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Riitta-Maija Hokkanen
Sanna Luoma
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 1.6.2020
alkaen.

hallintosuunnittelija Marika Ylipieti
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§ 63
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.

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
27.05.2020

6/2020

5 (38)

§ 64
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Henri Ramberg.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 1.6.2020.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Henri Ramberg.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 65
Ajankohtaiset asiat
1. Koronatilanne/ hallintoylilääkäri Paula Reponen
2. Kohdunkaulasyövän seulonta/ perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualuepäällikkö
Mirja Kangas
3. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus
- TA 2021

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Päätös
1. Paula Reponen kertoi koronatilanteesta.
2. Mirja Kangas kertoi terveysneuvonnan kokonaistilanteesta koskien neuvola ja koulu-
ja opiskeluterveydenhuoltoa. Yhtenä asiana oli kohdunkaulasyövän seulontojen
järjestäminen vuonna 2020.
3. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus
- Tulvatilanne
- TA 2021
- Lapin sosiaali-ja terveysturvan syyspäivät 17.-18.9.2020 Hetassa

Perusturvalautakunta merkitsi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
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Perusturvalautakunta, § 102,18.06.2019
Perusturvalautakunta, § 167,30.10.2019
Kaupunginhallitus, § 387,04.11.2019
Perusturvalautakunta, § 66, 27.05.2020
§ 66
Palvelutalo Näsmänkiepin korvaavat tilat / hankesuunnitelma
ROIDno-2018-2695
Perusturvalautakunta, 18.06.2019, § 102
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Lohtander, Tuulikki Louet-Lehtoniemi
johanna.lohtander@rovaniemi.fi, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, kehittämispäällikkö
Liitteet

1 Asumisen tarveselvitys.pdf
Perusturvalautakunta päätti 29.8.2018 asumisen strategiset linjaukset vuosille 2019-
2022 seuraavasti: 1. lyhytaikainen ja kevyempi palveluasuminen keskitetään omaksi
toiminnaksi ja näiltä osin myös ostopalveluita vähennetään ja 2. pitkäaikaisen
ympärivuorokautisen asumisen omaa toimintaa vahvistetaan mm.
asumispalvelukorttelilla. Lisäksi perusturvalautakunta päätti käynnistää lyhytaikaisen
asumisen tarveselvityksen (koskien sekä ikäihmisten että erityisryhmien asumista).
Selvityksen pohjalta voidaan tehdä päätökset toiminnan uudelleen organisoinnista
sekä Näsmäntien kiinteistön tulevaisuuden profiloinnista. Edelleen
perusturvalautakunta päätti käynnistää pitkän aikavälin rakennemuutokseen liittyen
asumispalvelukorttelin tarveselvityksen.
Ensimmäisessä työpajassa 25.3.2019 tarkennettiin työsuunnitelmaa niin, että
tarveselvitystyössä keskitytään ensimmäisessä vaiheessa Näsmäntien kiinteistöjen
osalta tulevien tilaratkaisujen suunnitteluun. Erityisryhmien (mielenterveys-
päihdekuntoutujien ja kehitysvammaisten) asumiseen keskitytään myöhemmässä
vaiheessa.
Näsmäntien hoiva- ja palveluasumisen kiinteistöt (palvelutalo Näsmänkieppi,
Arviointiyksikkö ja Hoiva 2) tulevat lähivuosien aikana ns. tiensä päähän ja tuolloin on
löydyttävä omalle toiminnalle (sekä lyhyt- että pitkäaikaiselle asumiselle) uusia tiloja.
Muussa tapauksessa joudutaan aikataulusyistä lisäämään ostopalveluita, joka
edelleen pienentää oman toiminnan osuutta. Näsmäntien kiinteistöjen kuntoa ja
terveellisyyttä nykyiseen toimintaan seurataan. Väliaikaisten tilojen tarvetta
arvioidaan kesän 2019 aikana.
12.6.2015 päivätyssä kaupungin tilaliikelaitoksen teettämässä kokonaisselvityksessä,
koskien ympärivuorokautista hoivaa, palvelukorttelin todetaan olevan tulevaisuuden
asumisen malli. Tätä on päädytty esittämään myös tässä tarveselvityksessä ja
Näsmäntien kiinteistöjä korvaavat tilat olisivat osa ko. palvelukorttelia.
Tarveselvitysryhmä esittää, että tarveselvitys hyväksytään ja hankesuunnittelu
käynnistetään välittömästi. Kaupunki linjaa palvelukorttelille sopivan tontin. Työryhmä
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esittää palvelukorttelin sijainniksi Sairaalanniemen tonttia. Nykyisten Näsmäntien
tilojen elinkaari on loppuvaiheessa, joten korvaavien tilojen käyttöönotolla on kiire.
Työryhmä esittää, että palvelukorttelihankkeen suunnitteluvaihe aloitetaan
Näsmäntien korvaavien tilojen hankesuunnittelulla.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta hyväksyy tarveselvityksen ja päättää hankesuunnittelun
käynnistämisestä tarveselvitystyöryhmän tekemän esityksen mukaisesti.

Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen ja kannattaa
Sairaalanniemen tontin valintaa.

Perusturvalautakunta, 30.10.2019, § 167
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Lohtander, Tuulikki Louet-Lehtoniemi
johanna.lohtander@rovaniemi.fi, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, kehittämispäällikkö
Liitteet

1 Liite ltk 30.10.2019 § 167
Perusturvalautakunta hyväksyi 18.6.2019 § 102 tarveselvityksen koskien ikäihmisten
asumisen tulevaisuuden ratkaisuja. Tavoitteena on muutos palvelurakenteessa niin,
että kotona asuvien osuus nousee asteittain 93 %:iin. Jotta tähän päästään, tarvitaan
keveitä,välimuotoisia asumisen muotoja jo vuoteen 2022 mennessä
laskennallisesti 75 paikkaa/asuntoa lisää. Edelleen tarve kasvaa voimakkaasti vuoteen
2030 mennessä 125 asuntoa. Tarve perustuu tavoitteeseen lisätä kevyempien
asumispalvelujen kattavuutta (2019; 1,3 %) vaiheittain 2-3 %:iin 75 vuotta täyttäneistä.
Tehostetun palveluasumisen lisätarve vuoteen 2022 mennessä on 15 asuntoa ja
edelleen 2022 - 2030 välillä 113 asuntoa. Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon
kattavuutta ( 2019; 8 %) on tarkoitus vähentää asteittain 6,5 - 7 % :iin 75 vuotta
täyttäneistä.
Mikäli näistä tarpeista toteutetaan omana toimintana 50 % (tällä hetkellä n. 25% - 30
%), tarkoittaa se mittavia tilahankintoja vaiheittain toteutettavaksi. Lisäksi tarvitaan
pikaisesti korvaavat tilat Näsmäntiellä olevalle toiminalle n. 125 asuntoa.
Perusturvalautakunta hyväksyi 18.6.2019 esityksen palvelukorttelin
hankesuunnittelun käynnistämisestä ja ensimmäisessä vaiheessa se koskee
Näsmäntien korvaavien tilojen suunnittelua.
Näsmänkiepin palvelutalon ja Näsmäntien Arvi-yksikön ja hoivaosaston tilat ovat
kunnoltaan tulleet jo ns. tiensä päähän; laajempia korjaustoimenpiteitä ei enää tehdä.
Aluehallintovirasto teki työsuojelutarkastuksen palvelutalo Näsmänkieppiin 27.6.2019
ja työnantajalle on annettu kehotus, jonka mukaan kaupungin on ryhdyttävä
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tarpeellisiin toimenpiteisiin työntekijöiden terveydelle haitallisesta sisäilmasta
aiheutuvan altistumisen estämiseksi. Työnantajan on annettava selvitys tulevista
toimenpiteistä 28.2.2020 mennessä.
Lisäksi Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto on antanut terveydensuojelulain 27 §:n
mukaisen määräyksen 24.9.2019, jonka mukaan kiinteistön omistajan on ryhdyttävä
toimenpiteisiin kiinteistössä todetun terveyshaitan rajoittamiseksi ja poistamiseksi
siten, että toimintaa voidaan jatkaa 31.7.2022 saakka, jolloin uusien tilojen pitäisi olla
käytössä.Työsuojelun vastuualue antoi lisää aikaa tarkastuksella nro 2019/13082
annetun kehotuksen täyttämiseen. Perustellun syyn lisäajalle antoi Rovakaaren
ympäristöterveydenhuollon toimenpidemääräys 24.9.2019, jonka mukaisten
toimenpiteiden jälkeen työnantaja vasta voi antaa työsuojelun vastuualueelle
selvityksen työntekijöiden terveydelle sisäilman laadusta aiheutuvasta haitasta tai
vaarasta yhteistyössä työterveyshuollon tai muun terveydenhuollon asiantuntijan
kanssa. Tilaliikelaitoksen tekemän suunnitelman mukaan määräyksen mukaiset
toimenpiteet tehdään 30.11.2019 mennessä.
Tarveselvitystä tehtäessä ja palvelukorttelia suunniteltaessa tavoitteena oli
Näsmäntien korvaavien tilojen suunnittelu kytkeä korttelin suunnittelun
ensimmäiseen vaiheeseen ja osaksi korttelirakennetta. Palvelutalo Näsmänkiepin
osalta on kuitenkin tarpeen käynnistää pikaisesti uusien tilojen suunnittelu
Näsmäntien tontille. Samanaikaisesti on aloitettava palvelukorttelin suunnittelu
keskustan alueelle em. rinnalla hyväksytyn tarveselvityksen mukaisesti vastaamaan
uudella mallilla tulevaisuuden asumisen lisääntynyttä tarvetta.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Näsmäntien korvaavien
tilojen 1. vaiheen hankesuunnittelu käynnistetään tilaliikelaitoksen
toimesta. Tavoitteena on laatia hankesuunnitelma, jossa vuokrasopimusmallilla
voidaan toteuttaa 60 asuntoa/paikkaa nykyisen Näsmänkiepin tontille. Kaupunki
vuokraa tilat kilpailutuksen voittaneelta rakennuttajalta. Mahdollisen
hankintapäätöksen tekee kaupunginhallitus. Tavoiteaikataulu hankkeen
valmistumiselle on kesä 2021. Lisäksi perusturvalautakunta valtuuttaa vs.
toimialajohtajan nimeämään hankesuunnittelutyöryhmän.
Päätös
Perusturvalautakunta kuuli asiassa Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalaa.
Vs. toimialajohtaja teki muutetun päätösesityksen:
Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Näsmäntien korvaavien
tilojen 1. vaiheen hankesuunnittelu käynnistetään Tilaliikelaitoksen
toimesta. Tavoitteena on laatia hankesuunnitelma, jossa vuokrasopimusmallilla
voidaan toteuttaa 60 asuntoa/paikkaa nykyisen Näsmänkiepin tontille. Kaupunki
vuokraa tilat kilpailutuksen voittaneelta rakennuttajalta. Mahdollisen
hankintapäätöksen tekee Kaupunginhallitus. Tavoiteaikataulu hankkeen
valmistumiselle on kesä 2021. Lisäksi Perusturvalautakunta valtuuttaa vs.
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toimialajohtajan nimeämään hankesuunnittelutyöryhmän. Näsmäntien ensimmäisen
vaiheen arvioidut vuosikustannukset ovat n. 460 000 euroa/vuosi. Päätökseen liitetään
kokouksessa esitelty tarkemmat kustannukset sisältävä liite.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan muutetun esityksen
mukaisesti.
Perusturvalautakunta piti tauon tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 17.15-17.29.

Kaupunginhallitus, 04.11.2019, § 387
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Lohtander, Tuulikki Louet-Lehtoniemi, Anneli Ylitalo
Liitteet

1 Liite ltk 30.10.2019 § 167
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Erola, hallintolakimies
Kaupunginhallitus päättää, että Näsmäntien korvaavien tilojen 1. vaiheen
hankesuunnittelu käynnistetään Tilaliikelaitoksen toimesta. Tavoitteena on laatia
hankesuunnitelma, jossa vuokrasopimusmallilla voidaan toteuttaa 60 asuntoa/paikkaa
nykyisen Näsmänkiepin tontille. Kaupunki vuokraa tilat kilpailutuksen voittaneelta
rakennuttajalta. Mahdollisen hankintapäätöksen tekee Kaupunginhallitus.
Tavoiteaikataulu hankkeen valmistumiselle on kesä 2021. Näsmäntien ensimmäisen
vaiheen arvioidut vuosikustannukset ovat n. 460 000 euroa/vuosi. Päätökseen on
liitetty tarkemmat kustannukset sisältävä liite.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kehitysjohtajan esityksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta, 27.05.2020, § 66
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander, Juha Välitalo, Tuulikki Louet-Lehtoniemi
johanna.lohtander@rovaniemi.fi, juha.valitalo@rovaniemi.fi, tuulikki.louet-
lehtoniemi@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, rakennuspäällikkö, kehittämispäällikkö
Liitteet

1 Näsmäntien korvaavat tilat hankesuunnitelma_liitteineen.pdf
Asumispalvelujen tarveselvitys on hyväksytty perusturvalautakunnassa 18.6.2019,§ 102.
Perusturvalautakunta on 30.10.2019, 167 § päättänyt esittää kaupunginhallitukselle
Näsmäntien korvaavien tilojen 1. vaiheen hankesuunnittelun käynnistämisestä
Tilapalvelukeskuksen toimesta sekä vuokramallin kilpailutusasiakirjojen valmistelusta.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt esityksen 4.11.2019,387 §.
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Perusturvalautakunnan päätettävänä on nyt esitetyn hankesuunnitelman hyväksyminen.
Vuokramallin tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksymisestä ja mahdollisesta hankinnasta
päättää kaupunginhallitus. Tarjouspyyntöasiakirjat viedään KH:N käsittelyyn 1.6.2020.
Vuokramallin kilpailutus toteutetaan kesäkuun-elokuun 2020 aikana. Varsinainen
suunnittelu hankkeen toteuttajan toimesta käynnistyisi syksyn/alkutalven 2020 aikana.
Rakennustyöt käynnistyisivät kevään/kesän 2021 aikana ja kohde valmistuisi elokuussa
2022.
Suunnittelun lähtökohdat
Perusturvalautakunta hyväksyi 18.6.2019 esityksen palvelukorttelin
hankesuunnittelun käynnistämisestä ja ensimmäisessä vaiheessa se
koskee Näsmäntien korvaavien tilojen suunnittelua. Näsmänkiepin palvelutalon ja
Näsmäntien Arvi-yksikön ja hoivaosaston tilat ovat kunnoltaan tulleet jo ns. tiensä
päähän; laajempia korjaustoimenpiteitä ei enää tehdä. Lisäksi Rovakaaren
ympäristöterveydenhuolto antoi terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen määräyksen
24.9.2019, jonka mukaan kiinteistön omistajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin
kiinteistössä todetun terveyshaitan rajoittamiseksi ja poistamiseksi siten, että
toimintaa voidaan jatkaa 31.7.2022 saakka, jolloin uusien tilojen pitäisi olla
käytössä. Työnantaja on suorittanut kiinteistössä Rovakaaren
ympäristöterveydenhuollon 24.9.2020 antama määräyksen mukaisesti
korjaustoimenpiteet 31.12.2019 mennessä ja vastaus AVI:lle toimenpiteistä annettiin
28.2.2020 mennessä. Vastauksessa todettiin, että toimenpiteiden vaikutukset
(alipaineistuksen toimivuus, kuitupitoisuudet) on tutkittu alkuvuodesta 2020.
Työterveyshuolto on altistumisolosuhteiden arvion ja tehtyjen mittaustulosten ja
raporttien pohjalta laatinut lausunnon sisäilmaongelmien terveydellisestä
merkityksestä. Työterveyshuollon lausunnossa (Liite 3) todetaan, että kokonaisuutena
sairastumisen vaaran arvioidaan näin ollen olevan vähäinen tehdyn alipaineistuksen
ja osastointien toimiessa. Kontrollimittauksissa ei myöskään todettu toimenpiderajoja
ylittäviä kuitupitoisuuksia. Vastauksen perusteella asiankäsittely on päättynyt 4.3.2020
Palvelutalo Näsmänkiepin osalta on käynnistetty uusien tilojen suunnittelu
Näsmäntien tontille. Samanaikaisesti on tarve palvelukorttelin
suunnitteluun edistämiseen em. rinnalla hyväksytyn tarveselvityksen mukaisesti
vastaamaan uudella mallilla tulevaisuuden asumisen lisääntynyttä tarvetta.
Hankesuunnitelma ja sen eteneminen
Tarveselvitys on hyväksytty perusturvalautakunnassa 18.6.2019 § 102.
Perusturvalautakunta on päättänyt (30.10.2019, 167 §) esittää kaupunginhallitukselle
Näsmäntien korvaavien tilojen 1.vaiheen hankesuunnittelun käynnistämisestä
Tilapalvelukeskuksen toimesta sekä vuokramallin kilpailutusasiakirjojen valmistelusta.
Perusturvalautakunta päättää esitetyn hankesuunnitelman hyväksymisestä.
Vuokramallin tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksymisestä ja mahdollisesta hankinnasta
päättää kaupunginhallitus. Tarjouspyyntöasiakirjat viedään KH:N käsittelyyn 1.6.2020.
Vuokramallin kilpailutus toteutetaan kesäkuun-elokuun 2020 aikana. Varsinainen
suunnittelu hankkeen toteuttajan toimesta käynnistyisi syksyn/alkutalven 2020 aikana.
Rakennustyöt käynnistyisivät kevään/kesän 2021 aikana ja kohde valmistuisi
elokuussa 2022.
Hankesuunnitelman sisältö
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Näsmäntien korvaavien tilojen 1. vaihe sisältää vanhusten tehostetun
palveluasumisen 60 asukaspaikkaa + 1 paikka varten. Asukkaat tarvitsevat
ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Asuntojen koko on 26 hum 2 , mikä
sisältää asuinhuoneen, kylpyhuoneen ja minikeittiövarauksen. Pääsääntöisesti
asuntoihin muuttaa 1 henkilö, mutta niissä voi asua pariskunta. Muut tilat ovat
asumista tukevia tiloja kuten esimerkiksi keittiö ja siihen liittyvä yhteistila,
saunaosasto, monitoimitila ja pyykinhuoltotilat. Kaikki tilat jyvitettyinä yhtä asuntoa
kohden pinta-ala on 47 m 2 . 1. vaihe on tarkoitus toteuttaa siten, että
toiminnot nykyisissä tiloissa voivat jatkua ennallaan rakentamisen aikana.
Kohteen asemakaavamerkintä on YS eli sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien
rakennusten korttelialue. Tehokkuusluku on 0,5 ja suurin mahdollinen kerrosluku on
kolme. Nykyisestä tontista lohkotaan oma, kooltaan n. 6600 m 2 tontti
uudisrakennusta varten. Tulevan uudisrakennuksen käyttötarkoitus on
kaavanmukainen. 1. vaiheeseen rakennetaan autopaikoitusta asemakaavan
mukaisesti 12 ap. Nämä autopaikat palvelevat vieraspaikkoina. Henkilökunnan
autopaikoitus sijoittuu 1. vaiheen rakentamisen aikana nykyisen kiinteistön muille
pysäköintipaikoille. Jatkossa henkilökunnan autopaikoitus on tarkoitus rakentaa
mahdollisen 2. vaiheen tontille. Tontinkäyttösuunnitelmassa on esitetty
sekä molempien vaiheiden rakennusten ja toimintojen sijoittuminen ko. kiinteistölle.
Laajuudeltaan hanke on 3720 brm 2 ja 3170 hum 2 . Viitesuunnitelmassa rakennus on
ajateltu H-malliseksi ja tilat sijoittuvat kahteen kerrokseen. Rakennus on jaettu 4 eri
siipeen. Tällä tavoitellaan rauhallisia asumisympäristöjä ja mahdollisimman lyhyitä
käytäviä. Kolmeen siipeen tulee asuntoja ja asumista palvelevia tiloja ja yhteen siipeen
sijoittuu varasto-, huolto- ja teknisiä tiloja. Huoltotilat sijoittuvat huoltopihan puolelle,
jolloin asukkaiden käyttämät piha-alueet eivät häiriinny
huoltoliikenteestä. Hankesuunnitteluaikana järjestettiin kolme erillistä työpajaa
Näsmänkiepin henkilökunnalle, missä koottiin yhteen monesta eri näkökulmasta
henkilökunnan näkemys nykyisen toiminnan hyvistä puolista ja kehitettävistä osa-
alueista. Työpajoissa visioitiin, miten tilojen tulisi tukea tulevaisuudessa vanhusten
palveluasumista. Työpajojen pohjalta laadittiin suunnitteluohje, jossa avataan kunkin
tilan vaatimuksia ja toiminnallisuutta. Suunnitteluohjeen, työpajojen,
hankesuunnittelu- ja tilasuunnitteluryhmän kanssa käytyjen palavereiden pohjalta
arkkitehti laati tilaohjelman.
Huonetilaohjelma on laadittu palvelemaan ikääntyvää käyttäjäryhmää, jonka
toimintakyky on laskenut ja joka tarvitsee tukea päivittäisissä toiminnoissa.
Käyttäjäryhmä on huomioitu tilamitoituksessa esimerkiksi kph-tilat ovat inva-
mitoitettuja ja käytävätiloissa pitää pystyä pyörähtämään pyörätuolilla. Tiloissa
on pystyttävä liikkumaan monenlaisilla apuvälineillä ja asukkaan on päästävä tiloihin
vuoteella. Henkilökunnan työhyvinvointia ja ergonomia on huomioitu tilamitoituksissa
siten, että henkilökunta mahtuu ja pystyy auttamaan asukkaita heidän päivittäisissä
toiminnoissaan. Tilat ovat esteettömiä. Vuorokaudessa työskentelee yhteensä 30
hoitajaa sekä muutamia muita avustavissa tehtävissä työskenteleviä henkilöitä.
Henkilökuntaa kannustetaan olemaan asukkaiden parissa esimerkiksi siten,
että henkilökunta syö yhdessä asukkaiden kanssa. Erillisiä raportointitiloja ei ole
suunniteltu vaan käytössä on hiljainen raportointi ja kirjaamisille varataan
kalustemainen vetäytymistila. Erillisiä henkilöstötiloja ei tähän rakennukseen
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suunnitella. Henkilöstö voi käyttää taukotiloina esimerkiksi aistihuonetta tai
monitoimitilaa. Moneen tilaan on yhdistetty useampi toiminto ja sillä tavoitellaan
rakennettavien tilojen mahdollisimman suurta käyttöastetta.
Esitetylle rakennuspaikalle on tehty maaperätutkimus, jonka on laatinut Pohjois-
Suomen betoni- ja maalaboratorio Oy. Maanvarainen perustaminen on mahdollista.
Tutkimuksen yhteydessä havaittiin, että rakennuspaikalla aiemmin sijainneiden
rakennusten perustuksia saattaa olla jäljellä maaperässä. Hankkeessa noudatetaan
ns. prosenttitaideperiaatetta. Hankkeen toteuttaja sitoutuu
kustantamaan taidehankinnan kiinteällä summalla 25 000 €. Taidehankinta
toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen kulttuuripalveluiden kanssa.
Hankesuunnitelmassa käytiin tarkkaan läpi LVIS-järjestelmät. Rakennus liitetään
kaukolämpöverkostoon tai vaihtoehtoisesti rakennus lämmitetään maalämmöllä.
Rakennus liitetään vesi- ja viemäriverkostoon ja se varustetaan
ilmanvaihtojärjestelmällä lämmöntalteenotoin. Ilmanvaihtojärjestelmä
varustetaan jäähdytyksellä. Rakennus varustetaan automaattisella
sammutusjärjestelmällä ja keskitetyllä rakennusautomaatiojärjestelmällä. Rakennus
liitetään Rovakaira Oy:n pienjänniteverkkoon ja teleoperaattorin kuituverkkoon.
Rakennukseen suunnitellaan seuraavat järjestelmät: valaistusjärjestelmät (sisä-, ulko-
ja aluevalaistus), sadevesijärjestelmien lämmitykset ja sulanapitolämmitykset,
poistumisvalaistusjärjestelmä, antennijärjestelmä, yleiskaapelointijärjestelmä,
ovipuhelinjärjestelmä, matkaviestinverkkojen järjestelmät, AV-järjestelmät,
avunpyyntöjärjestelmä, hoitajakutsu- ja turvajärjestelmä, kulunvalvonta-,
kameravalvonta-, paloilmoitinjärjestelmät, savunpoistonohjausjärjestelmä sekä
rakennusautomaatiojärjestelmä.
Rovaniemen kaupunki kilpailuttaa Näsmäntien korvaavat tilat hankkeen
rakentamisen vuokrasopimusmallilla ja vuokraa tilat kilpailutuksen voittaneelta
rakennuttajalta. Sopimus velvoittaa omistajaa suunnittelemaan ja rakentamaan
kohteen kaupungin tarjouspyynnön reunaehtojen mukaisesti. Kaupungilla on
mahdollisuus päästä vaikuttamaan kohteen toiminnalliseen suunnitteluun
ennen rakentamispäätöstä. Laadittava vuokrasopimus velvoittaa kiinteistön omistajaa
hallinnoimaan ja ylläpitämään kohdetta yhdessä sovittavan vastuujaon mukaisesti.
Yksityiskohtaiset sopimusehdot tarkentuvat lopullisissa tarjouskilpailuasiakirjoissa.
Määräaikainen vuokrasopimus tehdään 20 vuodeksi. Sopimusta ei voi siirtää
kolmannelle osapuolelle ilman kaupungin suostumusta.
Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen kaupungilla on etuoikeus jatkaa
vuokrasopimusta toistaiseksi voimassaolevana. Hinta-arvio tarkentuu kilpailutuksen
yhteydessä. Hanke kilpailutetaan laaditun hankesuunnitelman mukaisesti.
Kilpailutettavaan sopimukseen sisällytetään rakennuksen kiinteät kalusteet,
ulkovarastot ja päiväkodin pihakalusteet sekä tarvittavat palvelut mm.
kiinteistönhoito. Rakennuskustannukset eivät sisällä muita käyttäjähankintoja,
esimerkiksi: irtokalusteita.
Hankkeelle tavoitellaan ARA avustusta joka voi olla tehostetun hoivan rakennuksissa
enintään 40% rakennuskustannuksista. Avustuksella vuokran suurus pidetään
kohtuullisena. Tavoitteena on, että tiloista asiakkaan maksama enimmäisvuokra
Kansaneläkelaitoksen eläkkeensaajan asumistuen
suuruinen. Hankesuunnitteluvaiheessa on varmistettu että Rovaniemellä on ed.

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
27.05.2020

6/2020

14 (38)

mainitulle hankkeelle mahdollista saada ARA avustusta. ARA avustusta kohteessa
tulee hakemaan hankkeen toteuttaja. Mikäli taloudelliset tavoitteet hankinnassa eivät
toteudu palautetaan hanke Rovaniemen kaupungin valmisteluun ja
investointiohjelmaan.
Taloudelliset vaikutukset
Näsmänkiepin nykyinen vuokra vuositasolla on noin 750.000 eur / 74 paikkaa.
Korvaavien tilojen tavoitehintalaskelman mukainen vuosivuokra on noin 900.000 eur /
61 paikkaa. Jos ARA avustusta ei myönnetä niin vuokrakustannukset ovat vuodessa
noin 150.000 eur suuremmat. Mahdollinen ARA avustus voi olla noin 25-40%
rakennuskustannuksista. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan
ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-
alan mukaisesti.
Valmistelijoiden esitys
Näsmäntien uudisrakennuksen hankesuunnitelma hyväksytään
jatkosuunnittelun pohjaksi. Vuokramallin kilpailutuksen tarjouspyyntöasiakirjat
hyväksyy sekä mahdollisen hankintapäätöksen tekee kaupunginhallitus.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy Näsmäntien uudisrakennuksen liitteen mukaisen
hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi.
Päätös
Perusturvalautakunta kuuli asiassa rakennuspäällikkö Juha Välitaloa.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Rakennuspäällikkö Juha Välitalo poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon
jälkeen.
Perusturvalautakunta piti tauon tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 17:23-17:33.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, Tilapalvelukeskus
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§ 67
Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.2020 - 30.4.2020
ROIDno-2020-526
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas, Johanna Lohtander, Kaisa Kuusela, Paula Reponen, Jari Airaksinen
mirja.kangas@rovaniemi.fi, johanna.lohtander@rovaniemi.fi, kaisa.
kuusela@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri,
talouspäällikkö
Liitteet

1 Perusturva Talousraportti 042020
Kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 492 hyväksymien vuoden 2020 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 5.1. mukaan:
”Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja
tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion
mukaiseksi.
Kaupunkistrategian 2017−2021 asetettujen tavoitteiden mukaan vuonna 2025 Rovaniemen
kaupunki-konsernin talous on tasapainossa ja aktiivisella omistajaohjauksella tuetaan
kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista. Menot ovat kasvaneet hallitusti suhteessa
tulojen mahdollistamaan tasoon.
Toimielinten määrärahoissa pysyminen edellyttää toimielinten jatkuvaa oman toiminnan
kriittistä arviointia, tuottavuuden lisäämistä, hukan vähentämistä, uusien teknologioiden
hyödyntämistä, tuloksellisen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen kehittämistä,
tehtäväjakojen uudistamista, yli toimialojen tapahtuvan yhteistyön lisäämistä sekä
toimialan omaan perustehtäviin keskittymistä.”
Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:
”Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion
toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten
yhteydessä.”

Huhtikuun jälkeen perusturvalautakunnan talousarviosta on toteutunut 33,79 %.
Euroina se tarkoittaa 73,5 miljoonaa euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1.2020 - 30.4.2020 tiedoksi.

Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 68
Sosiaalipalvelujen valvontaohjelma 2020 - 2022 / Perhe- ja sosiaalipalvelut
ROIDno-2020-1507
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas
mirja.kangas@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Sosiaalipalveluiden valvontaohjelma
Rovaniemen kaupunki vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Osan
palveluista tuottaa yksityiset palveluntuottajat. Kuntalaisen näkökulmasta palveluiden
on oltava yhdenvertaisia, laadukkaita ja turvallisia riippumatta palveluiden tuottajasta.
Yksiköiden toiminnan luotettavuus edellyttää riittävää valvontaa. Valvonnalla
varmistetaan myös, että toimintaa järjestetään päätösten ja sopimusen
mukaisesti. Kunnalla on velvoite valvoa omaa toimintaa sosiaalihuoltolain (1301
/2014) nojalla ja yksityisiltä palveluntuottajilta ostamia sosiaalipalveluita tai asiakkaan
kunnan myöntämällä palvelusetelillä hankkimia sosiaalipalveluita yksityisistä
sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) nojalla. Sen lisäksi valvontavastuu piiriin
kuuluvat kunnan alueella olevien kaikkien yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajin
toiminta.
Valvontaohjelman ja siihen sisältyvä valvontasuunnitelman (2020) tarkoituksena on
ohjata Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunnan valvontavastuulle kuuluvien
sosiaalipalveluiden valvonnan käytännön toteutumista. Rovaniemen kaupungin eri
toimijoiden suorittamat valvontakäynnit ovat osa kaupungin valvontajärjestelmää.
Valvontaasuunnitelma auttaa valvonnasta vastaavien viranomaisia konkretisoimaan
lakisääteiset valvontavelvoitteet ja yhdenmukaistamaan valvontakäytäntöjä.
Painopiste on ennakoivassa ja vuorovaikutteisessa valvonnassa sekä ohjauksessa,
jonka tavoitteena on lisätä valvonnan vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä. Ohjaus- ja
valvontatoiminnan tavoitteena on puuttua nopeasti havattuihin poikkeamiin ja
laatupoikkeamien ilmetessä palveluntuottajalle annetaan mahdollisuus tilanteen
korjaamiseen. Tarvittaessa tehdään myös ennaltailmoittamattomia ohjaus- ja
valvontakäyntejä.
Valvontaohjelma on voimassa toistaiseksi. Perusturvalauitakunta hyväksyy vuosittain
vuosikohtaisen valvontasuunnitelman.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy perhe- ja sosiaalipalveluiden valvontaohjelman ja
valvontaohjelman liitteena olevan vuosikohtaisen valvontasuunnitelman
(valvontasuunnitelma vuodelle 2020)
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 69
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän järjestämisvastuulle 1.2.2017 siirrettyjen
päihdehuollon erityistason palvelujen takaisinsiirto - valmistelutyön aloittaminen
ROIDno-2020-1666
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas, Paula Reponen, Helena Koivuranta
mirja.kangas@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi, helena.
koivuranta@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri, erityissuunnittelija
Päihdehuollon järjestämisvelvollisuus
Kunnan velvollisuudesta järjestää päihdehuolto säädetään päihdehuoltolaissa (41
/1986), sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) ja terveydenhuoltolaissa (1326/2010).
Päihdehuoltolain mukaan päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää
päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja
sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja
turvallisuutta. Kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään
sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kunnan muiden viranomaisten on ehkäistävä
alkoholin ja muiden päihteiden ongelmakäyttöä yleisesti lisäävien olosuhteiden ja
elämäntapojen syntymistä. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan on seurattava
päihteiden ongelmakäyttöä kunnassa ja välitettävä tietoa ongelmakäytön syntyyn,
ehkäisyyn ja hoidettavuuteen liittyvistä tekijöistä sekä annettava asiantuntija-apua
muille viranomaisille samoin kuin kunnan asukkaille ja kunnassa toimiville yhteisöille.
Palvelut tulee järjestää ensisijaisesti avohuollon toimenpitein siten, että ne ovat
helposti tavoitettavia, joustavia ja monipuolisia. Erityisesti päihdehuoltoon
tarkoitettuja palveluja tulee antaa henkilölle, jolla on päihteiden käyttöön liittyvä
ongelmia sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Päihdehuollon palvelut on
järjestettävä siten, että niiden piiriin voidaan hakeutua oma-aloitteisesti ja niin, että
asiakkaan itsenäistä suoriutumista tuetaan ja tarvittaessa autetaan ratkaisemaan myö
toimeentuloon, asumiseen ja työhön liittyviä ongelmiaan.
Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalipalveluja on järjestettävä päihteiden
ongelmakäytöstä aiheutuvaan tuen tarpeeseen. Sosiaalihuollon päihdetyöllä
vähennetään ja poistetaan päihteisiin liittyviä hyvinvointia ja turvallisuutta vaarantavia
tekijöitä sekä tuetaan päihteettömyyttä. Sosiaalihuollon päihdetyöhön kuuluu: 1)
ohjaus ja neuvonta, 2) päihteiden ongelmakäyttäjille ja heidän omaisilleen ja muille
läheisille suunnatut sosiaalihuollon erityispalvelut sekä 3) muut päihteettömyyttä
tukevat tai päihteiden ongelmakäytön vuoksi tarvittavat sosiaalipalvelut. Lisäksi
raskaana olevalla henkilöllä on oikeus saada välittömästi riittävät päihteettömyyttä
tukevat sosiaalipalvelut.
Terveydenhuoltolaissa puolestaan on säädetty, että kuntien on järjestettävä alueensa
asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarpeellinen päihdetyö, jonka
tarkoituksena on vahvistaa yksilön ja yhteisön päihteettömyyttä suojaavia tekijöitä
sekä vähentää ja poistaa päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia
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tekijöitä. Terveydenhuollon päihdetyöhön kuuluu: 1) terveydenhuollon palveluihin
sisältyvä ohjaus ja neuvonta ja 2) päihteiden aiheuttamien sairauksien tutkimus, hoito-
ja kuntoutuspalvelut.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa päihdetyö on suunniteltava ja toteutettava siten, että
se muodostaa toimivan kokonaisuuden muun kunnassa tehtävän päihdetyön ja
mielenterveystyön kanssa.
Mielenterveys- ja päihdehuollon erityistason palvelujen järjestämisvastuun
siirtäminen Lapin sairaanhoitopiirille 1.2.2017
Rovaniemen kaupunginvaltuusto ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
yhtymävaltuusto tekivät päätöksen Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja
päihdepalveluiden ja Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon tulosalueen
toiminnan ja hallinnon yhdistämisestä kesäkuussa 2016. Osapuolten välisellä,
31.1.2017 allekirjoitetulla, sopimuksella Rovaniemen kaupunki siirsi järjestämänsä
erityistason mielenterveys- ja päihdepalvelut Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
järjestettäväksi. Järjestämisvastuu perustason palveluista jäi edelleen Rovaniemen
kaupungille ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tuli vastaamaan sopimuksella
siirtyvistä erityistason palveluista sekä edelleen erikoissairaanhoidosta ja
päihdeklinikasta. Samalla siirrettiin erityistason palveluiden järjestämiseen liittyvä
toiminta liikkeenluovutuksena Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 1.2.2017
alkaen.
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toteuttamisen osalta sopimukseen kirjattiin, että
järjestämisvastuu erityistason mielenterveys- ja päihdepalveluista on
sairaanhoitopiirillä ja sosiaalihuolloksi luettavien päihdepalvelujen ja -toimenpiteiden
osalta järjestämisvastuun kantaa kunta, ja sairaanhoitopiiri tuottaa palveluja kuntien
kanssa sovittavasti.
Siirtyvillä erityistason mielenterveys- ja päihdepalveluilla tarkoitettiin Rovaniemen
mielenterveys- ja päihdepalveluyksikön tiimien, nuorten mielenterveyspalvelujen
(Nuppi) ja A-klinikan palveluja, jotka sopimuksen mukaan sulautetaan kiinteäksi osaksi
sairaanhoitopiirin psykiatrian, mielenterveystyön ja päihdepalvelujen uudelleen
organisoitua toimintaa. Kaupunki järjestää edelleen mielenterveys- ja
päihdekuntoutujien kuntouttavat asumispalvelut. Mielenterveys- ja päihdepalvelut
toteutetaan yhteistyössä kaupungin perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa.
Sopimuksen mukaan kaupunki järjestää edelleen mielenterveys- ja
päihdekuntoutujien kuntouttavat asumispalvelut. Asumispalvelut sisältävät tuettua
asumista, ryhmäkotiasumista, palveluasumista, tehostettua palveluasumista ja
jaksohoitoa.
Hoidon järjestämisestä sovittiin seuraavasti:
- Rovaniemen kaupunki järjestää mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvää perustason
hoitoa osana Rovaniemen kaupungin perusterveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa, kun
potilas/asiakas ei tarvitse laajempia diagnostisia selvittelyitä ja/tai hoitoa erityistason
ammattihenkilöiltä
- Sairaanhoitopiiri antaa tarvittaessa konsultaatiotukea perustason hoidolle
- Rovaniemen terveyskeskus antaa tarvittaessa rovaniemeläisten asiakkaiden
yleislääkärikonsultaatiot erityistason hoidolle
- Sairaanhoitopiiri järjestää erityistason avohoitoa ja laitoshoitoa
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Sopimusehtojen mukaan kaupunki pidätti itsellään luovutettavan kohteen takaisinotto-
oikeuden, jota voidaan käyttää, jos kaupunki päättää järjestää siirtyvät mielenterveys-
ja päihdepalvelut jollain muulla tavalla.
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päihdepalvelut vuonna 2020
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päihdepalvelut koostuvat tällä hetkellä A-
klinikan palveluista ja korvaushoitoklinikka KoHo:n palveluista. Lapin päihdeklinikan
toiminta on päätetty lopettaa yhtymähallituksen 26.2.2020 § 27 tekemällä päätöksellä
1.6.2020 alkaen.
Päihdepalvelut tarjoavat ohjausta, neuvontaa, hoitoa sekä kuntoutusta erilaisista
riippuvuuksista (alkoholi, huumeet, lääkkeet, peliriippuvuus ja seksiriippuvuus)
kärsiville asiakkaille sekä heidän läheisilleen. A-klinikka on avopalveluyksikkö. A-
klinikalla työskentelee 2 osa-aikaista lääkäriä, 4,4 sosiaalityöntekijää ja 5
sairaanhoitajaa.
Korvaushoitoklinikka tarjoaa keskitetysti korvaushoitoon kuuluvat lääkehoidon ja
psykososiaalisen kuntoutuksen palvelut opioidiriippuvuudesta kärsiville asiakkaille,
jotka on hyväksytty korvaushoitoon. Palvelu on tarkoitettu vasta korvaushoidon
aloittaneille sekä niille asiakkaille, jotka hyötyvät yhteisökuntoutuksen menetelmistä.
Korvaushoitoklinikan painopiste on haittoja vähentävässä työskentelyssä. Pidemmälle
kuntoutuneet korvaushoidon asiakkaat ovat A-klinikan asiakkuudessa ja vakaassa
tilanteessa olevien asiakkaiden lääkkeiden jako toteutetaan terveyskeskuksessa.
Korvaushoitoklinikalla työskentelee lääkäri 1,5 päivänä viikossa, 0,6 sosiaalityöntekijää,
4 sairaanhoitajaa ja 1 lähihoitaja.
Alkuvuoden 2017 tilanteeseen verrattuna päihdepalvelujen henkilöstön määrää on
lisätty 4 henkilöllä vastaamaan kasvaneeseen tarpeeseen. Asiakasmäärät ovat
lisääntyneet erityisesti korvaushoitoklinikan osalta, jossa asiakasmäärä on
kaksinkertaistunut. Korvaushoitoklinikan tilat on vaihdettu Pienteollisuustalolla
isompiin, jotka mahdollistavat yhteisöhoidon mallien käytön ja ryhmätoiminnan. A-
klinikan ja korvaushoitoklinikan toimintakulut olivat 2019 noin 1,82 M€ ja 2020
budjetti, jossa on mukana myös KoHo:n uudet tilat, on 2,1 M€. Kaupungin A-klinikan
toimintakulut 2016 tilinpäätöksessä olivat 1,15 M€. Toimintakulut ovat näin ollen
kasvaneet sairaanhoitopiirille siirron jälkeen resurssitarpeen kasvun ja tilamuutoksen
vuoksi.
Sosiaalihuollon päihdetyön toteutuminen
Lapin aluehallintovirasto otti 23.10.2017 valvonta-asiana käsiteltäväkseen
sosiaalihuollon päihdetyön järjestämisen Rovaniemen kaupungissa (LAAVI/1145/2017).
Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan tilanteessa, jossa erityistason
päihdepalvelut olivat siirtyneet sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle, näytti siltä, että
päihdetyö Rovaniemellä on yksinomaan terveyden- ja sairaanhoitoa.
Aluehallintovirasto toteaa, että kunta ei voi jättää sosiaalihuollon päihdetyön
erityispalvelujen järjestämisvelvollisuutta täyttämättä sillä perusteella, että palveluja
toteutetaan terveydenhuollossa. Palvelut eivät ole vaihtoehtoisia vaan rinnakkaisia.
Kun asiakas tarvitsee sosiaalihuollon palvelua, on asia käsiteltävä sosiaalihuollon
palveluna sosiaalihuollon menettelytapasäännöksiä noudattaen.
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Edellä mainitun johdosta aluehallintovirasto pyysi Rovaniemen kaupungin
perusturvalautakuntaa antamaan selvityksensä siitä, miten sosiaalihuollon
päihdepalvelut kaupungissa järjestetään tai aiotaan järjestää lain edellyttämällä
tavalla. Selvitystä pyydettiin mm. siitä, miten sosiaalihuollon toteuttamiseen liittyvät
lain edellytykset, kuten asiakkaiden sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen
arviointi sekä päätöksenteko huomioiden erityistä tukea tarvitsevista asiakkaista
annetut erityissäännökset, kaupungin järjestämässä päihdehuollossa toteutuvat.
Selvitystä vaadittiin myös siitä, miten asiakas saa selvityksen
toimenpidevaihtoehdoista ja sosiaalihuollon järjestämisestä valituskelpoisen
päätöksen niin kuin sosiaalihuoltolaissa säädetään.
Perusturvalautakunta antoi pyydetyn selvityksen 14.12.2017 ja aluehallintovirasto
antoi selvityksen johdosta päätöksen valvonta-asiassa 10.9.2019, mutta keskeytti
asian päätöksessä olleen asiavirheen vuoksi. Lopullista päätöstä valvonta-asiaan ei
vielä ole.
Käytettävissä olevien tietojen perusteella on pääteltävissä, että aluehallintovirasto
tulee edelleen kehottamaan Rovaniemen kaupunkia ryhtymään korjaaviin
toimenpiteisiin sosiaalihuoltolain päihteiden käyttäjille ja heidän omaisilleen ja muille
läheisille suunnattujen sosiaalihuollon erityispalvelujen järjestämisvelvollisuuden
täyttämisessä.Päihdehuollon erityispalveluilla tarkoitetaan erityisesti
päihdekuntoutujille suunnattuja palveluja kuten A-klinikkatoimintaa, nuorisoasemia,
kuntoutuslaitoksia, katkaisuhoitoasemia, päiväkeskuksia, huumeidenkäyttäjien
terveysneuvontapisteita, ensisuojia sekä selviämisasemia. Sosiaalihuollon
erityispalveluilla varmistetaan myös se, että välttämätön huolenpito toteutuu niiden
henkilöiden osalta, joilla päihteiden ongelmakäyttö on jatkuvaa huomioiden erityisen
tuen tarpeessa olevista henkilöistä annetut määräykset. Korjaavia toimenpiteitä
tullaan edellyttämään myös sosiaalihuollon päihdetyön asiakkaan asiakasprosessiin,
palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseen ja palveluista
informointiin, niin kuin sosiaalihuoltolaissa säädetään.
Aluehallintoviraston edellyttämät toimenpiteet ovat valmistelijoiden näkemyksen
mukaan osin perusteltuja, osin näkemykset eroavat. Aluehallintoviraston
näkemyksestä poiketen Rovaniemen kaupunki katsoo järjestävänsä päihteiden
ongelmakäyttäjille ja heidän omaisilleen ja muille läheisille sosiaalihuollon päihdetyön
erityispalveluna:
- asumispalveluita omana toimintana ja ostopalveluina
- päiväkeskustoimintaa Rovaniemen Päiväkeskus ry:n toteuttamana peruspalveluna
- päihdehuollon hoito- ja kuntoutuspalveluita alle 25-vuotiaille Rovalan Setlementti ry:
n ylläpitämän Lapin Nuorisoasema Rompun toteuttamana
- raskaana oleville henkilöille sekä vauva- ja pikkulapsiperheille Lapin Ensikoti ry:n Pidä
kiinni -ohjelman mukaisena päihdekuntoutuksena
- lisäksi A-klinikan ja korvaushoitoklinikan päihteiden ongelmakäyttäjille ja heidän
omaisilleen ja läheisilleen tuottamat päihdehuollon erityispalvelut ovat keskeinen osa
Rovaniemen kaupungin erityispalvelujen palvelurakennetta huolimatta siitä, että ne
ovat Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän järjestämisvastuulla. Käytännössä niitä
toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa.
Lapin aluehallintoviraston valvonnassa esiin nousseiden selkeiden epäkohtien
johdosta, Rovaniemen kaupungin tulee ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Korjaavina
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toimenpiteinä kaupunki täsmentää ostopalveluna hankittavien päihdekuntoutujien
asumispalveluiden sisältöjä vuoden 2021 kilpailutuksessa. Päiväkeskustoiminta ei tällä
hetkellä täytä sosiaalihuollon päihdetyön ja erityispalvelujen tunnusmerkistöjä, joten
toiminnan ja palvelujen tuottamisen tavat uudelleen arvioidaan. Sosiaalihuollon
päihdetyön erityispalvelujen päätöksentekoprosessia, myöntämistä koskevaa
informaatiovelvoitteen täyttymistä ja päihdehuollon palvelujen saatavuutta ja
saavutettavuutta asiakasnäkökulmasta parannetaan. Lapin sairaanhoitopiirille
siirrettyjen päihdehuollon palvelujen palauttamista osaksi Rovaniemen kaupungin
sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden rakennetta selvitetään.
Yhteenveto ja johtopäätökset
Päihdehuollon kokonaisuudessa on meneillään merkittäviä muutoksia Rovaniemellä.
Rovalan Setlementti ry:n ylläpitämän Lapin Nuorisoasema Rompun palvelut, joilla on
hankittu palveluja päihdehuollon hoito- ja kuntoutuspalveluita alle 25-vuotiaille,
siirtyvät kaupungin omaksi toiminnaksi perusturvalautakunnan 11.12.2019 § 193
tekemällä päätöksellä vuoden 2021 alusta lukien. Päihdekuntoutuksen laitospalveluita
tuottaneen Lapin päihdeklinikan toiminta lopetetaan Lapin sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän yhtymähallituksen 26.2.2020 § 27 tekemällä päätöksellä 1.6.2020
lähtien.
Rovaniemen kaupungin päihdehuollon kokonaisuus tulee uudelleenarvioida ja
organisoida muuttuneessa tilanteessa sisällölliseksi ja toiminnalliseksi
kokonaisuudeksi. Kokonaisuuteen tulisivat kuulumaan A-klinikan ja
korvaushoitoklinikan erityistason päihdepalvelut, Rovalan Setlementti ry:n aiemmin
tuottamat päihdepalvelut alle 25-vuotiaille, päihdekuntoutujien asumispalvelut
kokonaisuudessaan sekä matalan kynnyksen päihdepalvelut kuten
päiväkeskustoiminta ja sosiaalisen kuntoutuksen ryhmäpalvelut päihdekuntoutujille.
Päihdehuollon laitoskuntoutuspalveluiden järjestäminen tereydenhuoltolain ja
sosiaalihuoltolain nojalla tulisi olemaan osa kokonaisuutta. Tavoitteena ovat
asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat ja vaikuttavat päihdepalvelut sujuvana
kokonaisuutena kaiken ikäisille. Kaupungin on myös tärkeää kehittää vahvaa ja
keskitettyä päihdetyön osaamista ja rakenteet niin, että voidaan jatkossa konsultoiden
tukea myös muita Lapin kuntia päihdehuollon kysymyksissä.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää
- käynnistää valmistelun Rovaniemen kaupungin ja Lapin sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän 1.2.2017 solmimalla sopimuksella sairaanhoitopiirin
järjestämisvastuulle siirrettyjen erityistason päihdepalvelujen järjestämisvastuun
takaisinsiirtoa kaupungille
- nimetä hallintoylilääkäri Paula Reposen ja palvelualuepäällikkö Mirja Kankaan
johtamaan valmisteilla olevaa takaisinsiirtoa ja päihdehuollon palvelujen
kokonaisuuden uudelleen organisointia
- esitys siirrettävästä toiminnasta, toiminnan toteutuksesta sekä siirtosopimuksesta
tuodaan perusturvalautakunnan erikseen päätettäväksi marraskuun 2020 loppuun
mennessä
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- esitys Rovaniemen kaupungin päihdehuollon kokonaisuudesta tuodaan
perusturvalautakunnan päätettäväksi joulukuun 2020 loppuun mennessä
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Lapin sairaanhoitopiiri / Jari Jokela ja Johanna Erholtz, kirjaamo, Mirja Kangas, Paula
Reponen
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§ 70
Perusturvalautakunnan ja yksilöasioiden jaoston syyskauden 2020 kokousaikataulu
ROIDno-2017-2521
Valmistelija / lisätiedot:
Marika Ylipieti
marika.ylipieti@rovaniemi.fi
hallintosuunnittelija
Rovaniemen kaupunginvaltuuston 29.5.2017 § 51 hyväksymän hallintosäännön 129 §
mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Keväällä 2020 perusturvalautakunnan kokouksia on pidetty pääosin
yksi kokous kuukaudessa.
Kokouspäiviksi on valittu keskiviikko, klo 15.15 alkaen.
Perusturvalautakunta - Yksilöasioiden jaosto (aik. perusturvajaosto) on kokoontunut
kerran kuukaudessa, kokouspäivä tiistai klo 16.00 alkaen.
Perusturvalautakunta on oikeuttanut toimialajohtajan tarvittaessa muuttamaan
kokousten ajankohtia huomioiden käsiteltävien asioiden määrän ja vaikeusasteen, ja
kaupunginhallituksen tai -valtuuston vaatimat käsittelyaikataulut.
Perusturvalautakunnan kokoukset on pidetty pääosin Keltakankaalla, Viirinkankaantie
1 ja Yksilöasioiden jaoston kokoukset on pääosin pidetty Rovakatu 1:ssä.
Ehdotus perusturvalautakunnan v. 2020 syyskauden kokousajankohdiksi:
26.8., 30.9., 28.10., 25.11., 16.12.
Ehdotus yksilöasioiden jaoston v. 2020 syyskauden kokousajankohdiksi:
18.8., 15.9., 13.10., 10.11., 8.12.
Teemakokousten ajankohdista päätetään erikseen.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää vuoden 2020 syyskauden lautakunnan ja
yksilöasioiden jaoston kokousten ajasta ja paikasta, ja oikeuttaa toimialajohtajan
tarvittaessa muuttamaan kokousten ajankohtia huomioiden käsiteltävien asioiden
määrän ja vaikeusasteen, ja kaupunginhallituksen tai -valtuuston vaatimat
käsittelyaikataulut.
Perusturvalautakunnan kokousten kokouspaikkana on ensisijaisesti Keltakankaan
koulu, Viirinkankaantie 1, ellei kokouskutsussa muuta mainita. Yksilöasioiden jaoston
kokouspaikka on ensisijaisesti Rovakatu 1.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
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Perusturvalautakunnan jäsenet ja varajäsenet, yksilöasioiden jaoston sihteeri,
esittelijät, asioiden valmistelijat
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§ 71
Selvitys Lapin aluehallintovirastolle: Tartuntatautiasetuksen 6 §:n toteutuminen
Rovaniemen kaupungissa
ROIDno-2020-1012
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Reponen, Kaisa Kuusela
paula.reponen@rovaniemi.fi, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
hallintoylilääkäri, palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Rovalan Setlementti ry:n selvitys huumeiden käyttäjien terveysneuvonnasta
2 Tartuntatautiasetuksen 6§ toteutuminen
Lapin aluehallintovirasto on pyytänyt 30.3.2020 Lapin kunnilta selvitystä
tartuntatautiasetuksen 6§ toteutumisesta kunnissa.Valtioneuvoston antaman
asetuksen tartuntataudeista (146/2017, tartuntatautiasetus) 6 §:n mukaan
tartuntatautien torjunnasta vastaavan kunnallisen toimielimen ja kunnan
tartuntataudeista vastaavan lääkärin on:
1) huolehdittava tartuntatautien ehkäisyyn liittyvästä terveysneuvonnasta;
2) huolehdittava suonensisäisesti huumeita käyttävien käyttövälineiden vaihtamisesta
tartuntatautien torjunnan edellyttämän tarpeen mukaan.
Tartuntatautien ehkäisyyn liittyvää terveysneuvontaa annetaan osana kaikkea kunnan
terveydenhuollon toimintaa kaikille asiakasryhmille. Lisäksi parhaillaan leviävän
uudentyyppisen koronaviruksen aikana on panostettu myös median kautta
tapahtuvaan tiedottamiseen, verkkosivuihin ja sosiaaliseen mediaan, jotta
tartuntatautien ehkäisyyn liittyvä tietoisuus väestössä on riittävää epidemian
pitämiseksi hallinnassa.
Suonensisäisesti huumeita käyttävien kohdennetun terveysneuvonnan ja
käyttövälineiden vaihdon Rovaniemen kaupunki on järjestänyt ostopalveluna
vuodesta 2013 lähtien ja palvelun tuottajana on koko tämän ajan toiminut Rovalan
Setlementti Ry. Palvelu on tuotettu vuoteen 2019 saakka Lapin nuorisoasema Rompun
ohessa ja 2019 jälkeen osana osallisuuskeskus Oodin toimintaa. Liitteenä tarkempi
kuvaus ja selvitys palvelusta ja toiminnan tilastoista.
Arvioimme, että tartuntatautiasetuksen 6 §:ssä säädetyt tartuntatautien ehkäisyyn
liittyvä terveysneuvonta ja suonensisäisesti huumeita käyttävien käyttövälineiden
vaihtaminen toteutuvat Rovaniemen kaupungissa tartuntatautien torjunnan
edellyttämän tarpeen mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta toteaa tartuntatautiasetuksen 6 §:ssä säädetyt tartuntatautien
ehkäisyyn liittyvän terveysneuvonnan ja suonensisäisesti huumeita käyttävien
käyttövälineiden vaihtamisen toteutuvat Rovaniemen kaupungissa tartuntatautien
torjunnan edellyttämän tarpeen mukaisesti.
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Perusturvautakunta hyväksyy edellä ja liitteenä olevan annetun selvityksen ja antaa
vastauksena Lapin aluehallintoviraston selvityspyyntöön.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Lapin aluehallintovirasto 1.6.2020, Rovalan Setlementti ry
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Kaupunginvaltuusto, § 34,23.03.2020
Kaupungin johtoryhmä, § 63,07.04.2020
Perusturvalautakunta, § 72, 27.05.2020
§ 72
Valtuustoaloite palvelukodeissa asuvien ikäihmisten ulkoiluttaminen
ROIDno-2020-793
Kaupunginvaltuusto, 23.03.2020, § 34
Valtuutettu Aatos Nätynki on jättänyt puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Arvoisa puheenjohtaja esitän kun selvitään Koronaviruksen meneillä olevasta
pandemiasta kun selvitään Kaupunki selvittää mahdollisuuksia
palvelukodeissa asuvien ikäihmisten ulkoiluttamista. Toimenpiteellä olisi huomattava
henkilöstöön kohdistuva työn kuormittamista helpottava vaikutus. Samalla selvitetään
mahdollinen korvaus työstä. Toimenpide toisi virkistystä jatkuvaan sisätiloissa oleville
palvelukodin asukkaille. Laki määrää kotieläimille pitää järjestää pääsyn ulkoilemaan
mutta ei palvelukotien asukkaille."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupungin johtoryhmä, 07.04.2020, § 63
Ehdotus
Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Päätös
Johtoryhmä päätti lähettää aloitteen ikäihmisten palvelujen palvelualuepäällikön
valmisteltavaksi.

Perusturvalautakunta, 27.05.2020, § 72
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Valtuutettu Aatos Nätynki on jättänyt valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen
10.3.2020 :
"Arvoisa puheenjohtaja esitän kun selvitään Koronaviruksen meneillä olevasta
pandemiasta. Kaupunki selvittää mahdollisuuksia palvelukodeissa asuvien
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ikäihmisten ulkoiluttamista. Toimenpiteellä olisi huomattava henkilöstöön
kohdistuva työn kuormittamista helpottava vaikutus. Samalla selvitetään mahdollinen
korvaus työstä. Toimenpide toisi virkistystä jatkuvaan sisätiloissa oleville palvelukodin
asukkaille. Laki määrää kotieläimille pitää järjestää pääsyn ulkoilemaan mutta ei
palvelukotien asukkaille."
Vastaus aloitteeseen
Ikäihmisten ulkoilu palvelutaloissa ja hoivayksiköissä on tärkeä osa asiakkaan arkea ja
sen mahdollistuminen asiakkaan omien toiveiden ja tarpeiden mukaan on osa yksikön
toiminnan laatua. Talviset olosuhteet tuovat meillä ulkoiluun omat reunaehdot ja se
vaikuttaa myös asukkaiden innokkuuteen lähteä ulkoilemaan. Muina vuodenaikoina
ulkoilu on aktiivisempaa.
Omassa toiminnassa pihojen käytettävyyteen ja houkuttelevuuteen lisätä ulkona
oloa on kiinnitetty huomiota. Esteettömien ja turvallisten liikkumisreittien lisäksi
ulkoiluun voidaan liittää elämyksiä ja virikkeitä. Esimerkiksi Aaltorannassa on
laatikkoviljelmä ja Näsmäntielle on hankittu ulkokanoja kesäksi. Parvekkeet ja terassit
mahdollistavat myös muuta aktiviteettia.
Palvelutaloissa Neuvokkaan pyöräluotsit mahdollistavat ulkoilun
turvallisessa seurassa kesäaikana. Kaikki toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset käyvät
Pyöräluotsi-koulutuksen, jonka tavoitteena on paneutua Pyörällä kaiken ikää -
toiminnan tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin. Toiminnassa käytettävien
sähköriksojen ( 2 kpl) hankinnasta on vastannut Rovaniemen kaupunki. Kesäaikana
palvelukodeissa on työskennellyt myös koululaisia avustamassa mm. ulkoilussa.
Tulevana kesänä tästä on luovuttu koronatilanteen vuoksi.
Asukkaiden omaiset ovat tärkeässä roolissa ja tilanteen mukaan myös vapaaehtoisia
voidaan hankkia ulkoilukaveriksi. Pääsääntöisesti ulkoilussa avustaminen on kuitenkin
henkilöstön tehtävänä. Erillisten asukkaiden ulkoiluavustajien palkkaminen ei ole tällä
hetkellä harkinnassa, mutta yhteistyötä vapaaehtoistoimijoiden kanssa edelleen
tiivistetään myös ulkoilukaverien saamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta antaa yllä olevan selvityksen vastauksenaan aloitteen tekijälle.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Aloitteentekijä, Palveluesimies
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§ 73
Sosiaalityöntekijän viran muuttaminen johtavan sosiaalityöntekijän viraksi / 48390051
ROIDno-2020-1574
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Ikäihmisten palvelualueeella Ikäosaamiskeskus vastaa yli 65 vuotiaiden kuntalaisten
avopalveluihin sisältyvästä sosiaalityöstä, ohjauksesta, palveluneuvonnasta ja
palvelutarpeen arvioinnista, omaishoidon tuen kokonaisuudesta ja erilaisista
tukipalveluista sekä veteraanipalveluista. Yksikössä työskentelee vakinaisesti yhteensä
noin 30 henkilöä ja sosiaalityön tiimissä on 3 sosiaalityöntekijää ja yksi palveluohjaaja.
Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 9 §:n mukaan sosiaalityön ammatillisesta
johtamisesta tulee vastata sosiaalityöntekijän. Tällä hetkellä Ikäihmisten palveluissa
tämä ei toteudu palveluesimiehenä toimineen sosiaalityöntekijän jäätyä pois työstä
noin vuosi sitten.
Sosiaalityöntekijän virka vakanssinumero 48390051 muutetaan
johtavan sosiaalityöntekijän viraksi ja nykyinen viranhaltija siirtyy omalla
suostumuksellaan kyseiseen virkaan 1.6.2020 alkaen. Johtavan sosiaalityöntekijän
tehtävänä on vastata Ikäosaamiskeskuksen sosiaalityön koordinoinnista ja
sosiaalihuollon ammattihenkilölain 9 §:n mukaisesta asiakastyön ammatillisesta
johtamisesta.
Kelpoisuusehtona johtavan sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon
ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen kelpoisuus.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta muuttaa 1.6.2020 alkaen sosiaalityöntekijän
viran vakanssinumero 48390051 johtavan sosiaalityöntekijän
viraksi. Kelpoisuusehtona johtavan sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon
ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen kelpoisuus.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ao. viranhaltija, IOK:n palveluesimies, henkilöstösuunnittelija, taloussuunnittelija
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§ 74
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Rovaniemen kaupunki/ Toimialajohtaja Sivistys-ja hyvinvointipalvelut/
Henkilöstöpäätös/ viranhaltijapäätös 7.4.2020: § 88 Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden
vastuukirjaajat, 07.04.2020
Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 1 Pulkamontien evakuointi / muuttopalvelun hankinta, 11.05.2020
Muu päätös:
§ 2 Toimeksiantosopimus rikosilmoitinpalvelusta / Urheilukatu 5-7, 13.05.2020
Hallintoylilääkäri
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Terveyskeskushammaslääkärin viran täyttäminen/53046002, 20.04.2020
Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
§ 66 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493060, 02.04.2020
§ 69 Palveluvastaavan varahenkilön nimeäminen / kotihoidon ostopalvelut, 02.04.2020
§ 77 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490103, 23.04.2020
§ 78 Sairaanhoitajan toimeen vakinaistaminen/46490113, 24.04.2020
§ 79 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/71858047, 24.04.2020
§ 81 Laitoshuoltajan toimeen vakinaistaminen/25410052, 24.04.2020
§ 82 Farmaseutin toimen täyttäminen/10770001, 28.04.2020
§ 83 Osastonsihteerin toimeen siirtäminen/38160001, 28.04.2020
§ 84 Osastonhoitajan toimen täyttäminen/46490155, 30.04.2020
§ 86 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493133, 08.05.2020
Palvelualuepäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut
§ 8 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen/48337013, 08.05.2020
Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 19 Lääkärirekrytointipalvelun hankinta - jatko Mediapu Oy, 12.05.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 17 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen/Avovastaanotto, 20.04.2020
Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 109 Henkilöstön vuokraus Mehiläinen / Hoitohenkilöstö, 12.05.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 93 Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuepäällikön sijaisjärjestelyt, 21.04.2020
§ 94 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/71858047, 21.04.2020
§ 95 Vastaavan ohjaajan viran vakinainen täyttölupa/36660030, 21.04.2020
§ 96 Terveydenhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/52975042, 21.04.2020
§ 97 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490120, 21.04.2020
§ 98 Asiakassiheerin viran vakinainen täyttölupa/73478001, 24.04.2020
§ 101 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa/48390044, 24.04.2020
§ 103 Palveluvastaavan viran vakinainen täyttölupa/75121004, 30.04.2020
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§ 104 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493133, 30.04.2020
§ 106 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa/48390056, 06.05.2020
Muu päätös:
§ 102 Edustajien nimeäminen Eduron palveluiden kehittämisryhmään, 24.04.2020
§ 105 Päätös oikaisuvaatimukseen koskien hankintapäätöstä "Vainajien
kuljetuspalvelut", 30.04.2020
§ 107 Päivitetyn pandemian valmiussuunnitelman hyväksyminen, 07.05.2020
§ 110 Sopimus virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen etupäivystyksen
järjestämisestä 1.6.2020, 18.05.2020
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila toimialajohtaja, Marjo Rundgren
Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,
että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin.
Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen
kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.
Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon
aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan
esityksen mukaisesti.
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§ 75
Ilmoitusasiat
Oheismateriaali
1 Päätös Dnro V/17290/2018 / Rovaniemen kaupunki / Ilmoitus
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön
vaihtuminen/ Rovaseudun Hoivapalvelut Oy/ Hoivakoti Lapinvuokko
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön
vaihtuminen/ Rovaseudeun Hoivapalvelut Oy/ Hoivakoti Seutula
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopetusilmoitus/
Assertio Oy
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön
vaihtuminen/ Sovea Oy/ Sovea Oy, Rovaniemen yksikkö
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon lopettaminen/ Via Healthcare Group Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ E-Lääkäri 247 Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Rovaniemi
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Anandan
Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Anandan Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Botnia
MRI Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Botnia MRI
Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ Humana Hoiva Oy/ Humana Hoiva Oy, Kotisairaanhoidon palvelut,
Rovaniemi
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ KoskiHoiva Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Mehiläinen Oy/ Mehiläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ Botnia Radiologipalvelu Oy (ent. Botnia Scan Oy)
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
nimenmuutos/ Bonia Radiologipalvelu Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
palvelualan poistaminen/ Meru Health Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Meru Health Oy
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Rovaniemen Veljessairaskotisäätiö toimintakertomus liitteineen
Tartuntatautilain 58§:n mukainen päätös Lapin aluehallintoviraston toimialueelle
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 3: Toimeentulotuen käsittely korona-
epidemian aiheuttaman erityistilanteen ajan
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 4: Sosiaali- ja terveydenhuollon kriittiset
palveut COVID-19-epidemian aikana
Matkapalvelukeskuksen asiakastyöryhmän 4.5.2020 muistio
Valviran päätös Dnro V/17290/2018 ilmoitus
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
§67, §70, §71
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
§66, §68, §69, §72, §73
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.

