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Saapuvilla olleet jäsenet
Marjo Rundgren, puheenjohtaja
Hilpi Ahola, 1. varapuheenjohtaja
Arto Köngäs
Asko Peuraniemi
Erkki Virtanen
Henri Ramberg, poistui 17:55
Pirita Nenonen
Päivi Alanne-Kunnari
Riitta-Maija Hokkanen
Sanna Luoma
Muut saapuvilla olleet
Marika Ylipieti, hallinnon assistentti, sihteeri
Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö
Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö
Paula Reponen, hallintoylilääkäri
Laura Honkala, nuorisovaltuuston edustaja
Jari Airaksinen, talouspäällikkö
Antti Lassila, toimialajohtaja
Matti Henttunen, kaupunginhallituksen edustaja
Risto Varis, hallintopäällikkö
Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, poistui 16:50
Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö
Riina Koskiniemi, vs. erityisasiantuntija, tekninen sihteeri, poistui 17:43
Tiia Viiri, palveluvastaava, kuultavana §3, saapui 15:24, poistui 15:43
Anneli Ylitalo, palveluesimies, kuultavana §3, saapui 15:44, poistui 16:42
Piia Vartio, palveluesimies, kuultavana §3, saapui 16:43, poistui 16:56
Poissa

Mikko Lindroos

Allekirjoitukset

Marjo Rundgren
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
25.01.2021

Marika Ylipieti
Sihteeri
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Asko Peuraniemi

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
26.1.2021 alkaen.

hallinnon assistentti Marika Ylipieti
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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
ja hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osanottajat sekä osanottajien ääni- ja
kuvayhteyden.
Poissa varsinaisista jäsenistä oli Mikko Lindroos.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Asko Peuraniemen ja varalle
Mikko Lindroosin.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 25.1.2021.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi Asko Peuraniemen.
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§3
Ajankohtaiset asiat
1. Ikäihmisten palvelualueen asiakaskysely 2020/ ikäihmisten palvelualueen
palveluvastaava Tiia Viiri
2. Kotihoidon kehittämisprojektin tulokset & jatkotoimenpiteet/ ikäihmisten
palvelualueen kotiin annettavien palveluiden palveluesimies Anneli Ylitalo
3. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluiden hankinta/ perhe-ja
sosiaalipalvelujen palvelualueen erityisryhmien asumispalvelujen palveluesimies Piia
Vartio
4. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Päätös
1. Tiia Viiri kertoi ikäihmisten palvelualueen asiakaskyselystä 2020.
2. Anneli Ylitalo kertoi kotihoidon kehittämisprojektin tuloksista ja jatkotoimenpiteistä.
3. Piia Vartio kertoi mielenterveys-ja päihdeasiakkaiden asumispalveluiden
hankinnasta.
4. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus
- koronatilanne
- soteuudistus
Perusturvalautakunta merkitsi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Perusturvalautakunta piti tauon klo 17:00-17:10.
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§4
Asiakaskyselyn raportti/ Ikäihmisten palvelualue
ROIDno-2020-3846
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Ikäihmisten palvelualue Asiakaskyselyn raportti 2020
Vuoden 2020 yhtenä laadullisena tavoitteena oli asiakaspalautteen kerääminen
ja asiakaskokemuksen seuraaminen.
Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palvelualueella toteutettiin asiakaskysely
marraskuun 2020 alussa.
Kyselyn tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden kokemuksia Rovaniemen kaupungin
ikäihmisten palvelualueen palveluista. Kysely toteutettiin kaikilla vastuualueilla;
ikäosaamiskeskus, kotiin annettavat palvelut, asumispalvelut ja sairaalatoiminta.
Kyselyyn vastasi yhteensä 530 asiakasta ja vastausprosentti oli 50 %. Kaikkien
kysymysten keskiarvoksi saatiin yhteensä 1,8 (asteikolla 0 - 2 ). Luku kertoo, että
ikäihmisten palvelualueella asiakkaat ovat tyytyväisiä hoitoonsa ja
asiakaskokemukseensa. Ikäihmisten palvelualueella työntekijöiden saavutettavuus on
pääosin hyvää ja ikäihmisten alueen työntekijät kohtelevat asiakkaita ystävällisesti.
Kysymykseen kuinka todennäköisesti suosittelisit palvelua asteikolla 0-10,
suosittelijoita oli yhteensä 298 (59 % = samaa mieltä), passiivisia oli yhteensä 153 (30
%) ja arvostelijoita 58 (11 % = eri mieltä).
Työntekijät kohtelevat minua ystävällisesti = 1,9 pist. Vastaajista 488 (93 % = samaa
mieltä) koki, että työntekijät kohtelevat heitä ystävällisesti. Vain 7 (1 %) oli väittämän
kanssa eri mieltä ja 30 vastaajaa (6 %) ei ottanut kantaa.
Saan yhteyden työntekijään helposti = 1,7 pist. Vastaajista 380 (73 % = samaa mieltä)
koki saavansa yhteyden työntekijään helposti. 29 vastaajaa (6 %) oli väittämän kanssa
eri mieltä. Väittämään ei ottanut kantaa 112 vastaajaa (21 %).
Kyselyllä saatiin myös paljon vapaamuotoista palautetta. Kyselyn tulokset käydään
yksiköissä läpi ja hyödynnetään palvelujen kehittämisessä.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Ikäihmisten palvelualueen asiakaskyselyn
raportin.
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Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
palveluesimiehet
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§5
Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluiden hankinnan
valmistelu
ROIDno-2020-4174
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas
mirja.kangas@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluiden
hankinnan valmistelu
Asumispalvelut ovat sosiaalihuoltolain 21§ mukainen sosiaalipalvelu, joita järjestetään
henkilöille jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai
asumisensa järjestämisessä. mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden
avulla vastataan Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden
toimintakykyä kehittävän asumisen eri tyyppisiin tarpeisiin.
Rovaniemen kaupunki hankkii mielenterveys- ja päihdekuntuotujien liikkuvan
asumisen tuen, tuetun asumisen, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen
palveluja ostopalveluna puitesopimuksella 146 asiakkaalle. Ostopalveluiden
hankinnan toteutunut arvo 2020 marraskuun toteuman mukaan on 3.6 M €, sisältäen
kuntouttavan jaksohoidon palvelut. Rovaniemen kaupunki tuottaa omana toimintana
mielenterveys- ja päihdeasumisen palvelua kahdessa palveluasumisen yksikössä,
Varpukodilla ja Toivonkodilla, joissa asiakaspaikkoja on yhteensä 15 sekä tuettua
asumista noin 50 asiakkaalle. Rovaniemen kaupunki ei tuota omana toimintana
ympärivuorokautista tehostetun palveluasumisen palvelua.
Perusturvalautakunta päätti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden
kilpailuttamisesta 29.9.2015 §113. Toimialajohtaja teki viranhaltijapäätöksen
30.11.2017 tilaajan ja useiden toimittajien välisestä puitejärjestelystä. Puitejärjestelyn
sopimuskausi alkoi kun molemmat osapuolet allekirjoittivat sopimuksen ja päättyy
28.2.2021. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus kahteen (2) yhden (1) vuoden
mittaiseen optiokauteen. Tilaaja päätti käyttää hankintaa sisältyvän ensimmäisen
optiokauden joka alkaa 1.3.2021 ja päättyy 28.2.2022.
Mielenterveys- ja päihdeasumisen palvelujen sopimuskauden päättymisen vuoksi
asumispalveluiden järjestämistavan ja hankinnan valmistelu tulee käynnistää.
Valmistelijan esitys:
Esitän, että perusturvalautakunta hyväksyy mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden
palveluasumisen järjestämistavan ja hankinnan valmistelun käynnistämisen.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluasumisen
järjestämistavan ja hankinnan valmistelun käynnistämisen.
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Äänestykset
Toimialajohtajan esitys JAA Rambergin esitys EI
Jaa
Sanna Luoma
Hilpi Ahola
Päivi Alanne-Kunnari
Asko Peuraniemi
Marjo Rundgren
Erkki Virtanen
Ei
Henri Ramberg
Pirita Nenonen
Arto Köngäs
Riitta-Maija Hokkanen
Päätös
Henri Ramberg esitti Pirita Nenosen kannattamana, että Perusturvalautakunta
hyväksyy mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluasumisen järjestämistavan ja
hankinnan valmistelun käynnistämisen. Perusturvalautakunta edellyttää, että omaa
palvelutuotantoa palveluasumisesta lisätään ja hyviä käytäntöjä haetaan esimerkiksi
Oulunkaaresta.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu toimialajohtajan pohjaehdotuksesta
poikkeava ehdotus, joten asiasta on äänestettävä.
Perusturvalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa
suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat toimialajohtajan esityksen kannalla
vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Rambergin esityksen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) Jaa -ääntä ja neljä (4) Ei -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että toimialajohtajan esitys on tullut
perusturvalautakunnan päätökseksi.
Henri Ramberg jätti eriävän mielipiteen: ”Rovaniemen tulisi huomioida paremmin
tuleva sote-uudistus ja tiukentuva kuntatalous sekä samalla ajatella palvelujen
vaikuttavuutta. Esimerkiksi Pudasjärvi on säästänyt merkittäviä summia oman
tuotannon lisäämisellä”.
Tiedoksi
Eveliina Ojaniemi, Mirja Kangas, Piia Vartio, Kaisa-Maria Rantajärvi, Päivi Alaraudanjoki
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§6
Selvitys välitys- ja kuljetuspalvelujen kilpailuttamisesta
ROIDno-2021-35
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Varis
risto.varis@rovaniemi.fi
hallintopäällikkö
Liitteet

1 Rovaniemen kaupunki_välityspalvelua koskeva selvitys_08120202
Rovaniemen kaupunki tilasi KPMG:ltä selvityksen kaupungin vastuulle kuuluvien
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten julkista liikennettä korvaavien
henkilökuljetuspalveluiden välitystoiminnan järjestämistavan (MPK)
tarkoituksenmukaisuudesta sekä mahdollisista vaihtoehtoisista järjestämistavoista.
Taustalla oli vaihtoehtoisena mallina esimerkiksi Vantaan ja Keravan kaupunkien
ratkaisu, jossa myös välityspalvelu oli ulkoistettu siten, että oli valittu kolme välitys- ja
kuljetuspalvelukokonaisuuden tuottajaa, joista asiakas saa itse valita mieleisensä.
Selvityksen tavoitteena oli saada konkreettinen suositus välityspalvelun
järjestämistavasta osana VPL-/SHLkuljetuspalveluiden palvelukokonaisuutta ja vertailu
vaihtoehtoisten toimintamallien välillä erityisesti kustannusten näkökulmasta. Vaikka
kustannukset olivat pääroolissa, otettiin huomioon myös ratkaisumallien vaikutukset
asiakaspalveluun.
KPMG sai selvitystyötä varten käyttöönsä kaupungin Matkapalvelukeskuksen
toimintaa koskevat tiedot ja aineiston, ml. Toimintaa koskeva taloustiedot, talouden
vertailutiedot vuosilta 2015-2020, liikennöintiä koskevat taloustiedot,
sopimusasiakirjat ja hankinta-asiakirjat, toimintaprosessin kuvaukset sekä muun
selvityksen kannalta olennaisen asiakirja-aineiston. Myös aikaisempi selvitys oli
käytettävissä.
Järjestämisvaihtoehdot arvioitiin yleisluontoisesti oikeudellisesta, taloudellisesta ja
palvelun laadun näkökulmasta. Selvityksessä on tutkittu vaihtoehtoisia
järjestämistapoja (ml. nykymalli, välityspalvelun ulkoistaminen, liikennöinnin ja
välityspalvelun yhdistävät kokonaisratkaisut), joita on arviointu ja vertailtu.
Liikennepalvelulain (7/2018) muutosten vaikutuksia pystyttiin jo arvioimaan
aikaisempaa paremmin. Myös suunniteltujen muutosten ja mahdollisen sote-
maakuntauudistuksen vaikutuksia järjestämisvaihtoehtoihin on ennakoitu.
Sote-uudistuksen vaikutukset käytännössä
Rovaniemen kaupungin matkapalveluiden kannalta voidaan lähtökohtana pitää, että
SHL- ja VPL-asiakkaita (ym. asiakasryhmiä) koskevia kuljetuspalveluita välittävä
henkilöstö sekä palveluita koskeva omaisuus ja sopimukset siirtyvät Lapin
hyvinvointialueelle em. periaatteiden mukaisesti (tukipalvelu). Hyvinvointialue tulee
jatkossa päättämään palveluiden tuottamistavasta.
Ulkoistaminen kokonaan:
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Markkinamuutostilanne on tuottanut epävarmuustekijöitä, joita kaupunki ei voi
hallita. VPL- ja SHL-hankinnoista on kansallisella tasolla tehty runsaasti valituksia.
Todennäköiset laatupoikkeamat muutostilanteessa, jossa siirretään toimintaa ja tietoa
toiselle taholle, aiheuttaisivat asiakkaille ongelmia. Lisäksi lyhyellä aikavälillä
kustannukset kasvaisivat ja mahdollisiin säästöihin pääsemiseen ja koetun laadun
paranemiseen kuluisi joitain vuosia.
Suositus:
Kaupungin kannattaa pitäytyä nykyisessä toimintamallissa ainakin siihen asti, kunnes
tehtävät siirtyvät maakunnalle ja jatkaa jo aloitettua kehittämistyötä asiaskasryhmien
ja kuljetusyrittäjien kanssa. Olettaen, että sote-uudistus etenee ei oppilaskuljetuksia
ja vpl/shl kuljetuksia kannata yhdistää tai toimintoja muutenkaan sulauttaa yhteen.
Mikäli uudistus kariutuu, arvioidaan yksityiskohtaisemmin mahdollisia ulkoistuksella
saavutettavia hyötyjä keskipitkällä aikavälillä.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Henri Ramberg poistui tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 17:55
Tiedoksi
kuljetuspäällikkö
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Perusturvalautakunta, § 155,16.12.2020
Perusturvalautakunta, § 7, 20.01.2021
§7
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2021/korjaus
ROIDno-2020-3815
Perusturvalautakunta, 16.12.2020, § 155
Valmistelijat / 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

Perusturvalautakunta, 20.01.2021, § 7
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander, Jari Airaksinen
johanna.lohtander@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
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palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö
Liitteet

1 Perusturva - Asiakasmaksut 2021 - PÄIVITETTY 012021
Korjaus Perusturvalautakunnan 16.12. 2020, 155 § päätökseen
Akuutti liikkuva sairaanhoitaja
Käyntimaksu

20,60 €

Säännöllisten palvelujen piirissä olevan mm. kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaan
käyntimaksu 12 €
Poistetaan erheellisesti s. 3 kohtaan jäänyt lause "Mikäli asiakkaalla on entuudestaan
säännölliset kotihoidon tai palveluasumisen palvelut, käynnit sisältyvät
kuukausimaksuun".
Palautetaan sivulle 3. kotisairaalan nykyistä maksukattoa koskeva tarkennus, joka oli
epähuomiossa jäänyt pois.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy asiakasmaksut korjatun liitteen mukaisesti.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Asiakasmaksuyksikkö
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§8
Omaishoidontuen palkkiot vuonna 2021
ROIDno-2020-4140
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander, Jari Airaksinen
johanna.lohtander@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja
huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen
henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan laissa kokonaisuutta, joka
muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle
annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.
Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, johon perusturvalautakunta
osoittaa vuosittain määrärahan. Vuodelle 2021 alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen
palkkioihin on varattu 1 175 000 euron ja yli 65-vuotiaiden omaishoidon tukeen 2 440
000 euron määräraha.
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista
säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) viidennessä (5) pykälässä. Lain
kuudennen (6) pykälän mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain
työntekijän eläkelain (395/2006) 96 pykälässä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle
2021 vahvistettu palkkakerroin on 1,465. Vahvistettu palkkakerroin 1,465 merkitsee
hoitopalkkioihin 1,31 prosentin korotusta vuoteen 2020 verrattuna.
Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2021 lukien 413,45 euroa
kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio
on vähintään 826,90 euroa kuukaudessa.
Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2021 lukien myös sellaisiin
hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai
pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen
omaishoitosopimukseen.

Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta päätti 11.12.2019 § 197
omaishoidontuen palkkioista 1.1.2020 alkaen ja 26.2.2020 § 31 sijaishoitopalkkioista
1.1.2020 alkaen.

Omaishoidontuen palkkio 1.1.2020 alkaen:
Maksuluokka 1: palkkio 408,11 euroa kuukaudessa
Maksuluokka 2: palkkio 540,87 euroa kuukaudessa
Maksuluokka 3: palkkio 722,51 euroa kuukaudessa
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Erityismaksuluokka (hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava
hoitopalkkio): palkkio 913,35 euroa kuukaudessa

Sijaishoitopalkkio omaishoidon tuen maksuluokkien mukaisesti 1.1.2020 alkaen:
Maksuluokka 1: sijaishoitopalkkio 52,05 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä
hoidosta 26,03 euroa.
Maksuluokka 2: sijaishoitopalkkio 61,23 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä
hoidosta 30,62 euroa.
Maksuluokka 3: sijaishoitopalkkio 71,44 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä
hoidosta 35,72 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää omaishoidontuen palkkioista ja sijaishoitopalkkioista
vuonna 2021 seuraavasti:
Omaishoidontuen palkkio 1.1.2021 alkaen:
Maksuluokka 1: palkkio 413,45 euroa kuukaudessa
Maksuluokka 2: palkkio 547,95 euroa kuukaudessa
Maksuluokka 3: palkkio 731,98 euroa kuukaudessa

Erityismaksuluokka (hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava
hoitopalkkio): palkkio on 925,31 euroa kuukaudessa.

Sijaishoitopalkkio omaishoidon tuen maksuluokkien mukaisesti 1.1.2021 alkaen:
Maksuluokka 1: sijaishoitopalkkio 52,73 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä
hoidosta 26,36 euroa.
Maksuluokka 2: sijaishoitopalkkio 62,03 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä
hoidosta 31,02 euroa.
Maksuluokka 3: sijaishoitopalkkio 72,37 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä
hoidosta 36,19 euroa.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
toimistosihteerit, taloussuunnittelijat
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§9
Perusturva- asiakasasioiden ja muiden asioiden delegointi
ROIDno-2020-3212
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas, Johanna Lohtander
mirja.kangas@rovaniemi.fi, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Liite 1 Perusturvan asiakasasioiden ja muiden asioiden delgointimatriisi 20.1.2021 §9
Perusturvan asiakasasioiden ja muiden asioiden delegointi
Perusturvalautakunta on hyväksynyt perusturvan asiakasasioiden ja muiden asioiden
delegointimatriisin kokouksessaan 9.10.2019 § 157. Päätöksen mukaan
delegointimatriisia tarkistetaan tarvittaessa.
Delegointimatriisiin on tarpeen tehdä muutoksia perhe-ja sosiaalipalveluiden
palvelualueella toteutetuista organisaatiomuutoksista johtuen. Perhe- ja
sosiaalipalveluiden palvelualue jakautuu neljään yksikköön, joita ovat työikäisten ja
lapsiperheiden palvelut, vammaispalvelut, lastensuojelu ja asumispalveluiden
erityispalvelut. Yksiköitä johtavat palveluesimiehet (P1). Yksiköt jakautuvat edelleen
toiminnallisiin ja sisällöllisiin vastuu yksiköihin, joita johtavat johtavat
sosiaalityöntekijät (P2) tai vastaavat johtavat viranhaltijat. Viranhaltijoiden (P3)
toimivalta asiakasasioissa on jäsennetty toteutettuja
muutoksia vastaavaksi. Päätöksenteko asumispalveluista on siirtynyt 1.1.2021
alkaen osaksi vammaispalveluja (vammaiset ja kehitysvammaiset henkilöt) ja osaksi
aikuissosiaalityötä (mielenterveys-ja päihdeasiakkaat) delegointimatriisiin on tehty
tarvittavat muutokset. Päihdehuollon erityistason palvelut siirtyvät Lapin
sairaanhoitopiiriltä Rovaniemen kaupungin järjestämisvastuulle 1.1.2021
lähtien samoin kuin Lapin nuorisoasema Rompun alle 25- vuotiaille tarjoamat
päihdehuollon ja kuntoutuksen palvelut. Päihdehuollon
palvelut sijoittuvat organisaatiossa perhe-ja sosiaalipalvelujen palvelualueelle ,
työikäisten ja lapisperheiden yksikköön. Delegointimatriisia on täydennetty tältä
osin. Muut muutokset toimivallan delegoinnissa on merkitty matriisiin punaisella.
Ikäihmisten palvelualueella muutokset/lisäykset toimivallan delegoinnissa on merkitty
matriisiin punaisella.
Liite 1 Perusturvan asiakasasioiden ja muiden asioiden delegointimatriisi 1.1.2021
alkaen
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvan asiakasasioiden ja muiden asioiden
delegointimatriisin ja siihen tehdyt muutokset 1.1.2021 lukien. Delegointimatriisia
tarkistetaan tarvittaessa.
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Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Perhe- ja sosiaalipalveluiden palveluesimiehet ja ikäihmisten palveluiden
palveluesimiehet
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Kaupunginvaltuusto, § 70,07.09.2020
Perusturvalautakunta, § 10, 20.01.2021
§ 10
Vastaus valtuustoaloiteeseen "uusi koronatestilaitteisto Rovaniemelle"
ROIDno-2020-2815
Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 70
Matti Henttunen jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Mullistava koronatesti kokeiluun Turussa-suomalaiskeksintö lupaa testituloksen
sekunnissa." https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/mullistava-koronatesti-
kokeiluun-turussa-suomalaiskeksinto-lupaa-testituloksen-sekunneissa/?
shared=1137663-98d5f150-500. Koronaepidemia on tuonut taloudellisia ja henkisiä
rasitteita kuntalaisille. He ovat ottaneet yhteyttä asiassa. Suomen Kuvalehdessä oli
3.9.2020 mielenkiintoinen artikkeli: "Mullistava koronatesti kokeiluun Turussa-
suomalaiskeksintö lupaa testituloksen sekunnissa..". Edellä esitetyn perusteella
Rovaniemen Perussuomalaisten valtuustoryhmä pyytää tutkimaan mahdollisuudet
kyseisen laitteiston hankkimiseen Rovaniemelle niin Rovaniemeläisten kuin
matkailutoimijoidenkin käyttöön."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.

Perusturvalautakunta, 20.01.2021, § 10
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Reponen
paula.reponen@rovaniemi.fi
hallintoylilääkäri
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.9.2020/ §70 valtuutettu Matti Henttunen jätti
Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteen, jossa esitetään uuden
koronatestauslaitteiston hankkimista Rovaniemen kaupungin ja matkailutoimijoiden
käyttöön viitaten Suomen kuvalehden artikkeliin “Mullistava koronakoe” 3.9.2020.
Artikkelissa kerrotaan Deep Sensing Algorithms Oy:n kehittämästä teknologiasta, jolla
koronavirus tunnistetaan hengitysilmasta. Artikkelin mukaan teknologian
luotettavuutta aletaan vasta tutkimaan laajemmissa testeissä.
Terveydenhuoltolain 8 § mukaisesti terveydenhuollon toiminnan on perustuttava
näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Terveydenhuollon toiminnan on
oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua.
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Uutta menetelmää, jonka luotettavuutta ei ole vahvistettu tutkimuksin, ei voida ottaa
terveydenhuollon käyttöön. Menetelmää voidaan tutkia laajoissa tutkimuksissa, silloin
kuitenkin tarvitaan rinnalla näyttöön perustuvan menetelmän käyttämistä, kun
sellainen on käytettävissä. Käytännössä siis tämän uudentyyppisen
koronatestauslaitteiston tutkimuskäytössä rinnalla tarvittaisiin testaus ns. perinteisellä
laboratorioanalytiikalla.
Tutkimustyö on resursseja vievää ja tutkimuspotilaisiin kohdistuu yleensä erityistä
seurantaa, mihin tulee osoittaa erillinen resurssi, koska terveydenhuollon
käytettävissä olevat resurssit ovat jo hyvin tarkoin sidotut eikä esimerkiksi
kiireettömän hoidon tarpeisiin pystytä tällä hetkellä vastaamaan.
Mikäli tämä uudentyyppinen koronatestausmenetelmä meneillään olevissa
tutkimuksissa osoittautuu riittävän luotettavaksi ja sillä nähdään hyötyjä parhaillaan
käyttöön otetun antigeenipikatestauksen rinnalla, menetelmä voidaan hankkia ja
käyttöönottaa myös Rovaniemellä. Suorahankinta on mahdollinen, mikäli muita
vastaavia ei ole markkinoilla tarjolla.
Hallintoylilääkäri esittää, että jäämme odottamaan uuden teknologian osalta
tutkimustulosten valmistumista ja menetelmän hyväksyntää ennen
käyttöönottamisen harkintaa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy aloitteeseen annetun vastauksen ja välittää sen
aloitteen tekijöille
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Aloitteentekijät, kaupunginvaltuusto
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§ 11
Kolmen lähihoitajan toimen perustaminen/ ikäihmisten palvelut
ROIDno-2020-4142
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Ikäihmisten palvelualueella kotihoidossa on tarve vakiinnuttaa ja vahvistaa kotihoidon
tiimien toimintaa riittävällä vakinaisella henkilöstöllä. Kotihoidossa on vuoden 2020
aikana jouduttu käyttämään tilapäistyövoimaa lisääntyvään palvelutarpeeseen
vastaamiseksi. Kotihoidossa on myös muutettu tiimijaokoa ja perustettu uusi tiimi,
mikä edellyttää tiettyä määrää vakinaista henkilöstä. Tavoitteena on vahvistaa omaa
toimintaa ja näin varmistaa palvelujen saatavuus ja jatkuvuus muutostilanteissa.
Valmistelijan esitys:
Esitän, että perusturvalautakunta perustaa kolme lähihoitajan toimea ikäihmisten
palvelualueelle. Ensisijasesti toimet sijoittuvat kotihoidon alueelle.
Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan toimeen on soveltuva sosiaali- ja terveysalan
lähihoitajan perustutkinto. Uusien toimien palkkamenot katetaan vuoden 2021
henkilöstömenoihin varatuista sijaismäärärahoista.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta perustaa kolme lähihoitajan toimea ikäihmisten palvelualueelle.
Ensisijasesti toimet sijoittuvat kotihoidon alueelle.
Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan toimeen on soveltuva sosiaali- ja terveysalan
perustutkinto (lähihoitaja). Uusien toimien palkkamenot katetaan vuoden 2021
henkilöstömenoihin varatuista sijaismäärärahoista.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Palveluesimies, henkilöstösuunnittelija, taloussunnittelija
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§ 12
Kahden sairaanhoitajan vakanssin perustaminen/ terveyspalvelut
ROIDno-2021-16
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Kuusela
kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Lapsuus ja nuoruus ovat voimakkaan fyysisen ja psyykkisen kehityksen aikaa, johon
vaikuttavat yksilöllisten tekijöiden lisäksi ympäristö ja kulttuuri. Lapsuus ja nuoruus
eivät ole irrallisia vaiheita ihmisen elämässä. Lapsuudessa koetut tapahtumat,
sosiaaliset suhteet sekä fyysinen ja psyykkinen kehitys luovat pohjan nuoruuden
hyvinvoinnille ja näillä ikävaiheilla on tärkeä merkitys aikuisuuden hyvinvoinnin
kannalta. Lasten ja nuorten mielenterveyden oireiden ja häiriöiden
tunnistamisessa on otettava huomioon ikävaiheisiin liittyvät suuret muutokset
häiriöiden yleisyydessä ja tyypillisessä puhkeamisiässä. Laajoissa väestötutkimuksissa
on selvinnyt, että noin puolet aikuisiän mielenterveyshäiriöistä on alkanut jo ennen 14
vuoden ikää ja noin kolme neljästä ennen 24 vuoden ikää. Eri tutkimusten mukaan
noin 20-25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä ja ne ovat
koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia. Erilaisia häiriöitä voi
olla useampi yhtä aikaa. Oireiden ja häiriöiden varhainen tunnistaminen on tärkeää,
jotta ongelmien pitkittymiseltä ja vaikeutumiselta vältytään. (www.thl.fi, 9.1.2021.)
Kouluterveyskysely (2019) sekä Sotkanet- tilastotietokanta (THL) osoittavat, että lasten,
nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevään, varhaiseen mielenterveystyöhön tulisi
panostaa. Nämä haasteet ovat edeltävän vuoden aikana edelleen kasvaneet ja Covid-
19 epidemian myötä lasten ja nuorten turvallisuuden tunne on heikentynyt. Varhainen
mielenterveysongelmien havaitseminen ja varhainen puuttuminen ovat
avainasemassa lasten, nuorten ja perheiden palveluita kehitettäessä.
"Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020-
2030" linjauksen tavoitteiden saavuttamiseksi mm.
- Varmistetaan neuvoloiden, oppilas- ja opiskeluterveydenhuollon sekä muiden lasten
ja nuorten perustason palveluiden mielenterveystyön riittävät voimavarat ja
ammattiryhmien välinen koordinoitu yhteistyö. Ehkäisevän työn lisäksi niissä olisi
oltava tarjolla kriisitilanteissa tarpeellisia lyhyitä interventioita.
- Tuetaan lapsia ja nuoria, joiden elämässä on psyykkistä kuormitusta. Se tarkoittaa
esimerkiksi alaikäisiä, joiden lähiomaisilla on kuormitusta, haavoittuvassa asemassa
tai -elämäntilanteessa olevia lapsia ja nuoria ja kulttuuriselta tai yhteiskunnalliselta
asemaltaan haavoittuviin ryhmiin kuuluvia lapsia ja nuoria.
- Mielenterveyden häiriöistä aiheutuva sairaustaakka johtuu suurimmaksi osaksi työ-
ja toimintakyvyn heikkenemisestä. Häiriöihin sairastutaan tyypillisesti nuorena, jolloin
ne voivat heikentää sairastuneen koulutusta, työllistymistä ja sosiaalista verkostoa.
Tämä näkyy mielenterveyden häiriöiden suurina, epäsuorina kustannuksina.
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-Mielenterveyden häiriöiden hoidon lisäämisen taloudellisia vaikutuksia on tutkittu
kansainvälisesti. WHO:n johtamassa tutkimuksessa arvioitiin masennuksen ja
ahdistuneisuuden hoidon kattavuuden laajentamisen taloudellisia vaikutuksia 36
maassa. Tutkimuksen johtopäätös oli, että hyödyt ylittävät hoidon laajentamisen
kustannukset 2,3-3,0-kertaisesti, jos pelkästään taloudelliset hyödyt lasketaan
mukaan ja 3,3-5,7-kertaisesti, jos myös parantuneen terveyden arvo lasketaan
mukaan. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:6).
Rovaniemen kaupungissa on haasteita lääkäreiden ja psykologien saatavuuden
suhteen, samoin hoitojonot lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin ovat
pitkät. Lasten, nuorten ja perheiden perustason mielenterveyspalvelujen ohessa on
terveydenhoitajien osaamista vahvistettu mm. eri menetelmäkoulutusten keinoin.
Terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen, terveysongelmien ennaltaehkäisy, niiden
tunnistaminen ja niihin puuttuminen varhaisessa vaiheessa ovat terveydenhoitajatyön
perustaa. Kuitenkaan terveydenhoitajatyöllä ei voida täysin korvata mielenterveystyön
perustason asiantuntijatasoista hoitotyötä. Lasten, nuorten ja perheiden matalan
kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuuden haasteet aiheuttavat työn
kuormitusta terveydenhoitajille, sillä hoitoon pääsyn hitaudesta johtuen
terveydenhoitaja kantaa vastuuta asiakkaansa tilanteesta liiankin pitkään yksin.
Psykiatrisen sairaanhoitajan työpanoksella voidaan vahvistaa lasten, nuorten ja
perheiden matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja, niin yksilö,- kuin yhteisötasolla.
Moniammatillinen oppilashuolto vahvistettuna psykiatrisen sairaanhoitajan
työpanoksella mahdollistaa varhaisen tuen kohdentamisen ajoissa asiakkaalle, sekä
tukee oppilashuollon asiantuntijoiden verkostotyötä lapsen, nuoren ja perheen
hyväksi. Valtuustoaloite 2020-2887 ottaa myös osaltaan kantaa mieleterveyden
matalan kynnyksen palveluiden lisäämiseksi.
Valmistelijan esitys:
Esitän, että terveydenhuollon palvelualueelle koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon
perustetaan kaksi (2) sairaanhoitajan vakanssia varhaisen puuttumisen
ja ennaltaehkäisevän perustason mielenterveystyötä varten.
Kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan toimeen on Terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) edellyttämä pätevyys; sairaanhoitajan
(AMK) tutkinto tai aikaisempi opistotason sairaanhoitajan tutkinto,
erikoistuminen psykiatriseen hoitotyöhön.
Palkkaus on KVTES mukainen. Kahden (2) sairaanhoitajan toimen perustamisen
palkkakuluja ei ole laskettu terveysneuvonnan kuluvan vuoden budjettiin. Tällä
henkilöstökustannuksella (n. 92 000 € / vuosi sivukuluineen) on kuitenkin vaikutusta
erityistason psykiatrisen erikoissairaanhoidon kulujen vähenemiseen pidemmällä
aikavälillä. Varhainen puuttuminen ja mielenterveyden edistäminen perustasolla
oikea-aikaisesti ehkäisee kalliimpien palveluiden käytön tarvetta.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta perustaa kaksi (2) sairaanhoitajan vakanssia terveydenhuollon
palvelualueelle, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon varhaisen puuttumisen ja
ennaltaehkäisevän perustason mielenterveystyöhön.
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Kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan toimeen on Terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) edellyttämä pätevyys; sairaanhoitajan
(AMK) tutkinto tai aikaisempi opistotason sairaanhoitajan tutkinto,
erikoistuminen psykiatriseen hoitotyöhön. Palkkaus on KVTES mukainen.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
vs. palveluesimies Heli Heikkilä, henkilöstösuunnittelija, taloussuunnittelija
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§ 13
Palveluvastaavan viran perustaminen/ Ikäihmisten palvelualue
ROIDno-2020-4141
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Ikäihmisten palvelualueella palveluja tuotetaan sekä omana toimintana että
hankittuna ostopalveluina ja palvelusetelillä. Kunnan on järjestämisvastuunsa
perusteella huolehdittava asukkaidensa palvelujen tarpeisiin vastaamisesta,
palvelujen tasosta ja että ne vastaavat yksilöllisiä tarpeita myös sillon, kun ne
järjestetään ostopalveluina tai palvelusetelillä.
Asiakkaita ostopalvelujen ja palvelusetelin piirissä on noin 270 asiakasta ja tuottajia 5
- 7. Yksityisten palveluntuottajien valvontaa ja ohjausta toteutetaan hyväksytyn (
22.4.2020, § 57) valvontasuunnitelman mukaisesti. Kotihoidossa on vakinaisessa
virassa ostopalveluista vastaaava palveluvastaava. Tehtävään sisältyy vastata yrittäjien
sopimusten mukaisesta toiminnasta, valvonnasta, palvelusetelien päätöksistä ja
ostopalvelujen käytön seurannasta täydentämässä tiimien toimintaa ja yhteistyöstä
palveluntuottajien kanssa. Asiakaskohtaiseen seurantaan ja valvontaan sisältyy
palvelujen toteutumisen seuranta kuukausittain ja kaupungin puolelta
asiakasvastaavana /yhdyshenkilönä toimiminen ja palvelupäätösten päivittäminen.
Tämä kokonaisuus on käytännössä vaatinut kahden henkilön työpanoksen
kahden viime vuoden aikana, mikä on järjestetty tilapäisillä henkilöstösiirroilla.
Valvontatoiminnan vakiinnuttamiseksi esitetään perustettavaksi
palveluvastaavan virka. Viran ensisijaisena sijoituspaikkana on
kotihoito. Palveluvastaavan tehtävään sisältyy julkista valtaa sisältäviä tehtäviä muun
muassa asiakkaiden palvelupäätösten tekemistä, mikä vaatii virkasuhteessa
toimimista.
Valmistelijan esitys:
Perusturvalautakunta päättää perustaa palveluvastaavan viran ikäihmisten
palvelualueelle 1.2.2021 alkaen. Kelpoisuusvaatimuksena palveluvastaavan virkaan
on soveltuva korkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto.
Viran palkkamenot katetaan vuoden 2021 henkilöstömenoihin varatuista
sijaismäärärahoista.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää perustaa palveluvastaavan viran ikäihmisten
palvelualueelle 1.2.2021 alkaen. Kelpoisuusvaatimuksena palveluvastaavan virkaan
on soveltuva korkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto.
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Viran palkkamenot katetaan vuoden 2021 henkilöstömenoihin varatuista
sijaismäärärahoista.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Palveluesimies, henkilöstösuunnittelija, taloussuunnittelija
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§ 14
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 23 Palveluesimiehen viran täyttäminen/48390020, 16.12.2020
§ 25 Päihdepalveluiden henkilöstö 1.1.2020 alkaen / ylilääkäri 68010000, 18.12.2020
§ 26 Sosiaalityöntekijän virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen määräajaksi,
18.12.2020
Hallintoylilääkäri
§ 8 Terveyskeskuslääkärin vitan vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen
/53041034, 09.12.2020
§ 9 Terveyskeskuslääkärin viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen
/53041032, 09.12.2020
Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 159 Hinnantarkistus ikäihmisten kotiin annettavissa palveluissa / Med Group Oy,
ONNI Hoiva, 10.12.2020
§ 172 Geriatrian erikoislääkäripalvelut ikäosaamiskeskuksessa / Prakticonova Oy,
28.12.2020
§ 174 Henkilöstövuokraus/ Attendo Oy, Attendo Napapiirin Hoiva Oy, 31.12.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/01440007, 08.01.2021
§ 3 Päiväpalveluiden vt. palveluvastaavan varahenkilön nimeäminen määräajaksi
/20405031, 08.01.2021
§ 4 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493043, 08.01.2021
§ 5 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493030, 08.01.2021
§ 6 Lähihoitajan toimen täyttäminen/71858014, 08.01.2021
§ 7 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493194, 08.01.2021
§ 8 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493079, 08.01.2021
§ 9 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493098, 08.01.2021
§ 161 Lähihoitajan toimen täyttäminen/20405045, 21.12.2020
§ 162 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490145, 21.12.2020
§ 163 Toimistosihteerin toimen vakinainen täyttölupa/16110008, 22.12.2020
§ 164 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen määräajalle/71858026, 23.12.2020
§ 165 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen määräajalle/01440023, 23.12.2020
§ 166 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen määräajaksi/01440017, 23.12.2020
§ 175 Fysioterapeutin toimen täyttäminen/12600027, 31.12.2020
§ 176 Fysioterapeutin toimen täyttäminen/ 25410050, 31.12.2020
Palvelualuepäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut
Hankintapäätös:
§ 83 Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan hankinta v. 2021 / Rovala Opisto,
08.12.2020
§ 84 Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan hankinta v. 2021 / Lapin Martat ry,
08.12.2020
§ 85 Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan hankinta v. 2021 / Taito Lappi ry.,
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08.12.2020
§ 86 Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan hankinta v. 2021 / Ksakki ry,
08.12.2020
§ 90 Hinnantarkistus v. 2021 lastensuojelun avohuollon tukitoimiin, sosiaalihuoltolain
mukaisiin lapsiperheiden palveluihin ja kotiin annettaviin palveluihin, 11.12.2020
§ 112 Lääkäripalveluiden osto päihdepalveluihin - Terveytesi Palvelut Oy, 28.12.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 88 Talousneuvojan viran täyttäminen/74623001, 10.12.2020
§ 89 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen
/48390010, 10.12.2020
§ 92 Etuuskäsittelijän viran täyttäminen/02400005, 14.12.2020
§ 96 Palveluesimiehen viran muuttaminen johtavan sosiaalityöntekijän viraksi
/73109002/Aikuissosiaalityö, 17.12.2020
§ 97 Palveluesimiehen viran muuttaminen johtavan sosiaalityöntekijän viraksi
/55060038/Palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, 17.12.2020
§ 98 Perhesosiaalityön palveluesimiehen viran muuttaminen johtavan
sosiaalityöntekijän viraksi/14423005/Perhesosiaalityö, 17.12.2020
§ 99 Erityissosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390041, 23.12.2020
§ 100 Päihdehuollon palveluiden henkilöstö 1.1.2021 alkaen/sosiaalityöntekijät,
sairaanhoitajat ja osastonsihteeri, 17.12.2020
§ 102 Sosiaaliohjaajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen
/48337011, 18.12.2020
§ 106 Sosiaaliohjaajan viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen
/48337011, 23.12.2020
§ 107 Perhetyöntekijän toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen
/73518011, 23.12.2020
§ 108 Vakinainen täyttölupa sosiaaliohjaajan virkaan / 48337013, 23.12.2020
§ 109 Johtavan sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi
julistaminen/73109002, 23.12.2020
§ 110 Johtavan sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi
julistaminen/55060038, 23.12.2020
§ 111 Johtavan sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi
julistaminen/14423005, 23.12.2020
§ 113 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen/77888003, 28.12.2020
§ 114 Vastaava ohjaajan viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen
/17697003, 28.12.2020
§ 115 Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajan vakanssien siirto perhe- ja
sosiaalipalveluiden palvelualueen sisällä, 31.12.2020
Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 67 Laboratorion vieritutkimuspalvelut ikäihmisten ja terveydenhuollon
palvelualueilla / NordLab Oy, 16.12.2020
§ 68 Työnohjaus vuodelle 2021 / Terveyskeskuslääkärit, 17.12.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Kuntoutuksen vastuuterapeuttien nimeäminen , 08.01.2021
§ 57 Hammashoitajan toimen vakinainen täyttölupa/11480010, 11.12.2020
§ 58 Hammashoitajan toimen vakinainen täyttölupa/11480013, 11.12.2020
§ 59 Puheterapeutin toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen
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/25410013, 11.12.2020
§ 60 Puheterapeutin toimen täyttäminen/42590002, 11.12.2020
§ 62 Hammashoitajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen
/11480002, 11.12.2020
§ 64 Toimintaterapeutin toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen
/54410007, 14.12.2020
§ 65 Sairaanhoitaja-terveydenhoitajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettvaksi
julistaminen/12940004, 14.12.2020
§ 66 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/64562001, 16.12.2020
§ 69 Hammashoitajan toimeen vakinaistaminen/11480013, 21.12.2020
§ 70 Hammashoitajan toimeen vakinaistaminen/11480010, 21.12.2020
§ 71 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen
/12940003, 29.12.2020
Palveluesimies Aikuissosiaalityö
Hankintapäätös:
§ 2 Ryhmätyönohjauksen hankinta maahanmuuttajasosiaalityölle, 09.12.2020
Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
§ 1 Koronanäytteenoton ja -rokottamisen ostopalvelu/Lappica Oy, 07.01.2021
§ 3 Lääkäripalveluiden hankinta keskittymistiimiin ja päihdepalveluihin, 07.01.2021
§ 4 Mahasuolikanavan tähystyksien kokonaispalvelu / Hankintasopimuksen jatko,
07.01.2021
§ 242 Avovastaanoton reseptien käsittelyn kehittäminen (ostopalvelupilotointi) -
Reseptipoli - Reseptori Oy, 22.12.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 244 Kuntoutuksen henkilöstön siirto toimialan sisällä / Ikäihmisten ja
terveydenhuollon palvelualueet, 22.12.2020
§ 245 Terveysneuvonnan henkilöstön siirto Perhe- ja sosiaalipalvelualueelta
Terveydenhuollon palvelualueelle, 22.12.2020
Muu päätös:
§ 2 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaaseen liittyminen /
Sängynjalkojen korotukset ja istuintyynyjen kovikelevyt, 07.01.2021
§ 241 Perhe- ja sosiaalipalveluiden/Työikäisten ja lapsiperheiden organisaatio 1.1.2021
alkaen, 17.12.2020
§ 243 Omaolo-palvelujen käyttöönoton sitoumus, 22.12.2020
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
ja puheenjohtaja 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).
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Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan
esityksen mukaisesti.
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§ 15
Ilmoitusasiat
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan
alkamisesta/ Mejän tiimi Oy
Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/ Medunga Oy/ c/o Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy,
Pihlajalinna Rovaniemi
Aluehallintoviraston päätös yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen
tuottamista koskevan luvan muuttaminen/ Hoitokoti Toivonpuisto Oy
Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/ Rovalan Setlementti ry
Aluehallintoviraston päätös ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen
muutoksen rekisteröinti/ Sovea Oy
Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/ Hoivaroi Oy
Aluehallintoviraston päätös LAAVI/1129/2019
Aluehallintoviraston päätös tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Lapin
sairaanhoitopiirin kuntien alueelle
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikkojen
nimenmuutos/ Villa Nord Oy -> InnoxLab Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Mehiläinen Oy/ Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Rovaniemi
Valtakatu, Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen, Rovaniemi. Mehiläinen Oy, Hammas
Mehiläinen Rovaniemi Urheilukatu c/o Lapin Lääkärikeskus Toimenpideyksikkö
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr, Rovaniemen toimipiste
Valviran ohajuskirje: Vanhuspalvelulain muutokset edellyttävät välittömiä toimia
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Tervassalon Päihdeklinikka Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Silmäasema Sairaala Oy (ent. Medilaser oy), Silmäasema Sairaala Oy c
/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Rovaniemi, Silmäasema Sairaala Oy,
Silmäsairaala Rovaniemi
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
toimintakuntien lisääminen/ Sanapolku Oy
Valviran päätös yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista
koskevan luvan muuttaminen ja ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti/
Familar Oy/ Pienryhmäkoti Venni
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Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Auron Fysio Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Prakticonova Oy
Valviran ilmoitus yksityisen palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien
lisääminen/ Sanapolku Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Kaarna
terveyspalvelut Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Kaarna
terveyspalvelut Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskea luvan
muuttaminen/ Subvia Oy
Valviran päätös yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista
koskevassa lupapäätöksessä olleen kirjoitusvirheen korjaaminen. Korjattu väärin
kirjoitettu vuosiluku./ Esperi Care Oy
Sosiaali-ja terveysministeriön kirje VN/28363/2020. Epidemian leviämisen estäminen
kiihtymis-ja leviämisvaiheessa tai niiden uhassa olevissa maakunnissa
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 18/2020: Elatusapujen ja elatustukien määrät
nousevat 1.1.2021
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 19/2020: Yksityisten toimijoiden tarvitsemien
ylimäräisten tarvikkeiden korvaaminen Covid-19 epidemian yhteydessä
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 20/2020: Toimeentulotuen perusosa 2021
Rovaniemen kaupunginhallituksen 14.12.2020 ote pöytäkirjasta: § 407: Vuoden 2020
talousarvion muuttaminen
Rovaniemen kaupunginvaltuuston 14.12.2020 ote pöytäkirjasta: § 99 Vuoden 2020
talousarvion muuttaminen
Rovaniemen kaupunginhallituksen 7.12.2020 ote pöytäkirjasta: § 416 LISÄPYKÄLÄ:
Ikäihmisten palvelut / Kotona asumista tukevien palvelujen ja palveluasumisen
sääntökirja
Rovaniemen sivistyslautakunnan 16.12.2020 ote pöytäkirjasta: § 195 LISÄPYKÄLÄ:
Sivistyslautakunnan lausunto Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmasta vuoteen
2025
Rovaniemen vammaisneuvoston11.12.2020 ote pöytäkirjasta: § 35 Ikääntyneen
väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2025
Rovaniemen vammaisneuvoston18.12.2020 ote pöytäkirjasta: § 32:
Lausunto Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2025
Vammaisneuvoston pöytäkirja 7/2020
Vanhusneuvoston pöytäkirja 5/2020
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Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään
perusturvan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4 krs.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§1, §2, §3, §4, §6, §10, §14, §15
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
§5, §7, §8, §9, §11, §12, §13
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.

