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Arto Köngäs

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
22.12.2020 alkaen.

hallintosuunnittelija Marika Ylipieti
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§ 149
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
ja hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Tässä kokouksessa esittelijänä toimii palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander.
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että läsnä kokoushuoneessa
ovat perusturvalautakunnan varsinaisista jäsenistä Marjo Rundgren, Erkki Virtanen
sekä viranhaltijoista palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander, hallintopäällikkö Risto
Varis, hallintosuunnittelija Marika Ylipieti sekä hallintosihteeri Nea Mustonen.
Etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuivat perusturvalautakunnan varsinaiset
jäsenet Hilpi Ahola, Päivi Alanne-Kunnari, Mikko Lindroos, Asko Peuraniemi, Arto
Köngäs, Pirita Nenonen, Riitta-Maija Hokkanen, Sanna Luoma ja Henri Ramberg sekä
kaupunginhallituksen edustaja Matti Henttunen sekä viranhaltijoista hallintoylilääkäri
Paula Reponen, talouspäällikkö Jari Airaksinen, palvelualuepäällikkö Mirja Kangas ja
kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio.
Perusturvalautakunta päätti, että asia (§155) käsitellään pykälän §154:n jälkeen.
Perusturvalautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
ja hyväksyi muutetun työjärjestyksen.
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§ 150
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Arto Könkään ja varalle Asko
Peuraniemen.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 21.12.2020.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 151
Ajankohtaiset asiat
1. MPK:n selvitys/ hallintopäällikkö Risto Varis
2. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus
- koronatilanne
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta merkitsee esittelyn ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Päätös
1. Kaupunginjohtaja kertoi ajankohtaiskatsauksessaan Rovaniemen kaupungin
taloustilanteesta sekä sote-valmisteluista.
2. Risto Varis totesi, että MPK:n selvitys viedään MPK:n asiakastyöryhmään ja
tammikuun perusturvalautakunnan kokoukseen.
3. Vs. toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus
- hallintoylilääkäri Paula Reponen kertoi koronatilanteesta.

Perusturvalautakunta merkitsi esittelyn ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
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§ 152
Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.2020 - 30.11.2020
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 112020
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.”

Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla marraskuun jälkeen 91,67 %.
Marraskuun jälkeen perusturvalautakunnan talousarviosta on toteutunut 93,9 %.
Euroina se tarkoittaa 212,6 miljoonaa euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1.2020 - 30.11.2020 tiedoksi.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 153
Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2021
ROIDno-2020-1965
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Airaksinen
jari.airaksinen@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2021
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2020 § 91 hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2023. Kaupunginhallitus on
kokouksessaan 16.12.2020 § 409 hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet.
Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohje on Rovaniemen kaupungin
hallintosäännön ohella vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpanoa säätelevä ohje,
ellei kaupunginhallituksen päätöksistä toisin ilmene. Talousarvion täytäntöönpano-
ohje koskee kaikkia kaupungin organisaation toimielimiä ja vastuuhenkilöitä.
Valtuuston alaisuudessa toimivaa tarkastuslautakuntaa ohje koskee soveltuvin osin
huomioiden mitä kuntalaissa on tarkastuslautakunnan osalta lausuttu.
Täytäntöönpano-ohjetta on noudatettava myös konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä,
jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä muuta
johdu.
Talousarvion täytäntöönpanossa on huomioitava hyvän hallinnon oikeusohjeet
samoin kuin säännökset palvelujen laadusta, tuloksellisuudesta sekä päätösten
perusteluvelvollisuudesta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asianhallintaan ja
päätöksenteon ketjuun edeten vireille tulosta aina täytäntöönpanoon saakka.
Päätökset tulee valmistella ja ohjeistaa niin, että täytäntöönpanon ripeys ja tehokkuus
toteutuvat.
Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion
toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten
yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeen.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
palvelualuepäälliköt, hallintoylilääkäri, toimistosihteerit, johdon assistentit,
taloussuunnittelijat
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§ 154
Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2021
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
Liitteet

1 PTL - Käyttösuunnitelma 2021
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2020 § 91 hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023.
Lautakuntien ja kaupunginhallituksen on laadittava tehtäväalueilleen talousarvioon
perustuvat vuoden 2021 käyttösuunnitelmat 31.12.2020 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 2021 ovat
yhteensä 231 070 000 euroa. Perusturvalautakunnan alainen toiminta jakaantuu
Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueen, Ikäihmisten palvelualueen ja
Terveydenhuollon palvelualueen palveluihin, sekä erikoissairaanhoitoon.
Määrärahajakauma on seuraava:
Perhe- ja sosiaalipalvelut 50 984 000 €
Ikäihmisten palvelut 47 603 000 €
Terveydenhuollon palvelut 26 773 000 €
Erikoissairaanhoito 105 567 000 €
Käyttösuunnitelmissa on huomioitu Terveysneuvonta -toiminnon siirto Perhe- ja
Sosiaalipalveluiden palvelualueelta Terveydenhuollon palvelualueelle, sekä Kuntoutus -
toiminnon keskittyminen Terveydenhuollon palvelualueelle. Käyttösuunnitelmia
varaudutaan muuttamaan talousarviovuoden aikana, mikäli organisaatio muuttuu, tai
mikäli kaupunginvaltuusto päättää siirtää erityistason päihdepalvelut takaisin
kaupungin omaan toimintaan.
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
16.12.2020

12/2020

11 (50)

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan perusturvalautakunnan
käyttösuunnitelman vuodelle 2021.
Päätös
Erkki Virtanen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 16:11.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
talous- ja rahoitusjohtaja, controller, taloussuunnittelijat
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§ 155
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2021
ROIDno-2020-3815
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 - Asiakasmaksut 2021
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annettuun lakiin (1992/734) ja asetukseen (1992/912). Laki sisältää
asiakasmaksujen yleiset periaatteet ja siinä on myös määritelty maksuttomat sosiaali-
ja terveyspalvelut. Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu.
Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa on kunnan
harkintavaltaan kuuluva asia.
Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi
kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti asiakasmaksuista
annetun asetuksen 33 a §:n mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta päättää vuoden 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista liitteen mukaisesti.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
Lisäksi Perusturvalautakunta päätti, että asiakasmaksuliitteen sivulle 20 päivitetään
taulukkoon 11. Palvelusetelien arvot kohtaan :
Palveluasuminen: Vuonna 2021:
Palveluasuminen enintään 57€/vrk
Tehostettu palveluasuminen enintään 108€ /vrk
Tiedoksi
palvelualuepäälliköt, taloussuunnittelijat, toimistosihteerit, sovellusasiantuntijat
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Perusturvalautakunta, § 127,28.10.2020
Kaupunginhallitus, § 416,07.12.2020
Perusturvalautakunta, § 156, 16.12.2020
§ 156
Ikäihmisten palvelut / Kotona asumista tukevien palvelujen ja palveluasumisen sääntökirja
ROIDno-2019-1057
Perusturvalautakunta, 28.10.2020, § 127
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Liite_ Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirja 2021
Ikäihmisten palvelualueella on ollut käytössä palveluseteli kotihoidossa, omaishoidossa,
palveluasumisessa (tavallinen) ja tuetussa asumisessa (Petu 22.11.2017 ). Palveluseteli
laajeni 1.1.2020 tehostettuun palveluasumiseen ja nykyinen sääntökirja ( Petu 30.10.2019)
sisältää omaishoidon, kotihoidon ja asumispalveluiden palvelusetelit. Nyt
päivitettyyn sääntökirjaan on tehty sisällöllisiä tarkennuksia ja täydennyksiä, lisätty
tilapäisen ja säännöllisen kotipalvelun palveluseteli ja päivätoiminnan palveluseteli.
Palveluseteleiden arvot ovat ennallaan, mutta asumispalveluissa on nostettu tuottajaa
sitovan kattohinnan arvo. Sääntökirjassa Rovaniemen kaupunki määrittää ikäihmisten
palvelualueella palveluseteleillä hankittavien palvelujen tuottamisehdot,
joita palvelusetelituottajan edellytetään sitoutuvan noudattamaan. Kaupunki käyttää
Vaana Oy:n sähköistä palvelusetelijärjestelmää.
Asumispalvelussa palveluseteliin siirtyminen oli tänä vuonna merkittävä
järjestämistavan muutos. Tuottajien siirtyminen palveluseteliin on tapahtunut laajasti.
Palvelusetelin piirissä on asumispalveluissa noin 294 asiakasta. Osalle asukkaista
turvattiin asumisen ja hoivan jatkuvuus asiakaskohtaisella ostopalvelusopimuksella
siirtymävaiheessa. Päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotolla tuetaan
vaihtoehtoisten palvelujen syntymistä mm. omaishoitajille.
Vuoden 2021 talousarviossa on kotihoidon ja omaishoidon palveluseteliin varattu
325 000 € ja asumispalvelujen palveluseteliin ja ostopalveluihin 11,3 M€.
Sääntökirjan rakennetta on muutettu luettavampaan muotoon ja tarkennettu joitain
sisällöllisiä kohtia saadun palautteen pohjalta.
Kotona asumista tukevissa palveluissa keskeisimmät muutokset:
- Sääntökirjaan on lisätty tilapäisen ja säännöllisen kotipalvelun palveluseteli
- Käyttöön otetaan päivätoiminnan palvelusteli
- Täydennetty palvelukuvauksia ja RAI- arviointivälineistön käyttöä palveluissa
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- Palvelusetelien arvo kotona asumista tukevissa palveluissa on muutettu siten, että
kotihoito rinnastuu kotisairaanhoidon palvelustelin arvoon ja aikaisempi kotihoidon
palvelusetelin arvo on kotipalvelun palvelusetelin arvo.

Tilapäisen kotipalvelun palvelusetelin arvo on 22 €/tunti (kiinteähintainen)
Tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotihoidon palvelusetelin arvo on 27 €
/tunti (kiinteähintainen)
Säännöllisen kotipalvelun, kotihoidon tai kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo
määräytyy asiakkaan tulojen mukaan. Alin palvelusetelin arvo on 7 €/tunti ja korkein
31 €/tunti (tulosidonnainen)
Kotihoitoon asumisyksikössä on määritelty palveluntuottajaa sitova kattohinta
palvelulle. Kattohinta on edelleen 34 €/ tunti kaikissa setelimuodoissa.
- Päivätoiminnan palvelusetelin arvo on 40 €/ päivä ja osapäivätoiminnan
palvelusetelin arvo 25 €/päivä.
Asumispalveluissa keskeisimmät muutokset:
- Palveluille määritelty palvelusetelien maksimiarvot ovat nyt olleet myös hintakattona
palvelutuottajan hinnoittelulle. Tätä on muutettu siten, että palveluntuottajaa sitova
palveluasumisen hinta voi olla korkeampi, kuitenkin enintään 58 €/vrk ja tehostetun
palveluasumisen hinta voi olla korkeampi, kuitenkin enintään 110 €/vrk.
Palveluasumisen palvelusetelin maksimiarvo on edelleen 55 € / vrk (tulosidonnainen)
ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelin maksimiarvo 105 € / vrk
(tulosidonnainen). Erityistä hoitoa vaativissa tilanteissa (esim. saattohoito, jossa
palkataan lisää henkilökuntaa) on mahdollisuus harkinnanvaraisesti korottaa
palvelusetelin vuorokausihintaa 35 €:lla
- Sääntökirjassa on luovuttu tuottajan velvoitteesta kirjata päivittäiset asiakastiedot
kaupungin asiakas- ja potilastietojärjestelmään (Lifecare) huomioiden tuleva
Sosiaalihuollon Kanta-uudistus. Sääntökirjassa on kuitenkin velvoite osittaiseen
Lifecaren käyttöön.
Palvelujen sisältö ja laatu vastaavat entisen sääntökirjan vaadittua laatutasoa.
Palveluasumisessa välittömään asiakas- ja hoiva/hoitotyöhön osallistuvan
henkilöstömitoituksen tulee olla 0,3 yhtä asukasta kohti ja tehostetussa
palveluasumisessa 0,62 yhtä asukasta kohti.
Sääntökirjaan on lisätty palvelusetelien arvon tarkistamisperusteet vuodesta 2022
lukien.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen Ikäihmisten palvelualueen
Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjan käyttöön
1.1.2021 alkaen.
Päätös
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Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 07.12.2020, § 416
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Liite_ Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirja 2021
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on 12.11.2020 päättänyt käyttää otto-oikeutta
perusturvalautakunnan päätökseen § 127 (28.10.2020). Puheenjohtajan näkemyksen
mukaan lautakunta ei ole riittävällä tavalla pystynyt punnitsemaan sääntökirjan
muutosten vaikutuksia yksittäisiin kuntalaisiin.
Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta on kokouksessaan 28.10.2020 §127
(Ikäihmisten palvelut / kotona asumista tukevien palvelujen ja asumisen sääntökirja)
käsitellyt ikäihmisten palveluasumisen palvelusetelitoiminnan sääntökirjaa.
Lautakunta päätti kokouksessaan esityksen mukaisesti muuttaa asumispalveluiden
palvelusetelin vuorokausihinnoittelua siten, että yrittäjän vuorokausihinnoittelun
kattohintaa nostettiin 105 eurosta 110 euroon. Muutoksen jälkeen asiakkaalle
myönnetyn setelin maksimiarvo on edelleen 105 €, mutta tuottajilla on mahdollisuus
periä asiakkailtaan tuottamistaan palveluista 1-5 € / vrk maksimiarvoa enemmän (106-
110 € / vrk). Kotihoidon palveluille asumisyksikössä on säädetty kattohinta 34€/tunti,
muilta osin kotihoidon palveluntuottajien hinnoittelua ei ole säädelty.
Asumispalveluiden yksityiset palvelut on 1.1.2020 alkaen on järjestetty pääsääntöisesti
(palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen) palvelusetelillä. Tavoitteena
järjestämistavan muutoksessa oli parantaa asiakkaan asemaa: asiakkaan
valinnanvapaus korostuu ja asiakkailta perittävien maksujen käytännöt yhtenäistettiin,
mikä osaltaan lisäsi asiakkaan tasavertaista kohtelua oman toiminnan ja yksityisten
palvelujen kesken.
Vuonna 2020 kaupunki rajasi palveluntuottajien mahdollisuutta hinnoitella
vuorokausihintaa päättämällä 105 €:n ja 55 €:n hintakatosta. Tämä käytäntö ei ole
tavallinen menettely niissä kaupungeissa, joissa palveluasumisen palveluseteli on
käytössä. Kaupunki on määritellyt myös maksimihinnan ateriapäivälle,
palveluasumisen yöhoidolle ja saattajamaksulle. Hintakatolla ja muilla hintojen
määrittelyllä on säädelty asiakkaille syntyvää maksurasitusta mahdollisimman
yhdenvertaiseksi. Asukkaiden vuokra perustuu vuokrasopimukseen ja vuokramenot
vaihtelevat yksiköittäin.
Kattohinnan muutoksen jälkeen 1.1. 2021 alkaen palveluntuottajalla olisi
mahdollisuus hinnoitella palvelu palvelusetelin maksimihintaa korkeammaksi.
Valtakunnallisesti vuorokausihinnat vaihtelevat karkeasti 97-130€ välillä riippuen
kaupungista, joten seteliarvona 105 € on valtakunnallista keskiarvoa.
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Kattohinnan jouston tavoitteena on kilpailun mahdollistaminen.Palveluntuottajalla on
mahdollisuus tuottaa halutessaan lisäarvopalvelua/ laatua ja asiakkaan
valintamahdollisuudet lisääntyvät. . Palveluntuottajia on pyydetty 31.11.2020
mennessä ilmoittamaan mahdolliset uudet hinnat. Kaikkien seteliyritysten ei oleteta
nostavan hintaa kattohintaan. Setelijärjestelmässä asiakkaalla on mahdollisuus valita
palveluntuottaja joko julkiselta (kaupungin) palveluntuottajalta tai muulta
setelitoiminnan piirissä olevalta tuottajalta.
Palveluasumisen asiakkaan kokonaiskustannuksiin vaikuttaa setelin hinnan lisäksi
asunnon vuokra. Asunnon rakentamisen rahoituksessa on voitu käyttää ARA-
rahoitusta, mikä osaltaan laskee vuokran hintaa. Asumiskustannuksiin vaikuttaa
myös asiakkaan asumistuen suuruus tuloista ja varallisuudesta riippuen. Asiakkaalta
perittävä kokonaishinta voi siten vaihdella eri tuottajien kesken, mukaan lukien
kaupungin oma toiminta.
Esimerkki palvelusetelin arvon määräytymisestä
Setelinarvo: 105€-(((bruttotulot esim. 2017,67€-588€)x0,45)x12:365)=83,85€
Omavastuu: 105€-83,85€=21,15€/vrk x 30,4=642,96€/kk.
Vuokra vaihtelee esim. 490€ - 641 €
Ateria: 16.10 € (harkinnanvaraisten asiakasmaksujen hinnaston mukainen)

Asiakkaan palvelusetelin arvon määräytyminen, jos yrittäjän hinta on 110 €/ vrk (2021)
Setelinarvo: 105€, (indeksivähennys 588€ voi muuttua) =83,85€
Omavastuu: 110€-83,85€=26,15€/vrk x 30,4= 794,96€
Vuokra vaihtelee esim.. 490€ - 641 €
Ateria: 16,10€ (harkinnanvaraisten asiakasmaksujen hinnaston mukainen)
Asiakkaiden palvelusetelin arvoa voidaan harkinnanvaraisesti korottaa ( Petultk
28.10.2020,§ 125 ). Tämän vuoden seurannan mukaan palvelusetelin arvoa on
korotettu 30 - 35 %:lla palveluasumisen asiakkaista. Marraskuussa 12 asiakasta
sai maksimiarvon eli 105 €/vrk palvelusetelin. Harkinnassa huomioidaan asiakkaan
käytössä olevat nettotulot ja tosiasialliset menot mm. lääkemenot, terveydenhuollon
menot, entisen asunnon kustannukset puoli vuotta siirtymävaiheessa.
Yhteenvetona voidaan todeta, että mikäli yrittäjät nostavat hintojaan
kattohintaan, asiakkaan nettotuloista ja muista tosiasiallisista menoista (vuokra,
lääkemenot, terveydenhuollon menot, entisen asunnon kustannukset puoli vuotta
siirtymävaiheessa) riippuen korotus kohdistuu joko asiakkaan maksettavaksi tai se
huomioidaan palvelusetelin arvoa harkinnanvaraisesti korottamalla.
Mikäli palvelusetelien maksimiarvot korotetaan 110 € ja 55 € merkitsee se noin 500
000 € kustannuksia vuonna 2021. Kaupunki on pitänyt 0,62 mitoituksen tehostetussa
palveluasumisessa ennallaan, eikä siis ole nostanut mitoitusta. Näin ollen perustetta
henkilöstökustannusten noususta palvelusetelin arvon korottamiselle ei
nähty. Kattohinnan korottaminen tuli kuitenkin joidenkin yrittäjien kanssa
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kynnyskysymykseksi palvelusetelillä toimimiseksi. Perusturvalautakunta on osana
vuoden 2021 talousarviota siirtänyt setelille yhden oman yksikön toiminnan, koska
tällä hetkellä oma toiminta on n. 20-30 % kalliimpaa kuin setelitoiminta. Oman
toiminnan määrää lisätään jatkossa ikäihmisten uusien asumispalvelujen
käyttöönoton yhteydessä.
Otto-oikeutta käyttämällä asia on tullut kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kokonaan.
Kaupunginhallitus ei ole sidottu alemman viranomaisen tekemään ratkaisuun.
Kaupunginhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmalla
viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen.
Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös taikka aiemmin tehty päätös
voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa, tai asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen
viranomaisen käsiteltäväksi.
Toimialajohtaja Antti Lassilan esitys:
Kaupunginhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteluun ja käsiteltäväksi
perusturvalautakuntaan.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian perusturvalautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Johanna Lohtanderia.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

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

1000
185,4
6,1
101,9

1500
410,4
13,5
94,5

2000
635,4
20,9
87,1

2500
860,4
28,3
79,7

3000
1085,4
35,7
72,3

3500
1310,4
43,1
64,9

4000
1535,4
50,5
57,5*

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

setelin maksimiarvo on 108 €/ hoitovuorokausi ja
setelin maksimiarvo on 57 €/hoitovuorokausi
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Jaa
Sanna Luoma
Arto Köngäs
Riitta-Maija Hokkanen
Asko Peuraniemi
Mikko Lindroos
Erkki Virtanen
Marjo Rundgren
Ei
Pirita Nenonen
Päivi Alanne-Kunnari
Hilpi Ahola
Henri Ramberg
Päätös
Erkki Virtanen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 16:14.
Henri Ramberg esitti Hilpi Aholan ja Pirita Nenosen kannattamana, että
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen Ikäihmisten palvelualueen Kotona
asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjan käyttöön 1.1.2021 alkaen sillä
muutoksella että:
Tehostettu palveluasuminen setelin maksimiarvo on 108 €/ hoitovuorokausi
Palveluasuminen setelin maksimiarvo on 57 €/hoitovuorokausi.
Vastaavasti sivun 51 viimeisen kappaleen tekstiin muutetaan hintakaton maksimiarvot
vastaamaan palvelusetelin maksimiarvoja eli seuraavasti sivulle 51: ”– – hintakaton, joka
palveluasumisessa 57€/vrk ja tehostetussa palveluasumisessa 108 €/vrk."
Perusturvalautakunta piti tauon klo 17:16-17:31.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esittelijän pohjaehdotuksesta poikkeava
ehdotus, joten asiasta on äänestettävä
Perusturvalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan
äänestys, jossa ne, jotka ovat esittelijän esityksen kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat
Rambergin esityksen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7 ) Jaa -ääntä, ja neljä (4) Ei -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut perusturvalautakunnan päätökseksi.
Henri Ramberg jätti asiasta seuraavan eriävän mielipiteen:
Asiakkaalle koituvia kustannuksia ei saisi korottaa.
Tiedoksi
Palvelualueen palveluesimiehet, asiakasmaksuyksikkö
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§ 157
Palveluhankinta Eduro- säätiön 2021
ROIDno-2020-3802
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas
mirja.kangas@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Eduro-säätiö on osa Rovaniemen kaupunkikonsernia. Sen perustehtävänä on toimia
hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen ohjauspalveluja tuottavana
asiantuntijaorganisaationa. Säätiön tuottamilla palveluilla edistetään asiakkaiden
osallisuutta, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä koulutus- ja työelämään
sijoittumista sekä ehkäistään syrjäytymistä.
Vuonna 2020 Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta on hankkinut Eduro-
säätiöltä järjestämisvastuulleen kuuluvia sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja siinä
mainittujen erityislakien mukaisia sosiaalipalveluita seuraavasti:
1. Kuntouttavan työtoimintalain (189/2001) mukaista kuntouttavaa työtoiminta-
palvelua.
2. Sosiaalihuoltolain (710/1982) ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain
(519/1977) mukaista työtoiminta-palvelua.
3. Sosiaalihultolain (1301/2014) mukaista sosiaalisen kuntoutuksen-palvelua ja
kokonaisvaltaista työ- ja toimintakyvyn arviointi-palvelua nuorille ja nuorille aikuisille.
Perusturvalautakunnan määrärahavaraus vuodelle 2020 säätiöltä harkittaviin
sosiaalipalveluihin on ollut yhteensä 1 231 320 €. Säätiön ja Rovaniemen kaupungin
välisen palvelujen hankintasopimuksen mukaan edellä mainitut sosiaalipalvelut
jakautuvat palvelutuotteisiin ja säätiö tuottaa palvelut Rovaniemen kaupungin
osoittamille asiakkaille kaupungin hyväksymien palvelunkuvausten mukaisesti.
Säätiön tuottamien sosiaalipalveluiden piirissä on vuonna 2020 lokakuun loppuun
mennessä ollut yhteensä 252 asiakasta, joista nuorten sosiaalipalveluiden piirissä on
ollut 36 henkilöä, sosiaalihuoltolain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun
lain mukaiseen työtoimintaan on osallistunut yhteensä 102 henkilöä ja kuntouttavaan
työtoimintaan 114 henkilöä.
Vuodelle 2021 perusturvalautakunta on varannut määrärahaa lakisääteisten
sosiaalipalvelujen hankintaan säätiöltä yhteensä 1 031 320 € jakautuen seuraaviin
palveluhankintoihin:
1. Kuntouttavan työtoimintalain (189/2001 ja 702/2020) mukainen kuntouttava
työtoiminta-palvelu 379 000 €.
2. Sosiaalihuoltolain (710/1982) ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain
(519/1977) mukainen työtoiminta-palvelu 485 000 €.
3. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen sosiaalisen kuntoutuksen-palvelua ja
kokonaisvaltaista työ- ja toimintakyvyn arviointi-palvelua nuorille ja nuorille aikuisille
167 320 €.
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Sosiaalihuollon lakisääteisten palveluiden järjestäminen perustuu kaupungin
sosiaalihuollon viranhaltijan yhdessä asiakkaan kanssa laatimaan yksilölliseen arvioon
asiakkaan palvelun tarpeesta, palvelutarvearvion pohjalta laadittuun
palvelusuunnitelmaan ja päätökseen palvelujen järjestämisestä. Palveluntuottajana
Eduro-säätiö toteuttaa palvelut siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin
asiakassuunnitelmassa on suunniteltu ja päätetty. Kaupunki ei sitoudu ennalta
mihinkään hankintamäärään eikä palveluntuottajan tarjoamaan palvelutuotteeseen
vaan hankkii palveluja asiakkaiden tarpeen mukaisen määrän ja tarpeen mukaisin
sisällöin palveluntuottajan tarjoamista palvelutuotteista Rovaniemen kaupungin
perusturvalautakunnan talousarvioon varaamien määrärahojen puitteissa.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.3.2020 § 96 päättänyt, että kaupungin
tarvitsemat palvelut Eduro-säätiöltä kilpailutetaan vuosien 2020-2021 aikana ja Eduro-
säätiö voi osallistua toimialansa palvelutuotannon kilpailutuksiin jo vuoden 2020
aikana. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupunginvaltuustolle
valmistellaan vastaava esitys päivitettäviin omistajapoliittisiin linjauksiin.
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta päättää hankkia Eduro-säätiöltä sosiaalihuoltolain (1301/2014)
ja mainittujen erityislakien mukaisia sosiaalipalveluita talousarvioon varattujen
määrärahojen puitteissa vuodelle 2021. Palvelujen sisällöt ja painopisteet sekä
vaikuttavuustavoitteet määritellään erikseen yhteistyössä Eduro-säätiön ja
Rovaniemen kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueen kanssa.
Perusturvalautakunta valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtajan
tekemään hankintapäätöksen ja solmimaan hankintaa koskevan sopimuksen Eduro-
säätiön kanssa.
Päätös
Mikko Lindroos ja Matti Henttunen poistuivat esteellisinä tämän asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi. (Hallintolaki 28§ 1 mom. 5 kohta).
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
Esteellisyys
Mikko Lindroos, Matti Henttunen
Tiedoksi
Eduro-säätiö, Jari Airaksinen, Raisa Winter, Mirja Kangas, Maija Tervo, Sari Alatalo
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Perusturvalautakunta, § 69,27.05.2020
Perusturvalautakunta, § 112,30.09.2020
Perusturvalautakunta, § 124,28.10.2020
Kaupunginhallitus, § 370,02.11.2020
Kaupunginhallitus, § 373,04.11.2020
Kaupunginhallitus, § 385,23.11.2020
Perusturvalautakunta, § 158, 16.12.2020
§ 158
Virkojen ja toimien perustaminen päihdepalveluihin
ROIDno-2020-1666
Perusturvalautakunta, 27.05.2020, § 69
Valmistelijat / 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
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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
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.
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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
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).
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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.
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
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- 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
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

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
16.12.2020

12/2020

28 (50)

- 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
- esitys Rovaniemen kaupungin päihdehuollon kokonaisuudesta tuodaan
perusturvalautakunnan päätettäväksi joulukuun 2020 loppuun mennessä
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta, 30.09.2020, § 112
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja Kangas, Paula Reponen
mirja.kangas@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri
Liitteet

1 Sopimusliite siirtyvät sopimukset.pdf
2 Sopimusliite 2 Henkilöstö, vakanssit 14.9.2020 (1).pdf
3 Valmisteluvaiheen raportti ja sopimusluonnos 210920
Perusturvalautakunta päätti 27.5.2020 (§ 69) käynnistää valmistelun Rovaniemen
kaupungin ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 31.1.2017 solmimalla
sopimuksella sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle siirrettyjen erityistason
päihdepalvelujen järjestämisvastuun takaisinsiirtoa kaupungille. Siirtyvillä erityistason
päihdepalveluilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa A-klinikan palveluja. Vastuu
erityistason mielenterveyspalveluista jää edelleen Lapin Sairaanhoitopiirille. Lapin
sairaanhoitopiirin yhtymähallitus käsitteli asiaa 9.6.2020 § 98 käynnistäen valmistelun
omalta osaltaan. Esitys takaisinsiirrosta ja lautakunnan sekä yhtymähallituksen
päätösten jälkeen valmistelu on tehty yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin ja
mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalveluiden
johdon kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
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1. Rovaniemen kaupunki käyttää Lapin sairaanhoitopiirille siirrettyjen erityistason
päihdepalveluiden osalta 31.1. 2017 allekirjoitetun siirtosopimuksen takaisinotto-
oikeutta ja päihdepalvelut siirretään liikkeenluovutuksena takaisin kaupungin
järjestämisvastuulle 1.1.2021 alkaen.
2. Lapin sairaanhoitopiiriltä kaupungille siirtyvä henkilöstö siirtyy ns. vanhoina
työntekijöinä.
3. Kaupunginjohtajalla on oikeus hyväksyä tarvittaessa teknisiä muutoksia
siirtosopimukseen ja/tai sen liitteisiin.
Äänestykset
Toimialajohtajan ehdotus JAA Henri Rambergin Ei Asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi
Jaa
Riitta-Maija Hokkanen
Pirita Nenonen
Marjo Rundgren
Eemeli Kajula
Mikko Lindroos
Ei
Henri Ramberg
Hilpi Ahola
Päivi Alanne-Kunnari
Erkki Virtanen
Asko Peuraniemi
Jukka Uimaniemi
Päätös
Henri Ramberg esitti Hilpi Aholan ja Päivi Alanne-Kunnarin kannattamana, että asia
palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Perusturvalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan
Rambergin esityksestä suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat esittelijän esityksen
kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Rambergin esityksen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) Jaa -ääntä ja kuusi (6) Ei -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että Rambergin esitys on
tullut perusturvalautakunnan päätökseksi.

Perusturvalautakunta, 28.10.2020, § 124
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja Kangas, Paula Reponen
mirja.kangas@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta päätti 27.5.2020 (§ 69) käynnistää valmistelun Rovaniemen
kaupungin ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 31.1.2017 solmimalla
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sopimuksella sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle siirrettyjen erityistason
päihdepalvelujen järjestämisvastuun takaisinsiirtoa kaupungille. Siirtyvillä erityistason
päihdepalveluilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa A-klinikan palveluja. Vastuu
erityistason mielenterveyspalveluista jää edelleen Lapin Sairaanhoitopiirille. Lapin
sairaanhoitopiirin yhtymähallitus käsitteli asiaa 9.6.2020 § 98 käynnistäen valmistelun
omalta osaltaan. Esitys takaisinsiirrosta ja lautakunnan sekä yhtymähallituksen
päätösten jälkeen valmistelu on tehty yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin ja
mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalveluiden
johdon kanssa.
Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 30.9.2020 palauttaa siirron uudelleen
valmisteltavaksi. Perusturvalautakunta pyysi tarkempaa selvitystä siirtyvistä
sopimuksista ja kustannuksista. Lisäselvitykset ovat kokouksen oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
1. Rovaniemen kaupunki käyttää Lapin sairaanhoitopiirille siirrettyjen erityistason
päihdepalveluiden osalta 31.1. 2017 allekirjoitetun siirtosopimuksen
takaisinotto- oikeutta ja päihdepalvelut siirretään liikkeenluovutuksena takaisin
kaupungin järjestämisvastuulle 1.1.2021 alkaen.
2. Lapin sairaanhoitopiiriltä kaupungille siirtyvä henkilöstö siirtyy ns. vanhoina
työntekijöinä.
3. Kaupunginjohtajalla on oikeus hyväksyä tarvittaessa teknisiä muutoksia
siirtosopimukseen ja/tai sen liitteisiin.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 02.11.2020, § 370
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja Kangas, Paula Reponen
mirja.kangas@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan 28.10.2020 §124 ja antaa sen
vastauksenaan Lapin sairaanhoitopiirille.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn 4.11.2020 pidettävään
kaupunginhallituksen kokoukseen.

Kaupunginhallitus, 04.11.2020, § 373
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Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan 28.10.2020 §124 ja antaa sen
vastauksenaan Lapin sairaanhoitopiirille.
Päätös
Toimialajohtaja Antti Lassila esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 23.11.2020, § 385
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja Kangas, Paula Reponen
mirja.kangas@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta päätti 27.5.2020 (§ 69) käynnistää valmistelun Rovaniemen
kaupungin ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 31.1.2017 solmimalla
sopimuksella sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle siirrettyjen erityistason
päihdepalvelujen järjestämisvastuun takaisinsiirtoa kaupungille. Siirtyvillä erityistason
päihdepalveluilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa A-klinikan palveluja. Vastuu
erityistason mielenterveyspalveluista jää edelleen Lapin Sairaanhoitopiirille. Lapin
sairaanhoitopiirin yhtymähallitus käsitteli asiaa 9.6.2020 § 98 käynnistäen valmistelun
omalta osaltaan. Esitys takaisinsiirrosta ja lautakunnan sekä yhtymähallituksen
päätösten jälkeen valmistelu on tehty yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin ja
mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalveluiden
johdon kanssa.
Järjestämisvastuusta päättäminen on kaupunginvaltuuston tehtävä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
1. Rovaniemen kaupunki käyttää Lapin sairaanhoitopiirille siirrettyjen erityistason
päihdepalveluiden osalta 31.1. 2017 allekirjoitetun siirtosopimuksen
takaisinotto- oikeutta ja päihdepalvelut siirretään liikkeenluovutuksena takaisin
kaupungin järjestämisvastuulle 1.1.2021 alkaen.
2. Lapin sairaanhoitopiiriltä kaupungille siirtyvä henkilöstö siirtyy ns. vanhoina
työntekijöinä.
3. Kaupunginjohtajalla on oikeus hyväksyä tarvittaessa teknisiä muutoksia
siirtosopimukseen ja/tai sen liitteisiin.
Päätös
Maarit Simoska ja Sanna Luoma poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 4 kohta).
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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Sanna Luoma poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.01.

Perusturvalautakunta, 16.12.2020, § 158
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas, Paula Reponen
mirja.kangas@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri
Lapin sairaanhoitopiirin erityistason päihdepalveluiden siirtämistä
liikkeenluovutuksena takaisin Rovaniemen kaupungin järjestämisvastuulle 1.1.2021 on
valmisteltu 27.5.2020 alkaen. Perusturvalautakunta on päättänyt asiasta 28.10.2020
§124 ja kaupunginhallitus 23.11.2020 § 385. Rovaniemen kaupunginvaltuusto
käsittelee siirtymistä kokouksessaan 14.12.2020. Mikäli kaupunginvaltuusto päättää
päihdepalveluiden siirtymisestä 1.1.2021 alkaen, tulee toimintaa varten perustaa
tarvittavat virat ja toimet.
Lapin sairaanhoitopiiristä siirtyy Rovaniemen kaupungille 18 vakinaista vakanssia.
Yhdessä sosiaalityöntekijän vakanssissa on toimen vakinaisen hoitajan lisäksi
määräaikainen sijainen 31.3.2021 saakka. Vakinaisia vakansseja varten tulee perustaa
tarvittavat virat ja toimet.
Perusturvalautakunta on päättänyt kokouksessaan 11.12.2019 §193 siirtää Rovalan
Setlementti ry:n Lapin nuorisoasema Rompun tuottamat alle 25-vuotiaiden
päihdehoidon ja -kuntoutuksen palvelut Rovaniemen kaupungin järjestettäviksi
1.1.2021 alkaen. Lapin nuorisoasema Rompusta siirtyy kaupungille 2 vakinaista
vakanssia.
Päihdepalveluiden kokonaisuus ja organisoituminen huomioiden on perusteltua, että
siirtyvien vakanssien lisäksi perustaan 1 uusi sairaanhoitajan vakinainen vakanssi
(toimi) ja 1 uusi lääkärin vakanssi (virka). Lääkärin vakanssi perustetaan vastaamaan
kasvaneeseen opiaattikorvaushoidon tarpeeseen.
Valmistelijoiden esitys:
Perusturvalautakunta päättää perustaa 1.1.2021 alkaen seuraavat virat ja toimet:
1 Ylilääkärin virka
Kelpoisuusehtona psykiatrian erikoislääkärin tutkinto tai muu soveltuva
erikoislääkärin tutkinto ja lisäksi päihdelääketieteen erityispätevyys tai vähintään 2
vuoden työkokemus päihdepalveluista.
1 Terveyskeskuslääkärin virka
Kelpoisuusehtona lääketieteen lisensiaatin tutkinto.
1 Johtavan Sosiaalityöntekijän virka
Kelpoisuusehtona sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain 817/2015 7§:n
mukainen kelpoisuus (sosiaalityöntekijä).
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1 Sosiaalityöntekijän virka
Kelpoisuusehtona sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain 817/2015 7§:n
mukainen kelpoisuus (sosiaalityöntekijä).
3 Sosiaalityöntekijän toimea
Kelpoisuusehtona sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain 817/2015 7§:n
mukainen kelpoisuus (sosiaalityöntekijä).
1 Vastaavan sairaanhoitajan virka
Kelpoisuusehtona sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan
tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto.
13 Sairaanhoitajan toimea
Kelpoisuusehtona sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan
tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto.
1 Osastonsihteerin toimi
Kelpoisuusehtona soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai opistoasteen
/ammatillinen tutkinto.
Virat ja toimet perustetaan mikäli kaupunginvaltuusto päättää kokouksessaan
14.12.2020 päihdepalveluiden siirtämisestä liikkeenluovutuksena Rovaniemen
kaupungille 1.1.2021 alkaen.

Ehdotus
Esittelijä: Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta päättää perustaa esitetyt virat ja toimet mikäli
kaupunginvaltuusto päättää kokouksessaan 14.12.2020 päihdepalveluiden
siirtämisestä liikkeenluovutuksena Rovaniemen kaupungille 1.1.2021 alkaen.
Päätös
Päivi Alanne-Kunnari ja Sanna Luoma poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28§ 1. mom. 4 kohta)
Esittelijän muutettu päätösehdotus:
Perusturvalautakunta päättää perustaa 1.1.2021 alkaen seuraavat virat ja toimet:
1 Ylilääkärin virka
Kelpoisuusehtona soveltuva Suomessa laillistettu erikoislääkärin pätevyys ja lisäksi
päihdelääketieteen erityispätevyys tai vähintään 2 vuoden työkokemus
päihdepalveluista.
1 Terveyskeskuslääkärin virka
Kelpoisuusehtona Suomessa laillistettu lääkäri.
2 Sosiaalityöntekijän virkaa
Kelpoisuusehtona sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain 817/2015 7§:n
mukainen kelpoisuus (sosiaalityöntekijä).
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3 Sosiaalityöntekijän toimea
Kelpoisuusehtona sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain 817/2015 7§:n
mukainen kelpoisuus (sosiaalityöntekijä).
1 Vastaavan sairaanhoitajan virka
Kelpoisuusehtona sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan
tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto.
13 Sairaanhoitajan toimea
Kelpoisuusehtona sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan
tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto.
1 Osastonsihteerin toimi
Kelpoisuusehtona soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai opistoasteen
/ammatillinen tutkinto.
Virat ja toimet perustetaan mikäli kaupunginvaltuusto päättää kokouksessaan
14.12.2020 päihdepalveluiden siirtämisestä liikkeenluovutuksena Rovaniemen
kaupungille 1.1.2021 alkaen.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön muutetun esityksen
mukaisesti.
Esteellisyys
Päivi Alanne-Kunnari, Sanna Luoma
Tiedoksi
Henkilöstöpalvelut, henkilöstösuunnittelija, Sarastia
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§ 159
Vastaus valtuustoaloitteeseen palvelusetelin käyttö henkilökohtaisessa avustajapalvelussa
ROIDno-2020-3752
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas
mirja.kangas@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Perustelut
Hilpi Ahola ym. jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.6.2020 §
62 puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
Esitän että, Rovaniemen kaupunki ottaa käyttöön työnantajamallin lisäksi
palvelusetelin.Henkilökohtaisen avustamisen tarkoituksena on auttaa
vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan elämässään sekä turvata
hänen itsemääräämisoikeutensa. On tärkeää, että jokainen voi itse valita oman
avustajan. Palveluseteli lisää valinnan vapautta palveluntuottajan valinnassa.
Palveluseteli suosii myös yhdenvertaisesti yrittäjiä ja tukee paikallista pienyrittäjyyttä.
Perusturvalautakunnan vastaus valtuustoaloitteeseen
Rovaniemen kaupungin kaupunkistrategiassa 2025 palvelujen järjestämisen ja
palveluverkon yleisissä periaatteissa todetaan, että asukkaille luodaan
mahdollisuuksia valita itsellensä sopiva palvelutuottaja, esimerkiksi palvelusetelin
avulla. Kunta voi järjestää palvelut omana toimintana, ostopalveluina ja/tai
palvelusetelillä. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja
terveydenhuoltopalveluja. Palveluseteli ei voi kuitenkaan olla ainoa palvelun
järjestämistapa vaan rinnalla tulee olla myös jokin muu tapa tuottaa palvelua.
Asiakkaan asemaan vaikuttuvat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin
tavoin järjestetyissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on
kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan
hyväksymä palveluntuottaja.
Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu järjestetään tällä hetkellä
Rovaniemellä joko niin, että vammainen henkilö toimii itse työnantajana tai palvelu
ostetaan palveluntuottajilta. Rovaniemen kaupunki on kilpailuttanut palveluntuottajat
ja tällä hetkellä henkilökohtaisen avun ostopalvelussa on otettu käyttöön sopimuksen
1. optiovuosi. Sopimukset ovat voimassa tällä hetkellä vuoden 2021 syksyyn asti.
Henkilökohtaista apua ostetaan n. 50 asiakkaalle eri palveluntuottajilta. Enemmistö, n.
400, vammaisista henkilökohtaisen avun saajista, toimii itse avustajan työnantajina ja
näin ollen valitsee itse avustajansa. Lisäksi vammaissosiaalityön palveluissa toimii
vammaispalveluohjaaja tukemassa vammaisten työnantajan työnantajuutta. Sarastia
Oy huolehtii kaikki avustajien palkanmaksuun liittyvistä työnantajavelvoitteista.
Henkilökohtaisen avun palveluihin on varattu vuodelle 2020
talousarviomäärärahoja 3,6 M €.
Perhe- ja sosiaalipalveluiden kuuluvan vammaissosiaalityön yksikön

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
16.12.2020

12/2020

36 (50)

talousarviomääräraha vuodelle 2020 on 13,7 M €. Tästä määrärahasta käytetään
ostopalveluihin 55 % käytetään eri ostopalveluihin. Näitä ostopalveluita on muuan
muassa henkilökohtaisen avun ostopalvelut, kuljetuspalvelu, kotiin annettavan
palveluasumisen ostopalvelut ja omaishoitajien vapaiden mahdollistamat palvelut.
Vammaissosiaalityön yksikön tehtävänä on lakisääteiseen velvoitteeseen perustuen
ohjata ja valvoa tuottamiaan sosiaalipalveluita ja yksityisten palveluntuottajien kunnan
alueella tuottamia sosiaalipalveluita sekä ostamiaan yksityisten sosiaalipalveluita
ja asiakkaan kunnan myöntämällä palvelusetelillä hankkimia sosiaalipalveluita. Sen
lisäksi vammaissosiaalityön yksikkö käsittelee ja antaa lausuntoja yksityisten
sosiaalipalveluiden ilmoituksenvaraisen toiminnan aloittamishakemuksiin.
Ilmoituksenvaraisia sosiaalihuollon palveluita ovat muuan muassa eri asiakasryhmien
kotipalvelu, erityyppiset päivä- ja työtoiminta, ei ympärivuorokautiset asumispalvelut
ja muut sosiaalihuollon avopalvelut.
Perusturvalautakunta on hyväksynyt 27.5.2020 (§ 68) perhe- ja sosiaalipalveluiden
valvontaohjelman ja suunnitelman vuodelle 2020. Valvontasuunnitelman mukainen
toiminta tullaan raportoimaan perusturvalautakunnalle ensimmäisen kerran keväällä
2021 tilinpäätöksen yhteydessä. Siinä yhteydessä tullaan myös arvioimaan valvonta- ja
lupa-asioiden sekä hankintojen valmistelun edellyttämä resurssi yksiköittäin. Valvonta-
ja lupa-asioiden käsittelyyn ja hankintojen valmisteluun tarvittava resussi on
mahdollista huomioida vuoden 2022 talousarvion valmistelussa. Tällä hetkellä
valinnanvapautta ei ole mahdollista lisätä esimerkiksi ottamalla käyttöön palveluseteli
ellei samalla lisätä valmistelu- ja hankinta sekä valvontaresurssia vammaissosiaalityön
yksikköön. Vammaissosiaalityön yksikössä edellä mainittuja tehtäviä tekevät tällä
hetkellä käytännössä yksikön palveluesimies ja johtava sosiaalityöntekijä.
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta hyväksyy aloitteeseen annetun vastauksen ja antaa sen
vastauksenaan aloitteen tekijöille.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hilpi Ahola, kaupunginvaltuusto
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§ 160
Vastaus valtuustoaloitteeseen palvelusetelillä valinnanvaraa vammaisten päivätoimintaan
ROIDno-2020-3753
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas
mirja.kangas@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Perustelut
Sanna Luoma ym. jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.6.2020 § 56
valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
Rovaniemen kaupunki ja perusturvalautakunta ei ole myöntänyt yhdellekään hakijalle
palveluseteliä yksityiselle palveluntarjoajalle vammaisten päivätoimintaan. Kahvila
Star /Rovacare Oy on järjestänyt tilat yhteistyössä perusturvan kanssa tarjotakseen
uudenlaisen vaihtoehdon vammaisille henkilöille päivätoimintaan. Kaikki vammaiset
eivät sovellu kaupungin omaan yksikköön Erkkilänkujalle tai kuntayhtymän
ylläpitämään Kolpeneen palvelukeskukseen. Jostain syystä perusturvalautakunta ei ole
antanut yhdellekään hakijalle lupaa osallistua yksityisen palveluntarjoajan, Rovacare
Oy:n toteuttamaan kahvilan yhteydessä järjestettävään vammaisten päivätoimintaan.
Useat vammaiset ovat toivoneet pääsevänsä uuteen päivätoimintaan mukaan, mutta
kaikki hakemukset on hylätty. Yhtiöllä on ollut asiakas toisesta kunnasta ja vaaditut
luvat on kunnossa.
Perusturvalautakunnan on käynnistettävä välittömästi selvitys, voisiko kaupunki tehdä
sopimuksen yksityisten palveluntarjoajien kanssa ja tarjota palveluseteliä vammaisten
päivätoimintaan. YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan
lähtökohtana tulisi olla vammaisen oma toive ja tarve, ja heillä tulee olla
yhdenvertainen oikeus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Tämä ei toteudu
Rovaniemellä, eikä vammaisten itsemääräämisoikeudet tältä osin toteudu.
Perusturvalautakunnan vastaus valtuustoaloitteeseen
Rovaniemen kaupungin kaupunkistrategiassa 2025 palvelujen järjestämisen ja
palveluverkon yleisissä periaatteissa todetaan, että asukkaille luodaan
mahdollisuuksia valita itsellensä sopiva palvelutuottaja, esimerkiksi palvelusetelin
avulla. Kunta voi järjestää palvelut omana toimintantana, ostopalveluina ja/tai
palvelusetelillä. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja
terveydenhuoltopalveluja. Palveluseteli ei voi kuitenkaan olla ainoa tapa tuottaa
palvelua vaan rinnalla tulee olla myös jokin muu tapa järjestää palvelua. Asiakkaan
asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin
järjestetyissä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on
kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan
hyväksymä palveluntuottaja.
Rovaniemen kaupunki järjestää vammaisille henkilöille työ- ja päivätoimintaa omana
toimintana ja ostopalveluina. Omana toimintantana päivätoimintaa tuotetaan
Erkkilänkujan päivätoimintakeskuksessa n. 9 000 toimintapäivää kustannusten ollessa
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800 000 € vuodessa. Kolpeneen palvelukeskukselta ostetaan tasoltaan vaativan
erityistason päivätoimintapalvelua aikuisille n. 12 278 toimintapäivää kustannusten
ollessa n. 1.0 M € vuodessa. Rovaniemen kaupunki ostaa Eduro Säätiöltä vuosittain n.
485.000 €:n edestä sosiaalihuoltolain ja erityishuoltolain mukaista
työtoimintapalvelua. Osalle vammaisille henkilöille työtoimintapalvelu voi olla
vaihtoehto päivätoiminnalle.
Perhe- ja sosiaalipalveluiden kuuluvan vammaissosiaalityön yksikön talousmääräraha
vuodelle 2020 on 13.7 M €. Tästä määrärahasta käytetään ostopalveluihin 55 %. Näitä
ostopalveluita on mm. henkilökohtaisen avun ostopalvelut, kuljetuspalvelu, kotiin
annetun palveluasumisen ostopalvelut ja omaishoitajien vapaiden mahdollistamat
palvelut. Vammaissosiaalityön yksikön tehtävänä on lakisääteiseen velvoitteeseen
perustuen ohjata ja valvoa tuottamiaan sosiaalipalveluita ja yksityisten
palveluntuottajien kunnan alueella tuottamia sosiaalipalveluita sekä ostamiaan
sosiaalipalveluita ja asiakkaan kunnan myöntämällä palvelusetelillä hankkimia
sosiaalipalveluita. Sen lisäksi vammaissosiaalityön yksikkö käsittellee ja antaa
lausuntoja yksityisten sosiaalipalveluiden ilmoituksenvaraiseen toiminnan
aloittamishakemuksiin. Ilmoituksenvaraisia sosiaalihuollon palveluita ovat muun
muassa eri asiakasryhmien kotipalvelu, erityyppiset päivä- ja työtoiminta, ei
ympärivuorokautiset asumispalvelut ja muut sosiaalihuollon avopalvelut.
Perusturvalautakunta on hyväksynyt 27.5.2020 (§ 68) perhe- ja sosiaalipalveluiden
valvontaohjelman ja suunnitelman vuodelle 2020. Valvontasuunnitelman mukainen
toiminta tullaan raportoimaan perusturvalautakunnalle ensimmäisen kerran keväällä
2021 tilinpäätöksen yhteydessä. Siinä yhteydessä tullaan myös arvioimaan valvonta- ja
lupa-asioiden ja hankintojen valisteluun tarvittava resurssi yksiköittäin. Valvonta- ja
lupa-asioiden sekä hankintoihin tarvittava resurssi on mahdollista huomioida vuoden
2022 talousarvion valmistelussa. Tällä hetkellä valinnavapautta ei ole mahdollista
lisätä esimerkiksi ottamalla käyttöön palveluseteli ellei samalla lisätä valmistelu- ja
hankinta sekä valvontaresurssia vammaissosiaalityön yksikköön. Vammaissosiaalityön
yksikössä edellä mainittuja tehtäviä tekevät tällä hetkellä käytännössä yksikön
palveluesimies ja johtava sosiaalityöntekijä.
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta hyväksyy aloitteeseen annetun vastauksen ja välittää sen
aloitteen tekijöille.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Sanna Luoma, kaupunginvaltuusto
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Perusturvalautakunta, § 198,11.12.2019
Perusturvalautakunta, § 161, 16.12.2020
§ 161
Sosiaalityöntekijän virka Hoito syytteen sijaan toimintamalliin
ROIDno-2019-3294
Perusturvalautakunta, 11.12.2019, § 198
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja Kangas
mirja.kangas@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Hoito syytteen sijaan (HSS) -ohjelma on viranomaisyhteistyöhön pohjautuva
hoitoonohjausmalli ja tarkoitettu huumausaineen käyttörikoksesta kiinni jääneille
lapsille ja nuorille. Rovaniemellä ohjelman mukaista toimintaa on toteuttanut
vuodesta 2014 lähtien Romppu, Rovalan Setlementti ry. palvelusopimuksella
Rovaniemen kaupungin kanssa.
Lapin poliisi on tehostanut ennalta estävää työtä ja tämän toiminnan seurauksena
palveluntarve kasvaa huomattavasti sekä Rompun päihdetyössä että Rovaniemen
kaupungin sosiaalihuollon työssä.
Palveluntarpeen kasvun vuoksi on tarpeen perustaa Rovaniemen kaupungille
määräaikainen sosiaalityötekijän virka vuodelle 2020. Määräaikaisen tehtävän aikana
arvioidaan HSS-ohjelman edellyttämä sosiaalihuollon kokonaisresurssi huomioiden
sosiaalihuoltolakiin perustuvat tehtävät, joihin sisältyy myös ko. lain 24 §:n mukainen
päihdetyö. Talousarviossa 2020 on varattu määrärahat sosiaalityöntekijän
määräaikaiseen virkaan. Virka sijoittuu lapsiperheiden palvelualueelle.
Kelpoisuusehtona sosiaalityöntekijän määräaikaiseen virkaan on sosiaalihuollon
ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015, 7 §) mukainen sosiaalityöntekijän
pätevyys.
Ehdotus
Esittelijä: Paula Reponen, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta perustaa määräaikaisen sosiaalityöntekijän viran lapsiperheiden
palvelualueelle ajalle 1.1.-31.12.2020.
Päätös
Eini Marja Tennilä saapui klo 17:11 tämän asian käsittelyn aikana.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta, 16.12.2020, § 161
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas
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mirja.kangas@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta on kokouksessaan 11.12.2019 (§198) päättänyt perustaa
sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran Hoito syytteen sijaan toimintamalliin, joka on
viranomaisyhteistyöhön pohjautuva hoitoonohjausmalli huumausaineen
käyttörikoksesta kiinni jääneille lapsille ja nuorille. Määräaikainen sosiaalityöntekijän
virka on ollut hallinnollisesti lastensuojelun tehtäväalueella. Rovaniemellä
toimintamallin mukaista toimintaa on toteuttanut Lapin nuorisoasema Romppu
Rovaniemen kaupungin ja Rovalan Setlementtu ry:n välisellä palvelusopimuksella.
Rompun palvelut ovat siirtymässä Rovaniemen kaupungin järjestettäväksi 1.1.2021
alkaen.
Hoito syytteen sijaan toimintamalliin on ohjautunut enenevässä määrin asiakkaita
2019-2020 aikana. Vuoden 2020 aikana toimintamalliin on ohjautunut 52 asiakasta,
vuonna 2019 asiakkaita oli 26. Asiakasmäärän lisäystä voidaan pitää huomattavana
ottaen huomioon koronaepidemian aiheuttamat rajoitteet toiminnassa tämän vuoden
aikana. Lisäksi Rompussa on kuluneen vuoden aikana todettu tarpeita virkavastuulla
toimivan sosiaalityöntekijän työskentelylle muidenkin asiakkaina olevien kohdalla.
Rompun asiakkuuksissa olevilla alle 25-vuotiailla nuorilla on elämäntilanteeseen
liittyviä haasteita kuten opiskeluun, velkaantumiseen, talouteen ja pitkittyneseen
työttömyyteen, jotka vaativat sosiaalityön vahvaa osaamista. Hoito syytteen sijaan
toimintamalliin on ohjautunut pääasiassa 18 vuotta täyttäneitä asiakkaita, joten
jatkossa on perusteltua, että perustettava virka sijoittuu työikäisten ja lapsiperheiden
tehtäväalueelle. Sosiaalihuoltolain 24§:n mukaisen päihdetyön tehtävät ovat kunnan
lakisääteisiä tehtäviä. Talousarviossa vuodelle 2021 on varattu määräraha
sosiaalityöntekijän palkkaukseen.
Hoito syytteen sijaan- toimintamalliin esitetään perustettavaksi sosiaalityöntekijän
virka 1.1.2021 alkaen työikäisten ja lapsiperheiden tehtäväalueelle.
Kelpoisuusehtona sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
annetun lain (817/2015) 7§ mukainen kelpoisuus.
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta perustaa sosiaalityöntekijän viran 1.1.2021 perhe- ja
sosiaalipalveluihin työikäisten ja lapsiperheiden tehtäväalueelle.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Työikäisten ja lapsiperheiden palveluesimies, talousuunnittelija, henkilöstösuunnittelija
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§ 162
Sosiaalityöntekijän viran perustaminen perhe- ja sosiaalipalveluihin
ROIDno-2020-3702
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas
mirja.kangas@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Kaupunginhallitus (4.11.2020§ 374) ja kaupunginvaltuusto (16.11.2020 §
91) ovat käsitelleet kokouksissaan talousarviota vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaa
vuosille 2022-2023. Käsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuusto on päättänyt lisätä
tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaan yhden työntekjän henkilöstöresurssin lisäykseen
kohdentuvan määrärahan 50.000 €.
Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan vahvistamiseen esitetään perustettavaksi
sosiaalityöntekijän virka 1.1.2021 alkaen. Viran ensimmäisenä sijoituspaikkana on
lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu.
Kelpoisuusehtona sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä
annetun lain (817/2017) 7§ mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys.

Ehdotus
Esittelijä: Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta perustaa sosiaalityöntekijän viran perhe- ja sosiaalipalveluiden
palvelualueelle 1.1.2021 alkaen. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on lapsi- ja
perhekohtainen lastensuojelu.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
lastensuojelun palveluesimies, sijaishuollon johtava sosiaalityöntekijä,
taloussuunnittelija, henkilöstösuunnittelija
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Perusturvalautakunta, § 146,25.11.2020
Perusturvalautakunta, § 163, 16.12.2020
§ 163
Perusturvalautakunnan ja yksilöasioiden jaoston kevätkauden 2021 kokousaikataulut
ROIDno-2020-3561
Perusturvalautakunta, 25.11.2020, § 146
Valmistelijat / lisätiedot:
Marika Ylipieti
marika.ylipieti@rovaniemi.fi
hallintosuunnittelija
Rovaniemen kaupunginvaltuuston 29.5.2017 § 51 hyväksymän hallintosäännön 129 §
mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Syksyllä 2020 perusturvalautakunnan kokouksia on pidetty pääosin
yksi kokous kuukaudessa.
Kokouspäiviksi on valittu tiistai, klo 15.15 alkaen.
Perusturvalautakunta - Yksilöasioiden jaosto 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. Kokouksia on
pidetty myös hybridikokouksina koronaepidemiatilanteen vuoksi.
Ehdotus perusturvalautakunnan v. 2021 kevätkauden kokousajankohdiksi:
19,1, 23.2., 23.3., 27.4., 25.5., 22.6.,
Ehdotus yksilöasioiden jaoston v. 2021 kevätkauden kokousajankohdiksi:
12.1., 16.2., 16.3., 20.4., 18.5., 15.6.
Teemakokousten ajankohdista päätetään erikseen.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää vuoden 2021 kevätkauden 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.
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Perusturvalautakunnan kokousten kokouspaikkana on ensisijaisesti Keltakankaan
koulu, Viirinkankaantie 1, ellei kokouskutsussa muuta mainita. Yksilöasioiden jaoston
kokouspaikka on ensisijaisesti Rovakatu 1.
Päätös
Toimialajohtaja teki muutetun esityksen, että asia palautetaan valmisteluun.
Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan muutetun esityksen.

Perusturvalautakunta, 16.12.2020, § 163
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.
Syksyllä 2020 perusturvalautakunnan kokouksia on pidetty pääosin
yksi kokous kuukaudessa.
Kokouspäiviksi on valittu keskiviikko, klo 15.15 alkaen.
Perusturvalautakunta - Yksilöasioiden jaosto 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. Kokouksia on
pidetty myös hybridikokouksina koronaepidemiatilanteen vuoksi.
Ehdotus perusturvalautakunnan v. 2021 kevätkauden kokousajankohdiksi:
20,1, 24.2., 24.3., 28.4., 26.5., ti 22.6.,
Ehdotus yksilöasioiden jaoston v. 2021 kevätkauden kokousajankohdiksi:
12.1., 16.2., 16.3., 20.4., 18.5., 15.6.
Teemakokousten ajankohdista päätetään erikseen.
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta päättää vuoden 2021 kevätkauden lautakunnan ja
yksilöasioiden jaoston kokousten ajasta ja paikasta, ja oikeuttaa toimialajohtajan
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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 Keltakankaan koulu, Viirinkankaantie 1, ellei
kokouskutsussa muuta mainita.
Päätös
Sanna Luoma poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 18:47.
Perusturvalautakunta päätti, että maaliskuun 2021 kokous pidetään tiistaina
23.3.2021.
Muutoin perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Perusturvalautakunnan jäsenet ja varajäsenet, yksilöasioiden jaoston sihteeri,
esittelijät, asioiden valmistelijat
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§ 164
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Rovaniemen kaupunki/ Toimialajohtaja Sivistys-ja hyvinvointipalvelut/
Delegointipäätös/ viranhaltijapäätös 4.11.2020: § 225 Henkilöstöasioiden delegointi
sivistys-ja hyvinvointipalveluiden toimialalla
Rovaniemen kaupunki/ Toimialajohtaja Sivistys-ja hyvinvointipalvelut/
Henkilöstöpäätös/ viranhaltijapäätös 20.11.2020: §236 Henkilöstöasioiden delegointi
sivistys-ja hyvinvointipalveluiden toimialalla/ HS 61§ ja 65§

Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 17 Palveluesimiehen viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen
/48390020, 25.11.2020
§ 18 Palveluesimiehen virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen/41790003,
03.12.2020
§ 19 Palveluesimiehen virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen/26180001,
03.12.2020
Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
§ 135 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493194, 17.11.2020
§ 136 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493030, 17.11.2020
§ 137 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493043, 17.11.2020
§ 138 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493098, 17.11.2020
§ 139 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493079, 17.11.2020
§ 140 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/71858014,
17.11.2020
§ 141 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493076, 17.11.2020
§ 142 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493195, 17.11.2020
§ 143 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/20405044, 17.11.2020
§ 144 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493025, 17.11.2020
§ 145 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493166, 17.11.2020
§ 149 Palveluvastaavan viran täyttäminen/75121001, 26.11.2020
§ 154 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen/Sairaalapalvelut, 01.12.2020
§ 155 Metsätähti 2:n henkilöstön siirtäminen Ikäihmisten palvelualueella, 01.12.2020
§ 156 Toimintaterapeutin toimen täyttäminen/54410003, 02.12.2020
§ 157 Fysioterapeutin toimen vakinainen täyttölupa/25410050, 02.12.2020
§ 158 Fysioterapeutin toimen vakinainen täyttölupa/12600027, 02.12.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 150 Tutkimuslupa opinnäytetyölle / Tehosa-yksikön saattohoito-osaaminen,
26.11.2020
Palvelualuepäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut
Hankintapäätös:
§ 70 Hinnantarkistus vuodelle 2021 / Validia Oy, 18.11.2020
§ 71 Hinnantarkistus vuodelle 2021 / Kehitysvammaisten palvelusäätiö /
Ryhmälomitus, 18.11.2020
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§ 72 Hinnantarkistus vuodelle 2021 / Attendo Oy / Mielenterveys- ja
päihdekuntoutujien asumispalvelut, 18.11.2020
§ 76 Hinnantarkistus vuodelle 2021 / ODL Hoivapalvelut Oy / Oulun Koivula Oy,
26.11.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 77 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390067, 26.11.2020
§ 78 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390065, 26.11.2020
§ 79 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen
/48390039, 01.12.2020
§ 80 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen
/48390036, 01.12.2020
§ 81 Palveluvastaavan viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen
/22820002, 01.12.2020
§ 82 Vastaavan ohjaajan viran täyttäminen/36660030, 01.12.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 69 Tutkimuslupa / Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän työhyvinvointi
lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa / Lapin yliopisto, 18.11.2020
Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 56 Tähystyslähetekäsittelyn hankinta, Paros Finland Oy / Jouko Isolauri, 01.12.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 53 Vastaavan hoitajan sijaisuus / Pikapoli ja Rinteenkulman terveysasema,
19.11.2020
§ 55 Vastaavan hoitajan sijaisuus vakanssinumero 52975024/ Urheilukadun
terveysasema, 20.11.2020
Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Muu päätös:
§ 237 Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden palvelualueiden organisaatiomuutokset
1.1.2021 alkaen, 26.11.2020
§ 238 Päivitetyn pandemian valmiussuunnitelman hyväksyminen, 02.12.2020
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Lohtander palvelualuepäällikkö, 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 palvelualuepäällikön ja
puheenjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 165
Ilmoitusasiat
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Ylioppilaiden Terveydenhuoltosaätiö sr
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Suomen Terveystalo Oy/ Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo
Rovaniemi, Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Rovaniemi Urheilukatu
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Suomen Terveystalo Oy/ Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo
Rovaniemi
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ OmaPartners Oy/ OmaPartners Oy c/o Mehiläinen Oy, Työterveys
Mehiläinen Rovaniemi, OmaPartners Oy c/o Mehiläinen Oy, Työterveys Urheilukatu
Aluehallintoviraston päätös tartuntatautilain 58§:n mukainen päätös Lapin
aluehallintoviraston toimialueelle
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 13/2020: Omaihoidon tuen palkkiot vuonna
2021
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 14/2020: Opiskeluterveydenhuollon palvelut
1.1.2021 alkaen
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 15/2020: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset
vuonna 2021
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 16/2020: Brexit ja Ison-Britannian uudet
eurooppalaiset sairaanhoitokortit
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 17/2020: Voimaan tulleet lastensuojelulain
muutokset sekä valtioiden rajat ylittävät lapsikaappaustilanteet
Fimea päätös Rovaniemen 3. apteekin apteekkilupa
Fimea päätös Korkalovaaran sivuapteekin sivuapteekkilupa
Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään
perusturvan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4 krs.
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
16.12.2020

12/2020

48 (50)

Muutoksenhakukielto
§149, §150, §151, §152, §153, §154, §164, §165
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
§155, §156, §157, §158, §159, §160, §161, §162, §163
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.

