmoittautuminen / option käyttöönotto, 01.06.2022
Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
§ 18 Puitejärjestely -Henkilökohtaisen avun palvelut, 18.05.2022
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
ja puheenjohtaja Marjo Rundgren.
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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 pjöytäkirjanotteita 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
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan ja
puheenjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 85
Ilmoitusasiat
Aluehallintoviraston päätös yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen
tuottamista koskevan luvan muuttaminen ja ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen
rekisteröinti/ Perhekoti Hokkanen Oy
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen/
FBDoc Oy/ FBDoc Oy c/o Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Rovaniemi
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilö/ Akkia Oy
Aluehallintoviraston päätös lupa yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen
tuottamiseen ja ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti/ Perhekoti Kaje
Oy
Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/ Hoiva Taiga Oy
Aluehallintoviraston päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/
2medi Oy/ 2medi Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen rovnaiemi, 2medi Oy c/o Suomen
Terveystalo Oy, Terveystalo Rovaniemi
Aluehallintoviraston päätös ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen
rekisteröinti/ annihoiva oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ OmaPartners Oy/ OmaPartners Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen
Rovaniemi
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muutaminen/ 9Lives Ensihoito Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Smart Diagnostiikka Oy/ Smart Diagnostiikka Oy c/o Pihlajalinna
Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Rovaniemi
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Sataseudun Ambulanssipalvelut Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Rovaniemen Hammaspalvelu Oy/ Rovaniemen Hammaspalvelu Oy c/o
Mehilläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi
Rovaniemen Hammaspalvelu Oy c/o Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Rovaniemi
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Lahden
Ensihoitopalvelu Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Adxto Oy
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Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ Satucon Oy/ Satucon Oy c/o Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy,
Pihlajalinna Rovaniemi
Valviran ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ Attendo
Mi-Hoiva Oy/ Attendo Aihki
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy/ Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy,
Pihlajalinna Rovaniemi
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Synsam Group Finland Oy/ Synsam Group Finland Oy, Synsam
Revontuli
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ HJM Medical & Consulting Oy/ HJM Medical & Consulting Oy c/o
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo mobiili koronanäytteenottopiste
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo mobiili koronanäytteenottopiste
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ KM Terveyspalvelut OY/ KM Terveyspalvelut OY c/o Mehiläinen Oy,
Hammas Mehiläinen Rovaniemi Valtakatu
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ Terveyden Tuottajat Oy/ Terveyden Tuottajat Oy/ Terveyden Tuottajat
Oy c/o Mehiläinen Oy, Työterveys Mehiläinen Rovaniemi
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy
Valviran ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ Yrjö &
Hanna Oy/ Palvelukeskus Lounakoti
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Oulumedi
Oy/ Oulumedi Oy, Rokoterekka
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Oral
Hammaslääkärit Oy/ Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Rovaniemi,
Rovakatu; Oral Hammslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Rovaniemi, Urheilukatu
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/
Terveysmyrsky Oy/ Terveysmyrsky Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo
Rovaniemi
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ilmoitus
terveydenhuollon palveluista vastaavista johtajista/ Stella Kotipalvelut Oy
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Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ PlusTerveys Lääkärit Oy/ PlusTerveys Lääkärit Oy c/o Suomen
Terveystalo Oy, Terveystalo Rovaniemi Urheilukatu
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/
Ambulanssipalvelu Lilja Oy
MPK:n asiakastyöryhmän 14.6.2022 muistio
Vammaisneuvoston pöytäkirja 4/2022
Vanhusneuvoston pöytäkirja 4/2022
Rovaniemen vammaisneuvoston 20.5.2022 ote pöytäkirjasta §28:
Esteettömyyskävelyn 2022 raportti
Rovaniemen vammaisneuvosto: Esteettömyyskävelyn raportti 2022
Rovaniemen kaupungihallituksen 23.5.2022 ote pöytäkirjasta: §48 Eroaminen
hyvinvointilautakunnan jäsenen tehtävästä/ Alanne-Kunnari
Rovaniemen kaupunginhallituksen 30.5.2022 ote pöytäkirjasta §188:
Kaupunginhallituksen edustajat toimielimissä
Selvitys suun terveys
Pirssillä kylille-hanke

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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§ 86
LISÄPYKÄLÄ: Yksityisten palveluntuottajien koronaliitännäisten suojaimien korvaaminen
vuonna 2022
ROIDno-2021-4432
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Äkäslompolo
anu.akaslompolo@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Hyvinvointilautakunta on 24.11.2021 46 § päättänyt, että Rovaniemen kaupunki
korvaa yksityisille sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille koronapandemian
torjumiseksi hankittujen ylimääräisten suojaintarvikkeiden kohtuullisen
hankintakustannuksen. Kustannuskorvaus rajataan koskemaan suunenäsuojaimia
(kasvomaskit) ja ajanjaksoa 1.1.2021 - 31.12.2021. Korvattava ylimääräinen
kohtuullinen kustannusosuus määritetään palvelun luonteen mukaisesti.
Vuoden 2022 aikana on ollut myös epidemiatilanteita, joissa tartuntatautilakiin
perustuen ja infektioyksikön ohjauksessa on edellytetty erityistoimenpiteitä yksikössä.
Tämä on aiheuttanut ylimääräisiä koronapandemiaan liittyviä kustannuksia. Yksityiset
sosiaali- ja terveyspalvelun tuottajat ovat esittäneet Rovaniemen kaupungille
vaatimuksia myös kuluvan vuoden osalta koronapandemian torjumisesta aiheutuvien
kustannusten korvaamisesta.
Valtio on tukenut kuntia vuonna 2021 koronapandemian torjunnasta aiheutuneiden
kustannusten johdosta täysimääräisesti. Myös vuonna 2022 koronakustannukset on
luvattu korvata.
Laskennallisen arvion mukaan Rovaniemen kaupungille aiheutuu vuoden 2022 aikana
suojainten korvaamisesta yhteensä noin 150 000 € kustannus.

Esityksenä on, että Rovaniemen kaupunki korvaa yksityisille sosiaali- ja
terveyspalvelujen tuottajille koronapandemian torjumiseksi hankittujen ylimääräisten
suojaintarvikkeiden kohtuullisen hankintakustannuksen sekä erillisen selvityksen
perusteella ne erityistoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset, jotka liittyvät koronaan.
Kustannuskorvaus rajataan koskemaan ajanjaksoa 1.1.2022 - 31.12.2022 ja
palveluntuottajalta edellytetään laskulla selkeää erittelyä siitä, mitä kustannukset
sisältävät.
Korvattavan kustannuksen laskentakaavat
Asumispalvelut:
(hoito- tai asukaspaikkojen lukumäärä * hoitajamitoitus) * (3 * 22 * 12 * 0,20)
Laskukaavan selitys:
3 = kasvomaskien lukumäärä per työvuoro
22 = työvuorojen lukumäärä per kuukausi

Rovaniemen kaupunki
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
22.06.2022

6/2022

55 (58)

12 = korvattavien kuukausien lukumäärä
0,20 = kasvomaskin arvo (€/kpl)

Kotiin vietävät palvelut:
keskimääräinen käyntimäärä kuukaudessa * 12 * 0,20
Laskukaavan selitys:
12 = korvattavien kuukausien lukumäärä
0,20 = kasvomaskin arvo (€/kpl)

Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää, että Rovaniemen kaupunki korvaa yksityisille sosiaali-
ja terveyspalvelujen tuottajille koronapandemian torjumiseksi hankittujen
ylimääräisten suojaintarvikkeiden kohtuullisen hankintakustannuksen esityksen
mukaisesti. Lisäksi kaupunki korvaa erillisen selvityksen perusteella
erityistoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset esityksen mukaisesti.

Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
palvelualuepäälliköt, taloussuunnittelijat, toimistosihteerit
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Muutoksenhakukielto
§68, §69, §70, §71, §72, §84, §85
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
§73, §74, §75, §76, §77, §78, §79, §80, §81, §82, §83, §86
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.

