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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
22.6.2020 alkaen.

hallintosuunnittelija Marika Ylipieti
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§ 76
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
ja hyväksyy työjärjestyksen
Päätös
Puheenjohtaja kävi läpi osanottajat. Todettiin, että osallistujilla ääni- ja kuvayhteys
toimivat ja sähköinen kokousjärjestelmä on käytössä. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin.
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§ 77
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Pirita Nenonen.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 22.6.2020.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pirita Nenonen.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 78
Ajankohtaiset asiat
1. Suun terveydenhuollon tilaratkaisut/ terveydenhuollon palvelualuepäällikkö Kaisa
Kuusela
2. Kevätportti/ perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualuepäällikkö Mirja Kangas
3. Hyvää elämää ikääntyneenä 2025 -suunnitelman valmistelutilanne/ ikäihmisten
palvelualueen palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander
4. Tulva- ja koronatilanne
5. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus
- talousarvioseminaarin ajankohdan sopiminen elo-syyskuulle
- Lapin sosiaali-ja terveysturvan syyspäivät 17.-18.9.2020 Hetassa
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Päätös
1. Kaisa Kuusela kertoi suun terveydenhuollon tilaratkaisuista.
2. Mirja Kangas kertoi Kevätportin tilannekatsauksen. Kevätportin seurantaryhmä
kokoontuu elo-syyskuussa. Tapaamisen järjestää palvelualuepäällikkö Mirja Kangas.
Tapaamiseen kutsutaan seurantaryhmä, palvelualuepäällikkö ja rovaniemeläisten
asukkaiden edustajat.
3. Johanna Lohtander kertoi Hyvää elämää ikääntyneenä 2025- suunnitelman
valmistelutilanteesta.
4. Antti Lassila kertoi tulvatilanteesta ja Paula Reponen koronatilanteesta.
5. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus:
- sote-uudistus esittely
- talousarvioseminaari pidetään 9.9.2020 klo 11-15
- Sosiaali-ja terveysturvan syyspäiville voivat lautakunnan jäsenet ilmoittautua
elokuun loppuun mennessä perusturvalautakunnan sihteerille
Matti Henttunen liittyi kohdan 3. käsittelyn aikana klo 15:40.
Arto Köngäs liittyi kohdan 3. käsittelyn aikana klo 15:55.
Perusturvalautakunta piti tauon klo 16:55-17:05.
Perusturvalautakunta merkitsi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
16.06.2020

7/2020

7 (33)

§ 79
Kaikukortti- toiminnan jatkaminen
ROIDno-2020-1932
Valmistelija / lisätiedot:
Tuulikki Louet-Lehtoniemi, Matti Selin
tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi, matti.selin@rovaniemi.fi
kehittämispäällikkö, kulttuurituottaja
Mikä on Kaikukortti?
Kaikukortti on pahvinen, maksuton henkilökohtainen kortti, jonka avulla voi hankkia
pääsylippuja ja kurssipaikkoja kaikkiin valtakunnalliseen Kaikukortti-verkostoon
kuuluviin kulttuuripalveluihin. Se on tarkoitettu yli 16-vuotiaille sosiaali- ja
terveyspalveluiden asiakkaille, jotka ovat niin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa,
että kulttuuripalvelujen käyttö ei ole mahdollista. Kaikukortin tavoitteena on parantaa
näiden nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja
harrastaa taiteen tekemistä.
Kaikukortti tukee kuntien ja maakuntien työtä hyvinvoinnin edistämiseksi. Se on
yhtenäinen valtakunnallinen toimintamalli, joka synnyttää uudenlaista yhteistyötä ja
tukee kulttuurin saavutettavuuteen ja sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvän osaamisen
ja kokemusten jakamista yli kunta- ja maakuntarajojen. Kaikukortti-mallin
kansallisesta koordinoinnista ja tilastoinnista vastaa Kulttuuria kaikille -palvelu.
Rovaniemellä Kaikukortti-verkostossa on mukana 21 kohdetta ja 18 jakajaa.
Kaikukortti-kohteet ovat toiminnassa mukana hyväntekeväisyysperiaatteella, eikä
heille makseta erillistä korvausta Kaikukortin käytöstä. Rovaniemellä
kulttuurikohteiden lisäksi kaikukorttilaisille on tarjolla monipuolisesti liikunta- ja
urheilutoimijoiden palveluita. Kaikukortin jakajat ovat kaupungin omia sekä
kolmannen sektorin sosiaali- ja terveysalan toimijoita.
Kaikukortti-kokeilu 15.10.2019 - 30.9.2020
Päätös Kaikukortti-kokeilun käynnistämisestä Rovaniemellä tehtiin vapaa-ajan
lautakunnassa (29.5.2018 §152) ja perusturvalautakunnassa (30.1.2019 §21).
Valmistelut aloitettiin keväällä 2019 ja varsinainen kokeilu käynnistyi Rovaniemellä
15.10.2019.
Kaikukortteja on tähän mennessä jaettu 1338 kpl, joista 63% on ollut naisia ja 37%
miehiä. Noin 45% kaikukorttilaisista oli iältään 35-64-vuotiaita. 16-34-vuotiaita oli noin
32% ja yli 65-vuotiaita noin 15%. Kaikukortin käyttäjien elämäntilanne vaihtelee
suuresti. Neljä suurinta ryhmää ovat työttömät / lomautetut 24%,
työkyvyttömyyseläkkeellä olevat 22% ja eläkkeellä olevat 20% sekä opiskelijat 15,2%.
Suurin määrä kortteja 242 kpl on jaettu Neuvokkaan toimesta. Tämän lisäksi eniten
kortteja ovat jakaneet Rovaniemen kaupungin sosiaalisen tuen- ja kuntoutuksen
yksikkö 156 kpl, Rovaniemen seurakunta 138 kpl sekä Rovaniemen kaupungin
perhesosiaalityö ja perhetyö 112.
Kaikukortti-kohteissa vierailtiin vuoden 2019 aikana 1289 kertaa. Käynneistä 857 oli
aikuisten tekemiä ja 432 lasten (vanhemmat ja isovanhemmat voivat ottaa samaan
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talouteen kuuluvat alle 16-vuotiaat mukaan omalla Kaikukortilla). Suosituin kohteista
oli uimahalli Vesihiisi 550 vierailua. Muita suosittuja kohteita olivat Rovaniemen
teatteri 133 vierailua ja Rovaniemen seurakunta 58 vierailua.
Kaikukorttikokeilu päättyy 30.9.2020. Kaikukortista kerätään palautetta kokeilun
aikana Kaikukortin haltijoilta, kulttuurikohteista sekä korttia jakavilta tahoilta.
Alustavat suulliset palautteet yhteistyökumppaneilta ovat olleet pääosin
positiivisia. Kyselyiden tulokset ja kerätyt tilastot julkaistaan marras-joulukuussa 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää, että
- Kaikukortti-toimintamallin käyttöä jatketaan kokeilun jälkeen. Toimintaa kehitetään
edelleen ja arvioidaan vuosittain.
- Kaikukortin koordinoinnista Rovaniemellä vastaavat kulttuurituottaja Matti Selin ja
kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemi.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Mira Haataja / Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelu
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Perusturvalautakunta, § 190,11.12.2019
Perusturvalautakunta, § 80, 16.06.2020
§ 80
Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2020 / uusi organisaatio
ROIDno-2019-1188
Perusturvalautakunta, 11.12.2019, § 190
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Airaksinen
jari.airaksinen@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 PTL - Käyttösuunnitelma 2020
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2019 § 98 hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2022.
Lautakuntien ja kaupunginhallituksen on laadittava tehtäväalueilleen talousarvioon
perustuvat vuoden 2020 käyttösuunnitelmat 31.12.2019 mennessä. Lautakunnat ja
kaupunginhallitus kohdentavat talousarvion tuloskorttien tavoitteiden ja
toimenpiteiden vaatimat määrärahat käyttösuunnitelmissaan. Lisäksi niissä päätetään
palvelujen järjestämisestä. Käyttösuunnitelmassa päätetään koko toimielimen
määrärahojen käytöstä ja niiden ohjaamisesta joko omaan toimintaan tai ulkoisiin
ostopalveluihin. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys
tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä ja investoinneista. Mikäli määrärahojen tai
investointien suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, on
toimielimen viipymättä tehtävä käyttösuunnitelman muutos.
Perusturvalautakunnan käyttötalouden määrärahat talousarviovuodelle 2020 ovat
yhteensä 223 150 000 euroa. Perusturvalautakunta jakaantuu lapsiperheiden,
aikuisten ja työikäisten, ikäihmisten ja terveydenhuollon palvelualueisiin, sekä
erikoissairaanhoitoon.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevat perusturvalautakunnan
käyttösuunnitelmat vuodelle 2020.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta, 16.06.2020, § 80
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas, Johanna Lohtander, Kaisa Kuusela, Paula Reponen, Jari Airaksinen
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mirja.kangas@rovaniemi.fi, johanna.lohtander@rovaniemi.fi, kaisa.
kuusela@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri,
talouspäällikkö
Liitteet

1 PTL - Käyttösuunnitelma 2020 - uusi organisaatio
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2019 § 98 hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2022.
Lautakuntien ja kaupunginhallituksen on laadittava tehtäväalueilleen talousarvioon
perustuvat vuoden 2020 käyttösuunnitelmat 31.12.2019 mennessä. Lautakunnat ja
kaupunginhallitus kohdentavat talousarvion tuloskorttien tavoitteiden ja
toimenpiteiden vaatimat määrärahat käyttösuunnitelmissaan. Lisäksi niissä päätetään
palvelujen järjestämisestä. Käyttösuunnitelmassa päätetään koko toimielimen
määrärahojen käytöstä ja niiden ohjaamisesta joko omaan toimintaan tai ulkoisiin
ostopalveluihin. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys
tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä ja investoinneista. Mikäli määrärahojen tai
investointien suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, on
toimielimen viipymättä tehtävä käyttösuunnitelman muutos.
Rovaniemen kaupungin uuden organisaation mukaisesti perusturvalautakunnan
käyttötalouden määrärahat talousarviovuodelle 2020 ovat yhteensä 223 418 800
euroa. Perusturvalautakunnan alainen toiminta jakaantuu Perhe- ja
sosiaalipalveluiden palvelualueen, Ikäihmisten palvelualueen ja Terveydenhuollon
palvelualueen palveluihin, sekä erikoissairaanhoitoon. Määrärahajakauma on
seuraava:
Perhe- ja sosiaalipalvelut 53 498 132 €
Ikäihmisten palvelut 45 273 352 €
Terveydenhuollon palvelut 20 011 831 €
Erikoissairaanhoito 104 635 485 €
Käyttösuunnitelmassa on huomioitu kuntouttavan työtoiminnan siirto
Elinvoimapalveluiden toimialalta Perusturvalautakunnan alaiseen toimintaan, sekä
Erityisryhmien asumispalveluista Ikäihmisten palveluasumisen järjestämisvastuulle
siirtyneet asiakkuudet.

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan uuden organisaation mukaisen
käyttösuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 81
Perusturvalautakunnan talousarvioesitys 2021 / laskentatilanne
ROIDno-2020-1965
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas, Johanna Lohtander, Kaisa Kuusela, Paula Reponen, Jari Airaksinen
mirja.kangas@rovaniemi.fi, johanna.lohtander@rovaniemi.fi, kaisa.
kuusela@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri,
talouspäällikkö
Rovaniemen kaupungin vuoden 2020 talousarvio on laadittu 5,5 M€ alijäämäiseksi.
Koronavirustilanteesta johtuen verotulojen ennakoidaan jäävän arvioitua
alhaisemmiksi, Kuntaliiton laatiman ennusteen mukaan koronavirustilanne heikentää
Rovaniemen kaupungin taloutta vuonna 2020 noin 20 M€ verran, riippuen tilanteen
kestosta. Rovaniemen kaupunginhallituksen päätöksellä (§ 203 4.5.2020) vuoden 2021
talousarvion kokonaismääräraha on enintään 393,6 M€. Määrärahakehys ei
mahdollista vuosien 2018 ja 2019 kaltaista toteutunutta kokonaiskustannusten kasvua.
Perusturvalautakunnan alaisen toiminnan nykyisen toimintamallin mukainen
tilinpäätösennuste vuodelle 2020 on noin 227,29 M€. Talousarvion ylitysuhka olisi
siten noin 3,9 M€. Vuoden 2020 tilinpäätösennusteeseen liittyy useita
epävarmuustekijöitä. Poikkeustilanteella on ollut kevään 2020 aikana huomattava
vaikutus perusturvalautakunnan talouden kehitykseen.
Vuodelle 2021 tarvittava määräraha olisi yhteensä noin 232,80 M€. Kustannusten
kasvu vuosien 2019 ja 2021 välillä on yhteensä noin 10,85 M€. Vuoden 2021
laskentatilanteessa on huomioitu Terveysneuvonta -toiminnon siirtyminen Perhe- ja
sosiaalipalveiden palvelualueelta Terveydenhuollon palvelualueelle.

TP
TA
TPE
2019 2020 2020

TAE
2021

Perhe- ja sosiaalipalvelut

52,86 53,50 54,49

51,56

Ikäihmisten palvelut

44,98 45,27 46,58

47,61

Terveydenhuollon palvelut

20,80 20,01 21,58

26,99

Erikoissairaanhoito

103,3 104,6
104,64 106,64
2
4

PERUSTURVALAUTAKUNTA

221,9 223,4
227,29 232,80
6
2
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Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2021 talousarvion laskentatilanteen
sekä valmistelussa olevat tuottavuustoimenpiteet sekä vuoden 2020 talousarvion
ylitysuhkan.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Perusturvalautakunta piti tauon klo 19:26-19:33.
Tiedoksi
kaupunginkamreeri, controller, palvelualuepäälliköt, taloussuunnittelijat,
talouspäällikkö.
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§ 82
Lausunto Lshp:n toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2021-2023
ROIDno-2017-2472
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Reponen, Jari Airaksinen
paula.reponen@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
hallintoylilääkäri, talouspäällikkö
Liitteet

1 Lausuntopyyntö jäsenkunnille talous- ja toimintasuunnitelmasta 2021-2023
2 Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje vuosille 2021 – 2023 ja
talousarvioesityksille vuodelle 2021
3 Talousarviokehys vuodelle 2021
4 LSHP yhtymähallitus 25.3.2020 § 47
Lapin sairaanhoitopiiri on pyytänyt perussopimuksensa mukaisesti lausuntoa
toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2021 – 2023 varten 30.6.2020 mennessä.
Kustannusten kasvun pysäyttäminen - kaupungin talous
Rovaniemen kaupungin vuoden 2020 talousarvio on laadittu 5,5 M€ alijäämäiseksi.
Koronavirustilanteesta johtuen verotulojen ennakoidaan jäävän arvioitua
alhaisemmiksi, Kuntaliiton laatiman ennusteen mukaan koronavirustilanne heikentää
Rovaniemen kaupungin taloutta vuonna 2020 noin 20 M€ verran, riippuen tilanteen
kestosta.
Rovaniemen kaupunginhallituksen päätöksellä (§ 203 4.5.2020) vuoden 2021
talousarvion kokonaismääräraha on enintään 393,6 M€. Määrärahakehys ei
mahdollista vuosien 2018 ja 2019 kaltaista toteutunutta kokonaiskustannusten
kasvua. Rovaniemen kaupungin erikoissairaanhoidon määräraha vuoden 2020
talousarviossa on 103,53 miljoonaa euroa, nykyinen rahoitustilanne ei mahdollista
kasvuvaraa vuosille 2021-2023. Rovaniemen osuus koko sairaanhoitopiirin menoista
oli vuonna 2018 noin 48 % ja vuonna 2019 noin 49 % (103,3 M€ / 210,5 M€).
Rovaniemen kaupungin erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet vuosien
2016 - 2019 aikana keskimäärin 5,0 M€ vuodessa, yhteensä 20,04 M€. Tänä aikana on
tehty myös rakenteellisia ja työnjakoon liittyviä muutoksia, jotka ovat siirtäneet
kustannuksia erikoissairaanhoidon laskutukseen; esimerkiksi 2017 mielenterveys- ja
päihdepalveluiden siirto, päivystysasetuksen toimeenpano.
2015: 83,3 M€
2016: 86,6 M€
2017: 89,3 M€
2018: 99,6 M€
2019: 103,3 M€
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Mikäli vuodet 2020 ja 2021 noudattavat vuosien 2016 - 2019 kaltaista kehitystä, tulisi
Rovaniemen kaupungin varata erikoissairaanhoidon kustannuksiin vuonna 2021
yhteenä noin 113,3 M€.
Tuottavuusohjelma ja toimenpiteet
Rovaniemen kaupunki jatkaa yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa
toimenpiteitä kustannusten alentamiseksi. Rovaniemen kaupunki pitää positiivisena
yhtymähallituksen 26.2.2020 §30 hyväksymää yhteensä 4,4 M€ sopeuttamisohjelmaa
ja sen mukaiseksi muutetun 2020 talousarvion käyttämistä 2021 suunnittelun
pohjana. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa tulee huomioida Lapin väestörakenteen ja
palvelutarpeen muutokset, sekä huomioida ennusteet alueen kuntien heikkenevistä
rahoitusmahdollisuuksista. Koronakriisi on edelleen heikentänyt kuntien jo valmiiksi
huonoa taloustilannetta ja maksukykyä. Kuntayhtymälle syntynyt ylijäämä tulee
palauttaa kunnille ja palvelujen hinnankorotuksia ei tässä kunnallistalouden
tilanteessa voi sallia.
Rovaniemen tavoitteena on edelleen, että LSHP:n kustannusten tulee laskea lähelle
muiden sairaanhoitopiirien keskiarvoa. Kustannustasoa tulee tarkastella palvelujen
laajuutta, laatua, sekä järjestämistapoja arvioiden.
LSHP:n tuottavuusohjelman toimenpiteet vuodelle 2020 ovat laajasti toimintaan
pureutuvia: päivystyskustannusten kohdentuminen ja tuotteistus,
ajanvarauskeskuksen pilotointi, kirjaamiskäytännöt, esimiesvalmennus.
Toimenpiteiden edistymisestä on raportoitu LSHP:n vuoden 2020 ensimmäisessä
osavuosikatsauksessa. Toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia tai tavoitteita ei ole
katsaukseen kirjattu. Toimenpiteet ja niiden ilmoitetut tavoitteet sinänsä ovat hyviä ja
perusteltuja. Erityisesti kaupunki pitää hyvänä tavoitetta kustannusrakenteen
tarkoituksenmukaisuudesta ja kustannustehokkaista, oikein hinnoitelluista
palveluista. Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin tulee määritellä selkeät
mittarit, jotta tuottavuuden kehittyminen voidaan jatkossa todentaa ja kehityssuuntaa
tarvittaessa muuttaa. Tuottavuusohjelman poikkeamiin tulee reagoida välittömästi ja
raportointi tulee toimittaa jäsenkunnille.
Henkilöstö ja toiminta
Kustannusvaikuttavuuteen pyrkimistä on vahvistettava erityisesti potilastyötä
tekevillä, jotta yksilöiden kohdalla ratkaisuja tekevät ammattilaiset välttävät
tutkimuksia, toimenpiteitä ja hoitoja, jotka ovat yksilölle turhia, jopa haittaa
aiheuttavia ja aiheuttavat ylimääräistä kulua. Tutkimukset ja hoidot tulee toteuttaa
ensisijaisesti avohoitona tai potilashotellin kautta, kun se on potilaalle turvallista ja
toiminnan kannalta mahdollista. Tämä periaate on selkeästi omaksuttu ja hoitopäivien
määrä on vuonna 2019 jatkanut laskuaan avohoidon painopisteen
korostuessa. Myös avohoitokäyntien sisältöjä ja ammattiryhmien työnjakoa tulee
tarkastella kustannusvaikuttavuutta kehitettäessä.
Hoitoprosessien tarkastelua ja hukan poistoa tulee jatkaa, tavoitteena on toiminnan
tuottavuuden tehostaminen lisäämättä työntekijöiden työkuormaa ja vaarantamatta
potilaiden turvallista hoitoa. Vakansseja tulee myös pystyä siirtämään joko
sairaanhoitopiirin tai kuntien avohoitoon, mikäli se on toiminnan sisällön
näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Eläköitymisen yhteydessä tulee systemaattisesti
arvioida uudelleen tehtävän tarve, sisältö, osaaminen ja tarkoituksenmukaisin
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sijoituspaikka. Sairaanhoitopiirissä suunnitelluista uusista tai lopetettavista
toiminnoista tai toiminnan muutoksista tulee edelleen päättää yhteistyössä alueen
kuntien kanssa, kuten tehtiin viimeisimpänä päihdeklinikan osalta.
Työnjako, integraatio
Rovaniemen kaupungin väestömäärä, väestötiheys, osuus sairaanhoitopiirin
kustannuksista, sote-palveluiden henkilöstön määrä ja osaaminen sekä
keskussairaalan sijainti kaupungissa edellyttävät, että Rovaniemen ja
sairaanhoitopiirin toimintojen integraatiota tarkastellaan tarvittavilta osin
erityiskysymyksenä, jotta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin sekä osaaminen ja resurssit
hyödynnetään järkevästi.
Rovaniemen kaupungin päihdehuollon kokonaisuus tullaan uudelleen organisoimaan
vuoden 2020 aikana. Uudelleen organisoiminen perustuu päihdeklinikan
lakkautukseen, aluehallintoviraston puutteelliseksi toteamaan sosiaalihuollon
päihdetyöhön ja Rompun siirtymiseen Rovalan Setlementti ry:ltä takaisin kaupungin
omaksi toiminnaksi. Tässä tilanteessa katsotaan järkeväksi siirtää myös a-klinikka
kaupungin järjestämisvastuulle osaksi päihdehuollon kokonaisuutta. Kokonaisuus
kattaa sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon päihdepalvelut erikoissairaanhoitoa
lukuun ottamatta. Rovaniemi valmistautuu tarjoamaan asiantuntemusta ja tukea
myös muille sairaanhoitopiirin jäsenkunnille.
Rovaniemi joutuu turvautumaan ostopalveluihin muuan muassa mahasuolikanavan
tähystysten osalta. Yhteisen skopiakeskuksen valmistelua ja lääkinnällisten
tukipalveluiden (apuvälinekeskus, lääkekeskus, arkisto, tekstinkäsittely,
lääketieteellinen tekniikka) yhdistämistä tulee jatkaa. Myös Rovaniemen alueen
sairaansijojen määrää ja sijaintia on tärkeää tarkastella yhteistyössä.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan edellä olevan lausuntonaan Lapin
sairaanhoitopiirille toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2021–2023 ja toimittaa
sen edelleen kaupunginhallitukselle lausuntoa varten.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, Lshp kirjaamo 30.6.2020 mennessä.
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§ 83
Sosiaalihuoltolain mukaisten asunnonmuutostyöavustusten soveltamisohjeet / Ikäihmisten
palvelut
ROIDno-2020-1951
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta on linjannut sosiaalihuoltolakiin pohjautuvat (11 §, asumiseen
liittyvät tuen tarpeet) asunnonmuutostyöavustusten myöntämisperusteet viimeksi
21.6.2016 (96 §). Myöntämiperusteisiin ei ole tehty muutoksia. Edelleen on arvioitu,
että pienimuotoisiin muutostöiden tukemiseen on tarvetta.
Ikäihmisten palveluissa on varattu harkinnanvarainen määräraha välttämättömiin ja
kohtuullisiin asunnon muutostöihin kotona asumisen tukemiseksi yli 65-vuotiaille
henkilölle, jonka toimintakyky ja terveydentila ovat heikentyneet pysyvästi. Määräraha
vuonna 2020 on 20 000 €. Määrärahasta myönnetään pääasiassa tukikaiteiden
asennuksia, kynnysten poistoja tai luiskia eli pienimuotoisia muutostöitä enintään 500
€:n korvauksina. Sitä suuremmat korvaukset harkitaan tapauskohtaisesti.
Valmistelijan esitys:
Asunnonmuutostöiden avustuksen myöntämisperusteiksi seuraavaa:
Asunnonmuutostyöavustusta voi hakea rovaniemeläinen Rovaniemen alueella asuva
välttämättömiin ja pienimuotoisiin asunnonmuutostöihin.
Asunnonmuutostöiden avustuksen ohjeelliset tulo- ja varallisuusrajat ovat:
yksinasuva: 1500 € / kk (brutto) ja kaikkien tilien saldot yht. 4000 €
pariskunnat: 2200 €/kk (brutto) ja kaikkien tilien saldot yht. 8000 €.
Tuloina huomioidaan eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorko yms.
Pääomatuloja ovat korkotulot, vuokratulot ja vastaavat. Kelan etuuksista tulona
huomioidaan eläkettä saavan hoitotuki.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää asunnonmuutostöiden avustuksen
myöntämisperusteet valmistelijan esityksen mukaisesti.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ikäosaamiskeskuksen palveluesimies

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
16.06.2020

7/2020

18 (33)

§ 84
Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun soveltamisohje 1.8.2020 alkaen
ROIDno-2020-1949
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander, Mirja Kangas
johanna.lohtander@rovaniemi.fi, mirja.kangas@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Liite 1. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun soveltamisohje.doc
Perusturvalautakunta on linjannut sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden
soveltamisohjeen viimeksi 21.6.2016 (97 §). Soveltamisohje on päivitetty vastaamaan
tämän hetken tarvetta. ja käytäntöjä. Ohjelliset tulorajat on pidetty ennallaan.
Sosiaalihuoltolain 23 § mukaan esteetön ja toimiva julkinen liikenne mukaan lukien
palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen.
Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti
käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen
toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun
jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.
Liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden
yhdistelmillä: 1) julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla
harjoittelulla, 2) saattajapalveluna, 3) ryhmäkuljetuksina, 4) korvaamalla taksilla,
invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat
kohtuulliset kustannukset, 5) muulla soveltuvalla tavalla. Yksilöllisiä kuljetuspalveluja
ei järjestetä henkilölle, joka on oikeutettu kuljetuksiin tai niiden kustannusten
korvaamiseen muun lain nojalla.
Suurin osa sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista on ns.
määrärahasidonnaisia palveluja, joiden myöntämisessä kunta voi käyttää harkintaa.
Myös näiden palvelujen myöntämisen pitää kuitenkin aina perustua yksilölliseen
palvelutarpeen arviointiin, eikä mitään asiakasryhmää voida sulkea palvelun piiristä
kunnan ohjeistuksen perusteella. (Sosiaalihuoltolain soveltamisopas, Sosiaali- ja
terveysministeriön julkaisuja 2017:5.)
Kunnalla on mahdollisuus antaa omia soveltamisohjeita kuljetuspalveluista.
Rovaniemen kaupungin sisäisten kuljetuspalvelujen soveltamisohjeiden tarkoituksena
on korostaa yhdenvertaisuusperiaatteiden toteutumista, linjata ja yhtenäistää koko
kaupungin tasolla kuljetuspalveluiden myöntämisen käytäntöjä.
Soveltamisohjetta sovelletaan perhe- ja sosiaalipalvelujen ja ikäihmisten palvelujen
palvelualueilla.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta vahvistaa liitteen mukaisen sosialihuoltolain mukaisen
kuljetuspalvelun soveltamisohjeen 1.8.2020 alkaen.
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Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Valmistelijat, matkapalvelukeskus
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§ 85
Sopimus laboratoriopalveluista / NordLab
ROIDno-2019-3507
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Holländer-Tyni, Paula Reponen, Risto Varis, Teija Karvonen
tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi, risto.varis@rovaniemi.
fi, teija.karvonen@rovaniemi.fi
henkilöstöpäällikkö, hallintoylilääkäri, hallintopäällikkö, tietosuojavastaava
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on tuottanut laboratoriopalvelut Rovaniemen
kaupungille 16.6.2000 alkaen. Sopimus on uusittu viimeksi 1.6.2006 kuntien
yhdistymisestä johtuen Palvelujohtokunnan 21.6.2006 § 223 tekemällä päätöksellä.
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, Lapin
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja
Pohjois-Pohjanmaan sairaahoitopiirin kuntayhtymä sekä Kainuun maakunta
kuntayhtymä ovat perustaneet Pohjois-Suomen laboratorioliikelaitoksen
kuntayhtymän NordLabin 1.1.2012. Toiminta on alkanut 1.1.2013 lukien. NordLabin
toiminnan piiriin kuuluu em. kuntayhtymien laboratoriotoiminta sekä niiden
terveyskeskusten laboratoriopalvelut, jotka on siirretty sairaanhoitopiirien
vastuulle. Sopimus on siirretty siten, että omistajakuntayhtymän sopimukseen
perustavat oikeudet ja velvollisuudet siirtyivät NordLabille. Sopimuksen siirto on
hyväksytty Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotanto-osaston osastonjohtajan
19.12.2013 § 333 päätöksellä.
NordLabin laboratoriopalveluiden kustannukset ovat vuositasolla 1,3 - 1,4 miljoonaa
euroa (vuonna 2016 kustannukset olivat 1 403 023€, vuonna 2017 kustannukset olivat
1 448 586€, vuonna 2018 kustannukset olivat 1 317 804€ ja vuonna 2019
kustannukset olivat 1 375 017€).
Rovaniemen kaupungin ja NordLabin välillä ei ole ollut sopimusta. Sopimus on
valmisteltu yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ja NordLabin kanssa.
Hallintosäännön 51§:n mukaan toimielin päättää erillishankinnasta, jonka
kokonaisarvo on yli 500 000 euroa. Sen jälkeen, kun toimielin on ratkaissut hankinnan
toteuttamistavan, päättää hankinnan suorittamisesta toimialajohtaja.
Toimialajohtajan toimivaltaan kuuluu koko hankintaprosessiin sisältyvä
päätöksenteko, sisältäen mm. hankinta-asiakirjojen hyväksymisen sekä
hankintasopimuksen tekemisen. Hankintaprosessia koskevat päätökset on saatettava
viipymättä tiedoksi toimielimelle.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy NordLabin kanssa valmistellun sopimuksen ja
toteaa, että hankintasopimuksen tekeminen kuuluu toimialajohtajan toimivaltaan.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 86
Sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen raportit vuodelta 2019
ROIDno-2017-2238
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Varis, Tarja Holländer-Tyni
risto.varis@rovaniemi.fi, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
hallintopäällikkö, henkilöstöpäällikkö
Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut tuottaa Merikratos Oy.
Merikratos Oy on toimittanut vuoden 2019 sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen
raportit Rovaniemen kaupungille.
Valmistelijoiden esitys:
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen
raportit vuodelta 2019 ja toimittaa ne tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen
raportit vuodelta 2019 ja toimittaa ne tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 87
Lastensuojelun monialaiseen kehittämishankkeeseen osallistuminen Pohjois-Suomessa
2020-2022
ROIDno-2020-1977
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas
mirja.kangas@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 LS-hanke Pohjois-Suomessa ppt diat.pptx
2 Liite Lappi_ Talousarviolomake Pohjois-Suomi LASU.xlsx
3 Lastensuojelun monialainen kehittäminen 20-22 Pohjois-Suomessa.docx (2).pdf
4 Kuntasitoumuspyyntö Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa
20-22.docx
5 Hakemus valtionavustuksen saamiseksi Lasu Pohjois-Suomi (3).pdf
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymä pyytää kuntien ja kuntayhtymien sitoumusta Lastensuojelun
monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa -hankkeeseen osallistumisesta. Sosiaali-
ja terveysministeriö rahoittaa hankkeesta 80 % ja 20 % tulee olla omavastuuosuutta,
joka voidaan kerryyttää työaikana.
Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut 25.3.2020 haettavana olevasta
valtionavustuksesta lastensuojelun monialaiseen kehittämisen hankkeeseen vuosille
2020-2022. Haettavan avustuksen määrä on enintään 2 m € vuosi. Vuosille 2021-2022
avustus myönnetään ehdollisena edellyttäen, että eduskunta vahvistaa avustuksen
perusteena olevan määrärahan valtion talousarvioon. Lastensuojelun kehittämisen
tavoitteena on edistää monialaista paikallista ja alueellista yhteistyötä
lastensuojelulasten ja -nuorten sosiaalisten, terveydellisten ja sivistyksellisten
oikeuksien toteuttamiseksi. Haettavalla avustuksella panostetaan lasten ja nuorten
yksilöllisiin tarpeisiin vastaamiseen monialaisesti yli hallinnonrajojen. Erityisenä
painopisteenä on taata lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten oikeus
laadukkaaseen koulutukseen sekä yksilölliseen tukeen ja hoitoon varmistamalla
systemaattinen yhteistoiminta lastensuojelun, opetustoimen sekä mielenterveys- ja
päihdepalvelujen kesken.
Lastensuojelun monialainen kehittämistyö organisoidaan viideksi alueelliseksi
kehittämishankkeeksi yhteistoiminta-alueiden maantieteellisen aluejaon mukaisesti
siten, että kultakin viideltä alueelta tulee yksi valtionavustushakemus.
Hankehallinnoijina toimivat hakuedellytykset täyttävät sosiaalialan osaamiskeskukset,
joiden tulee laatia valtionavustushakemus yhdessä maakuntien kanssa.
Osaamiskeskusten tehtäväksi on annettu koota kussakin maakunnassa yhteen kaikki
tavoitteen saavuttamisen kannalta välttämättömät alueelliset avaintoimijat (edustus
lastensuojelusta, sivistystoimesta, päihde- ja mielenterveyspalveluista sekä
maakunnan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuskehittäjät). Avaintoimijoiden
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tehtävänä on kiteyttää osaamiskeskuksen tuella konkreettinen, tietoon perustuva
tilannekuva lapsen, nuoren ja hänen perheensä tarpeisiin vastaavan monialaisen
lastensuojelun toimivuudesta ja sen ongelmakohdista maakunnassa.
Pohjois-Suomessa hankevalmistelusta on vastannut Pohjois-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus, joka kokosi hankevalmistelun tueksi avainhenkilöt OYS:n erva-alueen
maakunnista ja kunnista. Hankkeen hallinnoijana ja hakijana on Kolpeneen
palvelukeskuksen kuntayhtymä, hankkeen koordinoinnista ja käytännön toteutuksesta
tulee vastaamaan Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Hankehakemus on
toimitettu Sosiaali- ja terveysministeriöön 1.6.2020.
Osaamiskeskuksen ja avaintoimijoiden hankevalmistelussa Kainuun, Keski-
Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yhteisiksi tavoitteiksi asetettiin:
1. Lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret saavat päihde- ja muihin
riippuvuusongelmiinsa sekä mielenterveysongelmiinsa monialaisen tuen ja avun oikea-
aikaisesti ja koordinoidusti.
2. Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten, nuorten ja perheiden kanssa
työskentelevien ammattilaisten osaaminen vahvistuu.
3. Kehitetyt toimintamallit varmistavat lastensuojelun lasten ja nuorten osallisuuden
omissa prosesseissaan.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy hankehakemuksen ja päättää osallistua lastensuojelun
monialaiseen kehittämishankkeeseen (2020-2022) sillä edellytyksellä, että hankeelle
myönnetään valtion hankerahoitus.

Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Jaana Jokinen; perhe-ja sosiaalipalvelut /
Mirja Kangas, Kaisa-Maria Rantajärvi, talouspäällikkö, taloussuunnittelija
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§ 88
Vastaus aluehallintoviraston selvityspyyntöön opiskelijaterveydenhuollon lääkäripalveluista
ROIDno-2020-1663
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Reponen, Mirja Kangas, Tarja Laurila
paula.reponen@rovaniemi.fi, mirja.kangas@rovaniemi.fi, tarja.laurila@rovaniemi.fi
hallintoylilääkäri, palvelualuepäällikkö, palveluesimies
Liitteet

1 Selvityspyyntö Rovaniemen perusturvalautakunta LAAVI 301/2020
Lapin aluehallintovirasto on pyytänyt Rovaniemen kaupungilta 30.6.2020 mennessä
selvitystä, miten opiskelijoiden lääkäripalvelut ja terveystarkastukset on järjestetty
opiskelijaterveydenhuollossa. Jos hoitoon pääsy ja yhteydensaanti eivät toteudu
terveydenhuoltolain edellyttämässä ajassa, mihin toimenpiteisiin Rovaniemen
kaupunki on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä asian lainmukaistamiseksi.
Rovaniemen kaupunki tuottaa opiskelijaterveydenhuollon palvelut omana toimintana
ja palvelut kuuluvat hallinnollisesti perhe- ja sosiaalityön palvelualueelle 1.4.2020
alkaen. Tätä ennen lapsiperheiden palvelualueelle.
Opiskelijaterveydenhuoltoon kuuluvia palveluja lainsäädännön mukaan ovat:
1) asetuksella säädetyt terveystarkastukset ja terveysneuvonta
2) mahdollisten mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja
jatkohoitoon ohjaus;
3) seksuaaliterveyttä edistävät palvelut, jotka sisältävät seksuaalisuutta ja parisuhdetta
koskevan neuvonnan, hedelmättömyyden ehkäisyn, seksuaalisen ja sukupuolisen
suuntautumisen tukemisen, sukupuolitautien torjunnan ja seksuaalisen väkivallan
ehkäisyn sekä seksuaaliterveyteen liittyvän muun neuvonnan ja tarvittaessa
jatkohoitoon ohjauksen;
4) suun terveydenhuollon palvelut, jotka sisältävät terveysneuvonnan, suun- ja
hampaiden yksilöllisen tarpeen mukaiset tutkimukset ja hoidon sekä suun
terveydenhuollon ammattihenkilön terveystarkastuksen perusteella laatiman
omahoidon sisältävän hoitosuunnitelman;
5) muut perusterveydenhuollon terveyden- ja sairaanhoidon palvelut sekä
jatkohoitoon ohjaus.

Opiskeluterveydenhuollossa on käytössä keskitetty puhelinpalvelu, johon vastataan
työpäivinä klo 8-16. Asiakkaiden yhteydensaanti
varmistetaan takaisinsoittojärjestelmällä. Jos puhelinpalvelu ruuhkaantuu
kutsutaan puhelinpalveluun lisää hoitajia.
Opiskelijaterveydenhuollon lääkäriresurssi on suunniteltu kattamaan asetuksen
mukaiset tarkastukset ja niiden yli jäävällä resurssilla on toteutettu sairaanhoitoa
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opiskeluterveydenhuollon yksikössä. Muu tarve lääkäripalveluille on suunniteltu
katettavaksi terveysasemilta. Asetus ja terveydenhuoltolaki velvoittavat tuottamaan
myös sairaanhoitoa, mutta ne eivät rajoita palvelun tuottamisen paikkaa. Resurssien
käytön tehokkuuden ja asiakkaiden tasavertaisuuden näkökulmasta on katsottu tämä
järjestely toimivimmaksi. Opiskeluterveydenhuollon toimipisteen ja keskustan
terveysasemien välimatka on alle 1 kilometri, joten ratkaisu ei vaikuta palveluiden
saavutettavuuteen.
Opiskeluterveydenhuollon asetuksen mukaisia lääkärintarkastuksia ovat 2.
lukuvuoden opiskelijoiden tarkastukset. Kaikille opiskelijoille tiedotetaan
infotilaisuuksissa ja terveydenhuoitajan tarkastuksissa ensimmäisenä ja toisena
lukuvuotena, että heillä on oikeus lääkärin tarkastukseen 2. opiskeluvuoden
aikana. Kaikille lääkärin tarkastusajan varaamiseksi yhteyttä ottaville aika on
järjestetty sukupuolesta riippumatta. Pojilla 2. opiskeluvuoden tarkastuksessa
tehdään myös kutsuntojen esitarkastus ja tämän ansiosta nämä
käytännössä toteutuvat lähes 100 prosenttisesti. Tyttöjen tarkastukset eivät toteudu
yhtä kattavasti kuin poikien. Tähän tullaan jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota ja
mietitään toimia, joilla tyttöjen tarkastuksiin tulon aktiivisuutta voidaan kasvattaa.
Erityisen tuen tarpeessa oleviin opiskelijoihin tartutaan ja erilaisista mielenterveyden
tai elämänhallinnan syistä (ml. unettomuus) yhteyttä ottaville järjestetään tarvittaessa
aika lääkärin vastaanotolle.
Erityisen tuen prosessin kuvaus:
asiakas tulee th:n vastaanotolle tyypillisesti itse hakeutuen, vanhemman tai
koulun ohjaamana (opinto-ohjaaja, kuraattori, psykologi), tai tuen tarve tulee
esille terveystarkastuksen yhteydessä.
seuraavaksi asiakas joko jatkaa th:n vastaanotolla tai saa
lähetteen mielitiimiin (nuorten tai aikuisten). Tarvittaessa jo
tässä varataan vaiheessa aika lääkärin vastaanotolle, mutta usein vasta
mielitiimin toimesta
asiakaskohtaisesti tehdään hoitosuunnitelma ja sovitaan minkä verran oma th
osallistuu mielitiimin käynneille, tai milloin jatketaan keskustelukäyntejä th:n
luona
LifeCaressa ko. käynnit tilastoidaan SPAT-koodilla Psykososiaalinen ohjaus ja
neuvonta
yhteisöllisiä työmuotoja ovat myös verkostotapaamiset sovitulla kokoonpanolla,
esim. nuori, huoltaja, oppilaitos, oppilashuolto.
Opiskelijaterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle on kohdistettu varsinkin näitä
erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita ja ajanvarauskirjojen perusteella
opiskelijat ovat päässeet lääkärin vastaanotolle n. 4-6 viikon sisällä tarpeen
toteamisesta. Muista syistä lääkärin aikaa tarvitsevia on hoidettu terveysasemilla.
Rovaniemen terveyskeskuksessa oli 28.11.2019 saakka käytössä Tieto Oyj:n
TerveysEffica (Effica) potilastietojärjestelmä. Effican hoitotakuu-tilastointi oli teknisesti
monimutkainen työntekijöiden käyttää, eikä siitä saatu toimivaa eikä näin
ollen valitettavasti luotettavaa tilastoa hoitotakuun toteutumisesta tuon järjestelmän
käytön ajalta ole. 28.11.2019 terveyskeskus otti käyttöön Tieto Oyj:n LifeCare
järjestelmän, jossa kirjaaminen on yksinkertaisempaa. Järjestelmän käyttöönoton
jälkeen ja korjauspäivitysten yhteydessä tuli kuitenkin toistuvasti ongelmia
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tiedonsiirossa avoHilmoon, joten tilastotiedot eivät alkuvuodenkaan osalta ole
ajantasaiset. Tiedonsiirto on toiminut maaliskuulta lähtien, mutta
hoitotakuutilastoinnin jalkauttaminen on edelleen kesken, mikä näkyy myös THL:n
tilastoraportoinnissa (Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa, www.thl.fi). Tilastointi
huolehditaan kuntoon mahdollisimman nopeasti.
Terveysasemilla on ollut haasteita vastata lääkärin vastaanottoaikojen kysyntään
hoitotakuun puitteissa. Sitä on pyritty korjaamaan lisäämällä 5 lääkärinvirkaa 1.1.2020
alkaen, valitettavasti lääkäriresurssissa on kuitenkin ollut alkuvuoden ajan noin 10
lääkärin vaje. Toisaalta maalis-huhtikuulla kiireettömän vastaanottotoiminnan
supistukset koronaepidemiaan varautumisen vuoksi ovat myös olleet vaikeuttamassa
hoidon saatavuutta. Tilanteen kohentamiseksi jatkamme edelleen aktiivista
rekrytointia, mm. kahden rekrytointiyrityksen ja Lapin sairaanhoitopiirin kanssa ja
käytämme lisäksi varsinkin koronaepidemian vuoksi ruuhkautuneen tilanteen vuoksi
myös henkilöstönvuokrausta sekä lääkärien että hoitohenkilökunnan osalta. Yhtenä
tärkeimmistä kehittämistavoitteista syksyllä alkavassa Tulevaisuuden sote-
keskushankkeessa on hoidon saatavuuden parantaminen ja toimintamallien
uudistaminen.
Opiskeluterveydenhuollon kokonaisuudessa tapahtuu muutoksia myös
ammattikorkeakouluopiskelijoiden siirtyessä YTHS:n asiakkaiksi 2021 alussa, tämän
vaikutukset kaupungin opiskeluterveydenhuollon järjestelyihin ovat vielä
tarkentumattomat, selkiintyvät syksyn aikana.
Opiskeluterveydenhuollon toimipiste muuttaa syksyn aikana samaan kiinteistöön
Rinteenkulman terveysaseman kanssa, jolloin lääkäripalveluiden ja muiden
terveyspalveluiden integraatio mahdollistuu eri tavoin. Lisäksi valmistelussa on
hallinnollinen muutos, jonka myötä terveysneuvonta, mukaan lukien
opiskeluterveydenhuolto, siirtyy takaisin terveydenhuollon palvelualueelle. Tämä
mahdollistaa terveysneuvonnan kehittämisen tiiviimmin osana muita terveyspalveluja.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy annetun selvityksen ja antaa edelleen selvityksen
Lapin aluehallintovirastolle.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Lapin aluehallintovirasto viimeistään 30.6.2020 asian diaarinumero LAAVI/301/2020
mainiten.
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§ 89
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Rovaniemen kaupunki/ Toimialajohtaja Sivistys-ja hyvinvointipalvelut/
Henkilöstöpäätös/ viranhaltijapäätös 23.3.2020: § 66 Palveluesimiesten
varahenkilöiden tehtäväpalkan määrittäminen
Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 89 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490158, 26.05.2020
§ 90 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490157, 26.05.2020
Palvelualuepäällikkö Lapsiperheiden palvelut
§ 4 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen/48337015, 20.02.2020
Palvelualuepäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut
§ 11 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen/Perhesosiaalityö, 19.05.2020
§ 12 Palveluesimieen varahenkilön määrääminen/Perheoikeudelliset palvelut,
22.05.2020
§ 13 Terveydenhoitajan toimeen vakinaistaminen/52975042, 22.05.2020
§ 15 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen/Vammaissosiaalityö, 22.05.2020
§ 16 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen/Perheneuvola, 22.05.2020
§ 17 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390057, 27.05.2020
§ 19 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390044, 01.06.2020
Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 23 Henkilöstön vuokraus Smile Doctors oy / terveyskeskuslääkäri, 03.06.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Toimintaterapeutin toimen täyttämättä jättäminen/54410007, 25.05.2020
§ 24 Fysioterapeutin toimen täyttäminen 10895005, 03.06.2020
§ 25 Fysioterapeutin toimen täyttäminen 10895016, 03.06.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 21 Tutkimuslupa opinnäytetyölle / Terveydenhuollon palvelut, 25.05.2020
Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 115 Passiivisen valvontajärjestelmän hankinta, 29.05.2020
§ 120 Henkilöstön vuokraus Smile Doctors Oy / terveyskeskuslääkärit, 29.05.2020
§ 121 Henkilöstön vuokraus Mehiläinen / Suun terveydenhuolto, 29.05.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 111 Ohjaajan toimen vakinainen täyttölupa/36660009, 18.05.2020
§ 117 Ikäihmisten palvelujen virkavaalin vahvistaminen/48390040, 29.05.2020
§ 119 Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueen virkavaalin vahvistaminen/48390009,
48390043, 48390069, 36660023, 29.05.2020
§ 129 Avovastaanoton ylilääkärin varahenkilön määrääminen, 05.06.2020
§ 131 Puheterapeutin toimen vakituinen täyttölupa/42590002, 05.06.2020
§ 132 Puheterapeutin toimen vakinainen täyttölupa/23518003, 05.06.2020
§ 135 Olennainen muutos tehtävässä/29360001, 05.06.2020
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Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila toimialajohtaja, Marjo Rundgren
Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,
että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin.
Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen
kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.
Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon
aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 90
Ilmoitusasiat
Aluehallintoviraston päätös Asiavirheen korjaaminen ja päätös koskien
sosiaalihuoltolain mukaisen päihdetyön järjestämistä Rovaniemen kaupungissa
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan nimen muutos ja
toimipaikkojen nimenmuutokset/ Botnia Scan Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Auron Fysio Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ Auron Fysio Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen
nimenmuutokset ja ajoneuvojen muutokset/ Suomen Rokotepalvelu Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
muutosilmoitus/ Nightingale Health Oy
Rovaniemen kaupunginhallituksen ote pöytäkirjasta 12/2020: § 216 Rovaniemen
jälleenrakennussuunnitelma koronakriisin hallinnasta
Rovaniemen kaupunginhallituksen ote pöytäkirjasta 13/2020: §238 Toimielinten
kokoukset 1.6.2020 alkaen
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 5/2020: Covid-19- pandemiaan liittyvät työstä
poissaolo-, karanteeni- ja eristämispäätökset
Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen ote pöytäkirjasta 9.6.2020 § 98:
Päihdehuollon erityistason palvelujen takaisinsiirto Rovaniemen
Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään
perusturvan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4 krs.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§80, §81, §82, §86, §88
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
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Oikaisuvaatimus
§79, §83, §84, §85, §87
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole
allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero,
johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla
määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät
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arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa
sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

