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Marjo Rundgren, puheenjohtaja
Ella Keski-Panula, 1. varapuheenjohtaja, saapui 13:11
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Elina Korteniemi
Erkki Virtanen
Jonna Parviainen
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Päivi Alanne-Kunnari
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Pertti Ollonen, vammaisneuvoston varaedustaja, saapui 13:40
Antti Määttä , henkilöstöjohtaja, kuultavana §45, saapui 13:04, poistui 13:30
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Raija Kerätär, kaupunginhallituksen edustaja
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Allekirjoitukset

Marjo Rundgren
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
03.05.2022

Marika Ylipieti
Sihteeri
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Tuomas Koskiniemi

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 5.5.2022
alkaen.

hallinnon assitentti Marika Ylipieti
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§ 43
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 puheenjohtaja Marjo Rundgren, varsinaisista jäsenistä Tuomas Koskiniemi,
Kimmo Niukkanen, Jonna Parviainen, Petri Perttunen, Tuulikki Keskitalo sekä Erkki
Virtanen. Viranhaltijoista sosiaali-ja terveysjohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemi,
toimialajohtaja Antti Lassila, talouspäällikkö Anu Äkäslompolo sekä hallinnon
assistentti Marika Ylipieti.
Etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuivat varsinaisista jäsenistä Päivi Alanne-
Kunnari sekä Elina Korteniemi, vanhusneuvoston edustaja Elli Laajala ja
nuorisovaltuuston edustaja Saika Hasnat sekä viranhaltijoista palvelualuepäälliköt
Kaisa Kuusela ja Johanna Lohtander.
Hyvinvointilautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätövaltaiseksi sekä hyväksyi työjärjestyksen.
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§ 44
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Tuomas Koskiniemen ja varalle
Petri Perttusen.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 4.5.2022. Pöytäkirja julkaistaan
5.5.2022 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja
toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
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§ 45
Ajankohtaiset asiat
1. Henkilöstöasiat/ Koronakorvaus/ henkilöstöjohtaja Antti Määttä
2. Sosiaali-ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta merkitsee esittelyn ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Päätös
1. Antti Määttä kertoi kaupunginhallituksen päätöksestä: Rovaniemen kaupungin
henkilöstön hyvinvointietuun 8,33 euron kuukausittainen korotus vuonna 2022. Koko
vuoden työssä oleva työntekijä saa näin hyvinvointietuun yhteensä 100 euron
korotuksen.
Ella Keski-Panula saapui klo 13:11 asian käsittelyn aikana.
2. Sosiaali-ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus
- henkilöstötilanne
- suunterveydenhuollon tilajärjestely
- Lapin hyvinvointialueen valmistelutilanne
Asko Peuraniemi saapui klo 14:07 asian käsittelyn aikana.

Hyvinvointilautakunta merkitsi esittelyn ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
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§ 46
Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma 1.1.2022 - 31.3.2022
ROIDno-2022-565
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander, Kaisa-Maria Rantajärvi, Outi Palmén, Anu Äkäslompolo, Kaisa
Kuusela
johanna.lohtander@rovaniemi.fi, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi, outi.
palmen@rovaniemi.fi, anu.akaslompolo@rovaniemi.fi, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, vs. palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri, talouspäällikkö,
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Hyvinvointi Talousraportti 032022
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 maaliskuun jälkeen -67,6 M€ (26,94 %).
Talousarvion tasaisen toteuman mukainen tavoite on -62,8 M€ (25,00 %). Ero
tasaiseen toteumaan on 4,9 M€.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1.2022 – 31.3.2022 tiedoksi.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
talous- ja rahoitusjohtaja, talouspäällikkö, taloussuunnittelijat
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§ 47
Kotiin annettavien palvelujen täyskustannushinnat
ROIDno-2021-4697
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander, Anu Äkäslompolo
johanna.lohtander@rovaniemi.fi, anu.akaslompolo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2021 § 136 hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2025. Kaupunginhallitus on
kokouksessaan 29.11.2021 § 469 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet.
Rovaniemen kaupungin vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa (KH
29.11.2021 § 469) kohdassa 7.3 Maksut todetaan seuraavaa: " Maksuista ja taksoista
päätetään hallintosäännön mukaisesti toimielimissä. Laskutus on toimitettava, kun
laskutusperuste on selvillä. Toimialajohtaja vastaa toimialaansa kuuluvien tehtävien
laskutuksesta, saatavien seurannasta ja perinnästä sekä luottotappiopäätösten
laadinnasta."
Kotiin annettavien palvelujen täyskustannushintoja käytetään
ulkokuntalaislaskutuksessa ja muissa täyskustannushintaa vaativissa laskutuksissa.
Hinnat perustuvat vuoden 2021 toteutuneisiin kustannuksiin, joita on tarkastettu
vastaamaan vuoden 2022 kustannustasoa.
Hyvinvointilautakunnalle päätettäväksi esitetään:
Kotiin annettavien palvelujen täyskustannushinnat
Kotipalvelu

125,18 € / tunti

Kotisairaanhoito

150,21 € / tunti

Arviointikäynti

356,75 € / 2 tuntia

Kotiin kuljetettavat ateriat

11,40 € / ateria

Päivätoiminta

178,63 € / päivä

Turva-auttaja
min

150,21 € / 60 min tai 75,11 € / 30

Akuutti liikkuva sairaanhoito

394,17 € / tunti

Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää vahvistaa esitetyt kotiin annettavien palvelujen
täyskustanushinnat 1.5.2022 alkaen
Päätös
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Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
taloussuunnittelijat, asiakassihteerit

Rovaniemen kaupunki
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
27.04.2022

4/2022

10 (31)

§ 48
Kuntasitoumuspyyntö ikääntyneiden asumisen kehittämiseen
ROIDno-2022-1379
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Lapin hyvinvointialue / Kuntasitoumuspyyntö ikääntyneiden asumisen kehittämiseen
Lapin hyvinvointialue pyytää kuntia yhteistyöhön ja sitoutumaan ikääntyneiden
asumisen kehittämistä Lapin hyvinvointialueella koskevaan hankkeeseen.
Hankkeeseen on haettu rahoitusta ympäristöministeriöltä. Haetun hankkeen
avustuskelpoiset kokonaiskustannukset ovat 133 2000 euroa.
Hankkeessa luodaan Lapin hyvinvointialueelle laaja-alainen yhteinen ikäihmisten
asumisen sekä asumispalvelujen kehittämissuunnitelma, joka kattaa kaikki Lapin
alueen kunnat. Hankkeessa tehdään nykytilanteen kuvaus ja arviointi sekä
kehittämissuunnitelma tulevaisuuden ikäihmisten asumisen mahdollisuuksista,
asumispalvelumuodoista sekä yhteisestä kunta-hyvinvointialue -toimintamallista
Lapissa. Ikäihmisten asumista arvioidaan toisaalta hyvinvointialueen järjestämien
palveluasumismuotojen kuin myös kuntien tarjoamien kevyempien
palveluasumismahdollisuuksien ja senioreille kohdennettujen vuokra-asuntojen
kautta. Selvitystyön työstämisessä osallistetaan eri toimijoita ja kohderyhmää.
Hankesuunnitelma
HANKKEEN TAVOITTEET:
1. Selvitetään millaista ikääntyneiden asumista Lapin hyvinvointialueen kunnissa on.
2. Laaditaan suositukset Lapin hyvinvointialueelle ja kunnille tulevaisuuden
ikäihmisten asumisen kehittämiseen huomioiden saamelaisalueiden kuntien
erityistilanne.
3. Luodaan kuntien ja hyvinvointialueen välinen eri toimijoita osallistava
yhteistyönmalli liittyen ikäihmisten asumisen suunnitteluun.
4. Ikääntyneiden, ikääntyneiden parissa työskentelevien ja päättäjien tietoisuus
asumiseen ja asumisen ennakointiin liittyvistä tekijöistä lisääntyy.
TOTEUTTAJAT
Hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin hyvinvointialueen ikäihmisten palvelujen ja
teknisten- ja kiinteistöasioiden vastuuvalmistelijoiden sekä kuntien ikäihmisten
asumisen vastuuviranhaltijoiden kanssa. Hankkeelle palkataan päätoiminen
projektipäällikkö ja osa-aikainen hanketyöntekijä.
AIKATAULU Hanke aloitetaan 1.5.2022, mikäli hankkeelle saadaan myönteinen
rahoituspäätös. Hanke päättyy 30.4.2023. Tarkennettu aikataulu laaditaan hankkeen
käynnistyttyä.
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IKÄIHMISTEN EDUSTUS/KUULEMINEN Hankkeessa kuntien vanhusneuvostoilla on
vahva rooli. Vanhusneuvostot osallistetaan työpajatyöskentelyyn. Vanhusneuvostojen
edustaja on mukana ohjausryhmässä. Ikäihmisten palvelujen henkilöstö osallistetaan
suunnittelemaan ja tunnistamaan asumisen vaikutuksista ikäihmisen toimintakykyyn.
Tarpeen mukaan kootaan erilaisia kehittäjäasiakasryhmiä, jotta kohderyhmän ääni
saadaan suunnitelmassa kuuluvaksi.
RAHOITUSSUUNNITELMA Kokonaiskustannusarvio on 133 200 €. Hankkeelle haetaan
avustusta 79 900 €. Omarahoitusosuus 53 300€ katetaan projektihenkilöstön
työhuoneen vuokrasta ja työvälineistä aiheutuvista kuluista sekä lisäksi
avainhenkilöiden työpanoksesta ja hallinnon kuluista työaikakirjanpidon mukaisesti
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää sitoutua Lapin hyvinvointialueen Ikääntyneiden
asumisen kehittäminen Lapin hyvinvointialueella -hankkeeseen, mikäli hankerahoitus
myönnetään.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Lapin hyvinvointialue
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§ 49
Sosiaalipalvelujen valvonnan toimintakertomus v 2021/ Perhe- ja sosiaalipalvelut
ROIDno-2022-1514
Valmistelija / 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
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
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Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi perhe- ja
sosiaalipalveluiden valvontakertomuksen vuodelta 2021 sekä valvonnan
vuosisuunnitelman vuodelle 2022.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Tiedoksi
Perhe- ja sosiaalipalveluiden palveluesimiehet
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§ 50
Vastaus valtuustoaloitteeseen: Rovaniemeltä ja koko Lapista puuttuvat
kehitysvammapsykiatrian osasto ja kehitysvammapsykiatrian akuutti osasto
ROIDno-2021-3648
Valmistelija / lisätiedot:
Outi Palmén
outi.palmen@rovaniemi.fi
hallintoylilääkäri
Tuomas Koskiniemi ym. jättivät kaupunginvaltuustossa 20.9.2021 § 107 seuraavan
aloitteen:
"Mikäli esimerkiksi vammaisten palveluasumisen piirissä oleva kehitysvammainen
tekee rikoksen tai saa aggressio kohtauksen, toimii kaava Rovaniemellä pahimmillaan
siten, että paikalle kutsutaan ensin vartija ja lopulta poliisi. Poliisi ei ota säilöön
kehitysvammaista vaan sairaanhoito kuljettaa hänet lähimpään lääkäriin, jossa
yleislääkäri arvio tilanteen ja mikäli asiakas ei ole psykoosissa, palautetaan hänet
takaisin asumisyksikköön ja homma lähtee rullaamaan uudestaan. Tällainen toiminta
ei ole kestävää, taloudellista tai turvallista.
Rovaniemellä pitäisi olla kehitysvammaisten psykiatrinen akuutti vastaanotto, jossa
asiakas saa tarpeellisen hoidon akuuttivaiheen yli ja jossa tarvittaessa pystytään
tekemään lääkemuutoksia ja arvioimaan hoidon tarvetta.
Asumisyksiköt, joissa on kehitysvammaisia joilla on psykiatrisia ongelmia tai vakavia
käytös häiriöitä ovat ongelmissa, koska rajoitusoikeudet ovat olemattomat tai niitä ei
ole ollenkaan. Mikäli asukas tällaisessa yksikössä alkaa riehumaan ja on vaaraksi
muille asukkaille, ei ole olemassa paikkaa mistä kyseinen henkilö saisi apua ja se
vaikuttaa myös muiden yksikössä asuvien turvallisuuteen ja mielenterveyteen.
Normaali psykiatrinen akuutti hoitojakso, esimerkiksi autisminkirjon häiriölle voi olla
todella raskas ja samalla tavoite kärsii, koska ongelmat nähdään enempi vamman
aiheuttamaksi kuin mielenterveyden ongelmaksi. Tästä syystä pitäisi olla paikka joka
on keskittynyt pelkästään kehitysvammaisten psykiatriseen hoitoon.
Kehitysvammaisilla ilmenee psyykkisiä sairauksia 3-4 kertaa enemmän valtaväestöön
verrattuna. (Lähde mielelenterveystalo)
Uudellamaalla Suomessa on tiettävästi ainoa paikka missä voi saada konsultaatiota
yleislääkärille kehitysvammapsykiatrian lääkäreiltä. Tasa-arvo näkökulmasta
kehitysvammapsykiatrian puuttuminen kunnassa on varmasti ongelmallista, koska
kehitysvammaisen kriteerit päästä hoitoon on että olisi akuutti diagnosoitava
psykoosi. Kokemukseni ja kuulemani perusteella kehitysvammaisen psykiatrinen jakso
on lähes mahdoton Rovaniemellä.
Kun terve ihminen saa aggressio kohtauksen hänet viedään useimmiten poliisin
säilöönotto tiloihin rauhoittumaan, mutta herää kysymys mihin kehitysvammainen
agressiivisesti käyttäytyvä henkilö voidaan viedä tai miten hänen kohdallaan apu
saadaan.
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Akuuttia psykiatriaa kehitysvammaisille voitaisiin toteuttaa yhteistyössä kolpeneen
palvelukeskuksen kanssa ja samalla luotaisiin tie myös vammaisille psykiatrian piiriin.
Meillä Lapin keskussairaala laajenee myös psykiatrian osalta, jossa voisi olla tilaa myös
kehitysvamma psykiatrialle.
Aloitteen tarkoitus on luoda tasa-arvoa ja parantaa hoitajien työturvallisuutta, sekä
lisätä potilas turvallisuutta. Lisäksi näkisin tässä myös myytävän palvelun muille
kunnille. Kun Suomessa on näin huono tilanne kehitysvammapsykiatrian osalta, voisi
Rovaniemi olla myös edelläkävijä ja tarjota palveluita ja kehittää ammattitaitoa
kehitysvammapsykiatrian osalta.
Väkivaltaisille ikäihmisille tarkoitettua hoitoa Rovaniemeltä löytyy ehvin muodossa,
mutta sielläkin paikkoja on rajoitetusti.
Ehdotan, että Rovaniemellä aletaan etsiä turvallista ratkaisua akuutti psykiatrian
mahdollisuutta kehitysvammaisten kohdalle ja lisätään ehvi paikkoja."
Vastaus aloitteeseen:
Aloitteessa esille tuotu ongelma tunnistetaan. Valtakunnallista tilannetta on
kartoitettu sekä keskusteltu asiasta Kolpeneen palvelukeskuksen ja Lapin
sairaanhoitopiirin psykiatrisen erikoissairaanhoidon edustajien kanssa. Eri puolilla
maata kehitysvammaisten palvelut on järjestetty eri tavoin, mutta kriisitilanteissa
joudutaan yleensä hakemaan apua oman toimialueen ulkopuolelta. Yleisellä tasolla
palveluissa on huomioitava yhdenvertaiset palvelut väestölle. Kehitysvammaisille
tarjotaan yhdenvertaisia palveluja myös akuuttitilanteissa.
Päivystyksiä on viime vuosina keskitetty yhä harvempiin paikkoihin päivystysasetuksen
mukaisesti. Rovaniemellä sijaitsee yksi valtakunnan kahdestatoista laajan päivystyksen
sairaalasta. Akuuteissa tilanteissa päivystykselliset arviot tapahtuvat Lapin
keskussairaalan yhteispäivystyksessä, jossa lääkärin arvioon pääsee
ympärivuorokautisesti. Päivystävällä lääkärillä on psykiatrin konsultaatiomahdollisuus.
Tarvittaessa jatkohoito tapahtuu Muurolan sairaalassa akuuttiosastolla. Sieltä voidaan
edelleen ohjata potilas Kolpeneelle kriisijaksolle.
Kehitysvammapsykiatrian erityisosaamista on lääkäreillä valtakunnallisesti
suhteellisen vähän. Kehitysvammalääketieteen erityispätevyyden suorittaneita
lääkäreitä on koko maassa vain n. 30. Näitä erityispalveluita on tarjolla keskitetysti
alan tuki- ja osaamiskeskuksissa, esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla Vaativien
erityispalveluiden osaamiskeskuksessa (OYS Konsti).
Rovaniemellä on lisätty terveyskeskuslääkäreiden osaamista kehitysvammaisten
erityiskysymyksissä yhteistyössä Kolpeneen palvelukeskuksen kanssa. Perustason
osaamisen vahvistaminen on tärkeää ja sen avulla voidaan ennaltaehkäistä ongelmien
syntymistä. Lapin väestöpohjalla oman erillisen kehitysvammapsykiatriaan
erikoistuneen akuuttiyksikön perustaminen ei liene mahdollista, mutta tulevalla Lapin
hyvinvointialueella on tärkeää pohtia, miten alueella hoidetaan mm. aloitteessa esille
tuotuja erityistilanteita ja sopia yhteiset käytännöt ja hoitopolut saavutettavissa
olevien resurssien puitteissa.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
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Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä valtuustoaloitteeseen laaditun vastauksen ja
lähettää sen aloitteentekijöille.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
valtuustoaloitteen tekijät, kaupunginvaltuusto
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§ 51
Oikaisuvaatimukseen vastaaminen
ROIDno-2022-825
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa-Maria Rantajärvi
kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi
vs. palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Salassa pidettävä_Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen 48337012_JulkL24
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 Salassa pidettävä_Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen 825/2022_JulkL§24
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
3 Sosiaaliohjaaja_hakukuulutus
Oikaisuvaatimus
Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuepäällikkö on viranhaltijapäätöksellään
23.2.2022 § 32 päättänyt sosiaaliohjaajan viran täyttämisestä (liite 1).
Viranhaltijapäätöksestä on tehty oikaisupyyntö 10.3.2022 saapuneella asiakirjalla (liite
2). Oikaisupyynnön tekijä perustelee oikaisuvaatimustaan sillä, että häntä ei ole
harkittu sosiaaliohjaajan (vakanssinumero 48337012) virkaan. Oikaisuvaatimus on
saapunut ajoissa ja se on tutkittava.
Hakukuulutus
Hakukuulutuksessa 14.1. -7.2.2022 (liite 3) oli haettavana 2 sosiaaliohjaajan virkaa
tämän hetkisenä sijoituspaikkana aikuissosiaalityö (vakanssinumerot 48337012 ja
48337006).
Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimus oli sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen kelpoisuus. Virassa (vakanssinumero
48337012) eduksi katsottiin aikaisempi kokemus sosiaalisen kuntoutuksen sekä
terveyspalveluita tarvitsevien asiakkaiden kanssa työskentelystä. Toisessa virassa
(vakanssinumero 48337006) katsottiin eduksi aiempi kokemus sosiaalisen
kuntoutuksen, kuntouttavan työtoiminnan sekä maahanmuuttajataustaisten parissa
työskentelystä.
Molemmissa tehtävissä sosiaaliohjaajan työ sisältää työikäisten asiakkaiden ohjausta
ja neuvontaa sekä vuorovaikutuksellista osallisuuden, elämänhallinnan ja sosiaalisen
toimintakyvyn tukemista. Tehtävissä keskeistä on asiakkaiden joustava kohtaaminen
ja motivointi itsenäiseen suoriutumiseen. Virkojen hoitamisen edellytyksenä olivat
hyvät vuorovaikutustaidot, pitkäjänteisyys ja kykyä tunnistaa asiakkaiden
elämäntilanne sekä voimavarat ja toimintamahdollisuuksien osa-alueet.
Ansiovertailu
Valitun henkilön ansiot
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Virkaan valittu henkilö oli suorittanut sosionomin (AMK) tutkinnon vuonna 2020
suuntautumisalana lastensuojelu. Lisäksi hän oli suorittanut neuropsykiatrisen
valmentajan koulutuksen 2017 sekä lapsi- ja perhetyön tutkinnon vuonna 2013.
Hänellä oli työkokemusta perheohjaajan tehtävistä lähes kolmen vuoden ajalta.
Virkaan valitun haastattelussa korostui hänen osaamisensa työskennellä ja kohdata
mielenterveysongelmaisia ja erityisryhmiin kuuluvia asiakkaita sekä miten
sosiaaliohjauksen keinoin voidaan tukea ja ohjata työikäisiä asiakkaita. Lisäksi
haastattelussa korostui hakijan tuntemus kuntoutuksen poluista, moniammatillinen ja
vuorovaikutuksellinen työskentely, kriisityön osaaminen ja motivaatio työskennellä
mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asiakkaiden parissa. Virkaan valittu oli
kiinnostunut molemmista avoinna olleista viroista.
Oikaisuvaatimuksen tekijän ansiot
Oikaisuvaatimuksen tehneellä on sosionomin (AMK) tutkinto 2003, suuntautumisalana
lastensuojelu ja varhaiskasvatus. Lisäksi hän on suorittanut omaehtoisena opintona
täydennyskoulutuksen, opintoihin sisältyi muun muassa päihde- ja mielenterveystyö,
monikulttuurinen työ, kuntoutustoiminta, muuttuvat sosiaaliset ongelmat,
osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukeminen ja aikuissosiaalityö sekä
varhaiskasvatuksen pedagogiikka opinnot. Oikaisuvaatimuksen tekijä on työskennellyt
pääasiassa Rovaniemen kaupungilla. Suurin osa hänen työkokemuksestaan on
varhaiskasvatuksen palveluista. Työkokemusta hänellä oli aikuissosiaalityöstä noin
kahden vuoden ajalta. Oikaisuvaatimuksen tekijän haastattelussa korostuivat
asiakkaan kohtaaminen, palveluohjaus ja Kelan etuusasiat. Haastattelussa
oikaisuvaatimuksen tekijä on häneltä kysyttäessä tuonut esille, että hän on
kiinnostunut molemmista auki olleista sosiaaliohjaajan viroista, mutta ensisijaisesti
hänen toiveensa oli työskennellä sosiaalipalvelukeskuksessa Rovakadun
toimipisteessä ja vakanssissa numero 48337012.
Ansiovertailun yhteenveto
Sekä virkaan valittu että oikaisuvaatimuksen tekijä täyttävät hakukuulutuksen
vaatimukset ja ehdot hyvin. Virkaan (48337012) valitulla oli eduksi katsottavista
ansioista oikaisuvaatimuksen tekijään verrattuna neuropsykiatrisen valmentajan
koulutus. Oikaisuvaatimuksen tekijällä puolestaan oli työkokemusta kuntouttavan
työtoiminnan parissa työskentelystä sekä hänen edukseen katsottiin myös
monipuolinen omaehtoinen täydennyskoulutus, joka soveltui virkaan 48337006
parhaiten. Haastattelussa oikaisuvaatimuksen tekijä oli tuonut esille osaamistaan
palveluohjauksesta sekä etuusasiosta, jotka myös katsottiin eduksi kyseiseen virkaan,
jota hän oli myös hakenut ja johon hänet valittiin.
Haastattelu
Haastattelussa syvennyttiin ansiovertailuun vaikuttavien tietojen ja hakuilmoituksessa
mainittujen ominaisuuksien ja kykyjen arviointiin hakijoiden osalta.
Haastattelijoita olivat vs. johtava sosiaalityöntekijä Sanna Seppälä ja vt. johtava
sosiaalityöntekijä Soile Saukkonen. Heillä molemmilla on pitkä kokemus
sosiaalihuollosta ja kokemukseen perustuvaa tietoa siitä mitä työikäisten parissa
tehtävä sosiaaliohjaus on.
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Haastatteluissa todettiin, että sekä virkaan valitulla että oikaisuvaatimuksen tekijällä
oli tehtävään soveltuva koulutus ja työkokemus. Varasijavalintoja virkoihin ei katsottu
tarpeelliseksi tehdä.
Haastatteluissa ilmeni, että virkaan valitulla oli paremmat edellytykset toimia
hakuilmoituksen mukaisessa sosiaaliohjaajan tehtävässä (48337012) ja
oikaisuvaatimuksen tekijällä puolestaan tehtävässä (48337006). Virkaan valitun
vastauksissa ilmeni hyvät valmiudet ja taidot työskennellä yhteistyössä
terveyspalveluiden ja moniammatillisen verkoston kanssa. Hänen kuvauksensa
sosiaaliohjauksesta soveltui parhaiten hakijoista juuri tehtävään, johon hänen
valintansa kohdistui. Virkaan valittu painotti haastattelussa voimavarakeskeistä
työotetta ja hän toi hyvin esille miten voisi tehtävässä hyödyntää omaa
koulutuspohjaansa.
Valitun henkilön lausunto
Valitulta henkilöltä ei pyydetty lausuntoa, sillä hän ei ottanut virkaa vastaan.
Yhteenvetona
Palveluesimiehen 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.
Valitulla henkilöllä katsottiin valintatilanteessa olevan koulutuksensa ja
työkokemuksensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella erinomaiset
mahdollisuudet hoitaa sosiaaliohjaajan tehtävää kyseisessä virassa.
Oikaisuvaatimuksen tekijä valittiin siis virkaan 48337006, mutta hän ei tullut valituksi
juuri haluamaansa virkaan.
Valintaprosessissa ei ole toimittu virheellisesti, eikä uutta päätöstä viran täyttämisestä
ole syytä tehdä.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Oikaisuvaatimuksen tekijä
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§ 52
Hyvinvointilautakunnan ja yksilöasioiden jaoston kokousaikataulu syksy 2022
ROIDno-2020-3561
Hyvivointilautakunta ja hyvinvointilautakunta - yksilöasioiden jaoston kokouspäivät
syyskaudella 2022 seuraavasti:
Hyvinvointilautakunta:
keskiviikko 31.8.2022 klo 13.00.
keskiviikko 28.9.2022 klo 13:00.
keskiviikko 26.10.2022 klo 13:00.
keskiviikko 23.11.2022 klo 13:00.
keskiviikko 14.12.2022 klo 13:00.
Hyvinvointilautakunta- Yksilöasioiden jaosto:
tiistai 9.8.2022 klo 15:00.
tiistai 13.9.2022 klo 15:00.
tiistai 11.10.2022 klo 15:00.
tiistai 15.11.2022 klo 15.00.
tiistai 13.12.2022 klo 15:00.
Kokouspaikat ilmoitetaan myöhemmin.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Hyvinvointilautakunta vahvistaa syksyn 2022 kokouspäivät edellä olevan mukaisesti.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Hyvinvointilautakunnan jäsenet ja varajäsenet, yksilöasioiden jaoston jäsenet ja
varajäsenet, yksilöasioiden jaoston sihteeri, esittelijät, asioiden valmistelijat
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§ 53
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Hallintoylilääkäri
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Virkavaalin vahvistaminen/26159001, 18.03.2022
§ 11 Sairaalapalvelujen ylilääkärin sijaisen määrääminen/53041007, 04.04.2022
§ 12 Virkavaalin vahvistaminen/53041016, 53041026, 19.04.2022
Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 51 Jaksohoitokoti Veitikan potilaskutsu- ja hoitajaturvahälytysjärjestelmän hankinta,
24.03.2022
§ 57 Hyväksyminen ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi / HoivaLumo Oy,
30.03.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 47 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/71858044, 18.03.2022
§ 48 Virkavaalin vahvistaminen/16110001, 18.03.2022
§ 49 Toimistosihteerin toimen täyttäminen/54980035, 21.03.2022
§ 50 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490153, 24.03.2022
§ 53 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493205, 28.03.2022
§ 54 Palveluohjaajan viran täyttäminen/46490030, 29.03.2022
§ 56 Palveluvastaavan viran täyttäminen/75121002, 30.03.2022
§ 58 Rekrytointikoordinaattorin toimen muuttaminen palveluvastaavan toimeksi
/22080003, 31.03.2022
§ 59 Palveluvastaavan toimen täyttäminen/22080003, 01.04.2022
§ 60 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493224, 07.04.2022
§ 61 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493223, 07.04.2022
§ 62 Lähihoitajan toimen täyttäminen/22800012, 11.04.2022
§ 63 Lähihoitajan toimen täyttäminen/01440017, 11.04.2022
§ 64 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493203, 11.04.2022
Tutkimuslupapäätös:
§ 52 Tutkimuslupa / Kotihoidon lähiesihenkilöiden tuen tarpeet siirryttäessä Lapin
hyvinvointialueeseen / Lapin ammattikorkeakoulu, 24.03.2022
§ 55 Tutkimuslupa / Etäyhteydellä toteutettavan kulttuuri- ja taideryhmätoiminnan
vaikuttavuus etäkotihoidon asiakkaiden osallisuuden kokemiseen / Oulun ja Lapin
amk, 30.03.2022
Palvelualuepäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 42 Virkavaalin vahvistaminen/36660088, 18.03.2022
§ 43 Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/72306001, 22.03.2022
§ 47 Perheohjaajan viran täyttäminen/73518011, 05.04.2022
§ 49 Työikäisten ja lapsiperheiden palvelujen yksiköiden esimiesten sijaisjärjestelyt
/perheoikeudelliset palvelut ja päihdehuollon palvelut, 05.04.2022
§ 50 Virkavaalin vahvistaminen/48390080, 08.04.2022
§ 54 Ohjaajan toimen täyttäminen/36660020, 08.04.2022
§ 55 Ohjaajan toimen täyttäminen/36660063, 08.04.2022
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§ 56 Ohjaajan toimen täyttäminen/60010001, 08.04.2022
Tutkimuslupapäätös:
§ 48 Tutkimuslupahakemus / Nuorille suunnatun RIKO-hankkeen asiakkaat ja
työntekijät, 05.04.2022
Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Henkilöstöpäätös:
§ 31 Terveyskeskusavustajan toimen täyttäminen/53042024, 18.03.2022
§ 35 Hammashoitajan toimen täyttäminen/11480030, 04.04.2022
§ 36 Hammashoitajan toimen täyttäminen/11480011, 04.04.2022
§ 37 Hammashoitajan toimen täyttäminen/25410033, 04.04.2022
Muu päätös:
§ 40 Sopimus rokotteiden luovuttamisesta / Terveystalo Oy Tartuntatautilain
mukaisten kansallisen rokotusohjelman rokotteiden toimittaminen Rovaniemen
terveyskeskuksen lääkekeskuksesta Suomen Terveystalo Oy:lle., 12.04.2022
Tutkimuslupapäätös:
§ 32 Tutkimuslupa /Selvitys fysioterapian tarpeesta Rovaniemellä opiskelevilla toisen
asteen opiskelijoilla / Lapin ammattikorkeakoulu, 18.03.2022
§ 34 Tutkimuslupa / Terveydenhoitajan tuki ja ohjaus odottavan äidin
seksuaalisuudessa / Lapin ammattikorkeakoulu, 01.04.2022
Palveluesimies Työikäisten ja lapsiperheiden palvelut
Hankintapäätös:
§ 4 Ryhmätyönohjauksen hankinta / Aikuissosiaalityö, 19.04.2022
Sosiaali- ja terveysjohtaja
§ 21 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 14 Fysioterapia ryhmäkuntoutuksena, 24.03.2022
§ 22 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 13 Fysioterapia, 24.03.2022
§ 23 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 11 Neuropsykologinen kuntoutus, 24.03.2022
§ 24 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 10 Lymfaterapia, 24.03.2022
§ 25 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 9 Lasten puheterapiaryhmä, 24.03.2022
§ 26 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 8 Puheterapeuttinen arviointikokonaisuus tilaajan
tiloissa, 24.03.2022
§ 27 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 7 Puheterapeuttinen arviointikokonaisuus
palveluntuottajan toimitiloissa, 24.03.2022
§ 28 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 6 Puheterapia, 24.03.2022
§ 29 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 5 Yksilölliset ortoosit palveluna, 24.03.2022
§ 30 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 4 Lasten ryhmätoimintaterapia, 24.03.2022
§ 31 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 3 Toimintaterapia-arviointikokonaisuus tilaajan
tiloissa, 24.03.2022
§ 32 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 2 Toimintaterapia-arviointikokonaisuus
palveluntuottajan toimitiloissa, 24.03.2022
§ 33 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 1 Toimintaterapia, 24.03.2022
§ 36 Lifecare Hoitokertomuksen päivitys, 07.04.2022
Muu päätös:
§ 34 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaaseen liittyminen /
Potilasvaa'at ja pituusmitat, 29.03.2022
Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
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§ 10 Suun terveydenhuollon puolikiireellisten palvelujen hankinta, hankinnan jatko
suorahankintana määräajalle, 17.03.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Ulkomaan matkustuslupa/Joona Tapio, 07.04.2022
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
ja puheenjohtaja Marjo Rundgren.
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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§ 54
Ilmoitusasiat
Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/ Rovaniemen optikka Oy/ Brillet - hiukan parempi
optikkoliike
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen/
Rovaniemen optiikka Oy/ Brillet
Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/ Oftadent Oy
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen/
Oftadent Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
toimintakuntien lisääminen/ Premera Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ Terveytesi Palvelut Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ AdeJep Invest Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Stella Kotipalvelut Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ Rovaniemen Hammaspalvelu Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Debora Oy/ Debora Oy, Debora Rovaniemi
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ PlusTerveys Lääkärit Oy/ PlusTerveys Lääkärit Oy c/o Rovaniemen
Optiikka Oy, Brillet - hiukan parempi optikkoliike
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ AdeJep Invest Oy/ AdeJep Invest Oy c/o Silmäasema Rovaniemi
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
toimintakuntien laajentaminen/ Saaristolaislääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Saaristolaislääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Alma Health
Oy/ Alma Health Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi
Valviran päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy
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Valviran ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ Attendo
Oy/ Attendo Tokka
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Voice
Doctors Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Suomen
Punainen Risti Tampereen osasto
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Suomen Rokotepalvelu Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Epilaser Oy/ Epilaser Oy c/o Mehiläinen, Mehiläinen Rovaniemi
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ OmaPartners Oy/ OmaPartners Oy/ OmaPartners Oy c/o Mehiläinen
Oy, Työterveys Urheilukatu
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Pyhän Lääkäripalvelut Oy/ Pyhän Lääkäripalvelut Oy c/o Mehiläinen Oy,
Mehiläinen Rovaniemi
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ OmaPartners Oy/ OmaPartners Oy c/o Mehiläinen Oy, Työterveys
Mehiläinen Rovaniemi
Vammaisneuvoston pöytäkirja 2/2022
Vanhusneuvoston pöytäkirja 2/2022
MPK:n asiakastyöryhmän 5.4.2022 muistio
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 2/2022: Ohjeistus eri toimijoiden vastuista
luvatta sijaishuoltopaikastaan poistuneen tai sinne palaamatta jättäneen lapsen
palauttamiseksi sijaishuoltopaikkaansa
Rovaniemen Neuvokkaan toimintaraportti 2/2021
Henkilöstöjohtajan lausunto hoitotyön etulinjan kertakorvauksesta
Kuntaliitto: Suurimpien kuntien sosiaali-ja terveystoimen tammi-joulukuun 2021
nettotoimintamenoja

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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Kunnallisvalitus
§51
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan
oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Valtuuston päätökseen saa hakea muutosta
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen 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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
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Valitusviranomainen
Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-
oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)
Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
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Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
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.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon
nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.
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Muutoksenhakukielto
§43, §44, §45, §46, §47, §49, §50, §52, §53, §54
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
§48
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.

