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Saapuvilla olleet jäsenet
Marjo Rundgren, puheenjohtaja
Hilpi Ahola, 1. varapuheenjohtaja
Arto Köngäs
Asko Peuraniemi
Erkki Virtanen
Henri Ramberg
Mikko Lindroos
Pirita Nenonen
Riitta-Maija Hokkanen
Sanna Luoma
Sirpa Somby, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Marika Ylipieti, hallintosuunnittelija, sihteeri
Antti Lassila, toimialajohtaja
Paula Reponen, hallintoylilääkäri
Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö
Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö
Maija Tervo, vt. palvelualuepäällikkö
Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö
Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö
Laura Honkala, nuorisovaltuuston edustaja
Kaisa-Maria Rantajärvi, palveluesimies, kuultavana § 28, saapui 15:23, poistui 15:51
Poissa

Päivi Alanne-Kunnari
Jari Airaksinen, talouspäällikkö
Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö
Matti Henttunen, kaupunginhallituksen edustaja
Risto Varis, hallintopäällikkö

Allekirjoitukset

Marjo Rundgren
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
28.02.2020

Marika Ylipieti
Sihteeri
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Mikko Lindroos

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 3.3.2020
alkaen.

hallintosuunnittelija Marika Ylipieti
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§ 26
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
ja hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Perusturvalautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi,
ja hyväksyi työjärjestyksen.
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§ 27
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Mikko Lindroos.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 2.3.2020.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mikko Lindroos.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 28
Ajankohtaiset asiat
1. Lastensuojelu / lastensuojelun palveluesimies Kaisa-Maria Rantajärvi
2. Perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaoston käsittelemät asiat vuonna 2019
kooste/ lapsiperheiden palvelujen palvelualuepäällikkö Mirja Kangas
3. Ajankohtaiset asiat
4. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Päätös
1. Kaisa-Maria Rantajärvi kertoi lastensuojelusta.
2. Mirja Kangas kertoi perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaoston käsittelemistä
asioista vuonna 2019 koosteen.
3. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus:
- Ikäihmisten palveluasumisen investointiprojekti
- päihdepalvelujen järjestelyt
- koronavirusuhka/ työtaistelu-uhka
- tilinpäätöstilanne
Perusturvalautakunta merkitsi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Perusturvalautakunta piti tauon klo 16:40-16:49.
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§ 29
Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.2020 - 31.1.2020
ROIDno-2020-526
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kangas, Maija Tervo, Johanna Lohtander, Kaisa Kuusela, Paula Reponen, Jari
Airaksinen
mirja.kangas@rovaniemi.fi, maija.tervo@rovaniemi.fi, johanna.lohtander@rovaniemi.
fi, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi, paula.reponen@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.
fi
palvelualuepäällikkö, vt. palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö,
palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri, talouspäällikkö
Liitteet

1 Talousraportti 012020
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 tammikuun jälkeen 8,33 %.
Tammikuun jälkeen perusturvalautakunnan talousarviosta on toteutunut 7,79 %.
Euroina se tarkoittaa 17,4 miljoonaa euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1.2020 - 31.1.2020 tiedoksi.
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Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
kaupunginkamreeri, palvelualuepäälliköt, talouspäällikkö
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§ 30
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaaseen liittyminen /
Inkontinenssituotteet
ROIDno-2020-477
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Holländer-Tyni, Johanna Lohtander, Kaisa Kuusela
tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi, johanna.lohtander@rovaniemi.fi, kaisa.
kuusela@rovaniemi.fi
henkilöstöpäällikkö, palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö
Rovaniemen kaupunki/perusturva on kuulunut inkontinenssituotteiden osalta Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintarenkaaseen vuodesta 2011
lähtien. Viimeinen hankintakausi on ajalla 7.9.2016 - 6.9.2021.
Hallintosäännön 51§:n ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden 8.9.3. kohdan
mukaan toimielin päättää yli 500t€ yhteishankintasopimukseen /hankintarenkaaseen
liittymisestä.
Valmistelijoiden esitys:
Esitämme, että Rovaniemen kaupunki/sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimiala liittyy
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintasopimukseen inkontinenssituotteiden
osalta. Hankintakauden pituus tarkentuu hankinnan valmistelun myötä, edellisen
kauden pituus on ollut 3 vuotta ja optiokausi 1,5 vuotta. Hankinnan arvo vuodessa on
Rovaniemen kaupungin perusturvan osalta ollut vuonna 2018 468t€ ja vuonna 2019
459t€.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää, että Rovaniemen kaupunki/sivistys- ja
hyvinvointipalveluiden toimiala osallistuu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
inkontinenssituotteiden hankintarenkaaseen. Hankintakausi alkaa v. 2021, hankinta-
ja optiokauden pituus tarkentuu hankinnan edetessä.
Päätös
Perusturvalautakunta pyytää selvittämään onko työryhmässä mukana
kokemusasiantuntijaa.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Heidi Karasti lshp, Annika Sarviaho ppshp, palvelualuepäälliköt, hankintapäällikkö,
talouspäällikkö, taloussuunnittelijat
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Perusturvalautakunta, § 197,11.12.2019
Perusturvalautakunta, § 31, 26.02.2020
§ 31
Omaishoidon tuen palkkiot 2018 - 2020 / korjaus
ROIDno-2017-4260
Perusturvalautakunta, 11.12.2019, § 197
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Holländer-Tyni, Johanna Lohtander, Maija Tervo, Jari Airaksinen
tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi, johanna.lohtander@rovaniemi.fi, maija.
tervo@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
henkilöstöpäällikkö, palvelualuepäällikkö, vt. palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja
huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen
henkilön avulla. Omaishoidon tuen 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 2019 alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen
palkkioihin on varattu 1 300 000 euron ja yli 65-vuotiaiden omaishoidon tukeen 2 225
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
2020 vahvistettu palkkakerroin on 1,446. Vahvistettu palkkakerroin 1,446 merkitsee
hoitopalkkioihin 2,05 prosentin korotusta vuoteen 2019 verrattuna.
Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2020 lukien 408,09 euroa
kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio
on vähintään 816,18 euroa kuukaudessa.
Rovaniemen perusturvalautakunta päätti 28.3.2018 § 56 omaishoidon tuen
myöntämisen perusteista ja maksuluokista 1.1.2019 alkaen. Perusturvalautakunta
päätti ottaa käyttöön "Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten
omaishoitoa" -kärkihankkeessa valmistellut, maakunnalliset omaishoidon tuen
myöntämisen perusteet ja maksuluokat. Uudistuksen myötä omaishoidon tuen
palkkioluokat ja maksettavat korvaukset muuttuvat vuoden 2019 alusta lukien.
Perusturvalautakunnan päätöksen 12.12.2018 § 225 mukaiset omaishoidon tuen
maksuluokat 1.1.2019 alkaen ovat:
Maksuluokka 1: palkkio 399,91 euroa kuukaudessa
Maksuluokka 2: palkkio 530,00 euroa kuukaudessa
Maksuluokka 3: palkkio 708,00 euroa kuukaudessa
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Erityismaksuluokka (hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava
hoitopalkkio): palkkio 895,00 euroa kuukaudessa.
Perusturvalautakunnan päätöksen 12.12.2018 § 225 mukaiset sijaishoitopalkkion
suuruudet ovat omaishoidon tuen maksuluokkien mukaisesti 1.1.2019 alkaen:
Maksuluokka 1: sijaishoitopalkkio 51,00 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä
hoidosta 25,50 euroa.
Maksuluokka 2: sijaishoitopalkkio 60,00 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä
hoidosta 30,00 euroa.
Maksuluokka 3: sijaishoitopalkkio 70,00 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä
hoidosta 35,00 euroa.
Valmistelijoiden esitys:
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
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 25,72 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: Paula Reponen, hallintoylilääkäri
Perusturvalautakunta päättää 1.1.2020 alkaen omaishoidon ja sijaishoidon palkkioista
seuraavasti:
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
Erityismaksuluokka (hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava
hoitopalkkio): palkkio 913,35 euroa kuukaudessa
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Sijaishoitopalkkio omaishoidon tuen maksuluokkien mukaisesti 1.1.2020 alkaen:
Maksuluokka 1: sijaishoitopalkkio 52,05 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä
hoidosta 25,72 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.
Päätös
Eini Marja Tennilä poistui klo 17:10 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta, 26.02.2020, § 31
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander, Jari Airaksinen
johanna.lohtander@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö
Perusturvalautakunta päätti 11.12.2019 § 197 omaishoidon tuen palkkioista.
Päätökseen oli valmisteluvaiheessa tullut laskuvirhe kohtaan:
Sijaishoitopalkkio omaishoidon tuen maksuluokkien mukaisesti 1.1.2020 alkaen:
Maksuluokka 1: sijaishoitopalkkio 52,05 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä
hoidosta 25,72 euroa.
Päätöksessä olisi pitänyt olla teksti:
Sijaishoitopalkkio omaishoidon tuen maksuluokkien mukaisesti 1.1.2020 alkaen:
Maksuluokka 1: sijaishoitopalkkio 52,05 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä
hoidosta 26,03€ euroa.
Valmistelijoiden esitys:
Perusturvalautakunta päättää sijaishoitopalkkion (Maksuluokka 1) 1.3.2020 alkaen
korjatun mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää sijaishoitopalkkion (Maksuluokka 1) 1.3.2020 korjatun
mukaisesti:
Sijaishoitopalkkio omaishoidon tuen maksuluokkien mukaisesti 1.3.2020 alkaen:
Maksuluokka 1: sijaishoitopalkkio 52,05 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä
hoidosta 26,03€ euroa.

Rovaniemen kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
26.02.2020

3/2020

13 (46)

Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ikäihmisten palvelualue, aikuisten ja työikäisten palvelualue, talouspäällikkö,
taloussihteerit
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§ 32
Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2025
ROIDno-2020-523
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 ja siihen sisältyvä
toimenpideohjelma vuosille 2015 – 2017 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa
23.3.2015. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen sisältyy myös osana kaupungin
hyvinvointisuunnitelmaa ja vuosina 2017 – 2019 on ikäihmisten
palvelujen kehittämistä ja järjestämistä ohjattu myös erillisillä suunnitelmilla mm.
Ikäihmisten palvelujen strateginen suunnitelma vuosille 2016 – 2018 NHG:n tuella.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista (980/2012, 5 §) niin kutsuttu vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntia
tarkistamaan ja laatimaan suunnitelman toimenpiteistä ikääntyneen väestön
hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja
kehittämiseksi. Lain mukaan suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on
tarkastettava valtuustokausittain.
Suunnitelmassa (5 §) tulee olla esitettynä:
1. Arvio ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilasta, heille tarjottavista palveluista ja
palvelurakenteeseen vaikuttavista tekijöistä
2. Tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tueksi sekä tarjottavien palveluiden kehittämiseksi
3. Toimenpiteet, joilla kunta vastaa tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvio
voimavaroista, jotka tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseen
4. Määritelmä eri tahojen vastuista toimenpiteiden toteuttamisessa
5. Määritelmä yhteistyön toteuttamisesta eri tahojen kanssa
Edellisessä Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmassa vuoteen 2020 on
kaupungin vanhuspolitiikan visioksi kuvattu: Rovaniemellä ikääntyvä kokee olonsa
turvalliseksi ja arvostetuksi ja voi elää hyvää elämää. Arvoiksi on määritelty
turvallisuus, kumppanuus ja merkittäväksi kokeminen.
Nyt päivitettävässä hyvinvointisuunnitelmassa
huomioidaan kaupunkistrategia vuoteen 2025, jonka tavoitteina ovat sujuvat ja
asiakaslähtöiset palvelut, elämyksellinen ja toimiva elinympäristö sekä elinvoimaiset ja
monipuoliset elinkeinot. Strategian arvopohjana on inhimillisyys, luotettavuus,
turvallisuus ja luovuus. Kaupunkistrategian toteutus tapahtuu hallinto- ja
organisaatiorajat ylittäen. Kaupunkistrategiaa toteutetaan ohjelmilla, joista Ikääntynen
väestön hyvinvointisuunnitelman päivittäminen vuoteen 2025 on yksi osa ja joka
huomioidaan strategian toimenpanon yhteydessä. Tavoitemittaristo on
talousarviokirjassa ja mittaaminen tapahtuu osana talousarvioprosessia ja
hyvinvointikertomusta.
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Rakentamisen, kaavoituksen ja esteettömän ympäristön kysymykset korostuvat
väestön ikääntyessä. Ikäystävällinen ympäristö huomioi iäkkäiden ihmisten tarpeet
ja voimavarat sekä tukee heidän aktiivisuuttaan, hyvinvointiaan ja turvallisuuttaan.
Tällainen ympäristö mahdollistaa kaikkien osallisuuden. Ikäystävälliset
asuinympäristöt ovat viihtyisiä, helposti hahmotettavia ja esteettömiä. Liikkumisen
mahdollisuuksiin, opasteisiin, kulkuväyliin ja käveltävyyteen on kiinnitetty erityistä
huomiota. Tavallisten asuntojen ohella tarjolla on myös iäkkäille suunnattuja
asumisratkaisuja. Asuinalueet ja -rakennukset on suunniteltu kaikille sopivan
suunnittelun mukaisesti (design for all). Asuinalueella on riittävästi palveluja ja niiden
saavutettavuus on varmistettu. Tarjolla on myös kohtaamispaikkoja, toiminta- ja
osallistumismahdollisuuksia sekä viihtyisiä ja virikkeellisiä viherympäristöjä.
Asuinalueiden kehittämisessä on mukana monia toimijoita, etenkin ikäihmiset itse.
Ikäystävällinen ympäristö soveltuu kaikenikäisille ja mahdollistaa omassa kodissaan ja
itselleen tutussa ympäristössä ikääntymisen (ageing in place). (Rappe ym. 2018).
Sosiaali- ja terveysministeriö linjaa ikääntymispolitiikkaa strategiassaan,
lainsäädännöllä, laatusuosituksilla, ohjelmilla ja hankkeilla. Ikääntymispolitiikan
tavoitteena on edistää ikäihmisten toimintakykyä, itsenäistä elämää ja aktiivista
osallistumista yhteiskuntaan. Sosiaalisesti kestävä on yhteiskunta, jossa ihmisiä
kohdellaan yhdenvertaisesti, varmistetaan kaikkien osallisuus sekä edistetään
jokaisen terveyttä ja toimintakykyä. (Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020.Sosiaali- ja
terveysministeriön julkaisuja 2011:1) Suunnitelmassa sitoudutaan myönteiseen ja
aktiiviseen vanhuskäsitykseen (sosiokulttuurinen vanhuskäsitys), jossa keskitytään
ikäihmisen voimavaroihin eli pääomaan sairauksien, toimintarajoitteiden ja
menetysten korostamisen sijasta.(Koskinen 2012)
Suunnitelman laadinnassa huomioidaan kaupunkistrategian ja
hyvinvointikertomuksen painotukset sekä valtakunnallisten kehittämisohjelmien
tulokset muun muassa Ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon uudistus
2016 - 2018 ja laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen
parantamiseksi 2017–2019 (päivittyy 2020) ja hallituksen sote-uudistuksen
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus – ohjelman painotukset.
Hyvinvointisuunnitelman laatiminen edellyttää yhdessä työskentelyä kaupungin eri
hallinnonalojen henkilöstön ja alueen eri toimijoiden mm. järjestöjen kanssa sekä
ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua suunnitelman laadintaan. Yhteinen
työskentely ja osallistuminen tapahtuu työpajatyöskentelyn avulla maalis -
huhtikuun aikana.
Hyvinvointisuunnitelman viranhaltijavalmistelu tapahtuu sivistys- ja
hyvinvointitoimialan ja elinvoimatoimialan työryhmässä ja se käsitellään myös
hyvinvointityöryhmässä ja edelleen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
jaostossa. Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmaa laadintaa ohjaamaan
perustetaan ohjausryhmä. Toimialat nimeävät omat viranhaltijaedustajansa
ohjausryhmään.
Tavoitteena on, että suunnitelma on valmis kesällä 2020.
Valmistelijan esitys:
Perusturvalautakunta päättää, että Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma
vuoteen 2025 laaditaan ja laadintaa ohjaamaan perustetaan ohjausryhmä.
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Perusturvalautakunta nimeää edustajansa ohjausryhmään ja pyytää vanhusneuvostoa
( 2 edustajaa), kaupunginhallitusta (1), sivistyslautakuntaa (1) ja
elinvoimalautakuntaa (1) nimeämään edustajansa ohjausryhmään.
Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2025 esitetään sen valmistuttua
edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää, että Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma
vuoteen 2025 laaditaan ja laadintaa ohjaamaan perustetaan ohjausryhmä.
Perusturvalautakunta nimeää edustajansa ohjausryhmään ja pyytää vanhusneuvostoa
( 2 edustajaa), kaupunginhallitusta (1), sivistyslautakuntaa (1) ja
elinvoimalautakuntaa (1) nimeämään edustajansa ohjausryhmään.
Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2025 esitetään sen valmistuttua
edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Lisäksi perusturvalautakunta päätti, että myös vammaisneuvostoa pyydetään
nimeämään edustaja ohjausryhmään.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti nimetä perusturvalautakunnan
edustajaksi ohjausryhmään PIrita Nenosen.

Tiedoksi
Kaupunginhallitus, vanhusneuvosto, sivistyslautakunta, elinvoimalautakunta,
palvelualuepäällikkö, kehittämispäällikkö, vammaisneuvosto
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§ 33
Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialan palvelualuejako 1.4.2020 alkaen
ROIDno-2019-3804
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Varis, Tarja Holländer-Tyni, Mirja Kangas, Maija Tervo
risto.varis@rovaniemi.fi, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi, mirja.kangas@rovaniemi.fi,
maija.tervo@rovaniemi.fi
hallintopäällikkö, henkilöstöpäällikkö, palvelualuepäällikkö, vt. palvelualuepäällikkö
Kaupunginhallitus päätti 13.1.2020 16§:ssä, että palvelualueet 1.1.2020 muodostetaan
soveltuvin osin noudattaen vuonna 2019 voimassa ollutta toimialojen
palvelualuejakoa ja vahvisti, että toimialojen palvelualueet ja palvelualueiden päälliköt
ovat seuraavat:
Elinvoimapalvelut toimiala:
Tekniset palvelut (palvelualuepäällikkö Olli Peuraniemi)
Ympäristönvalvonta (palvelualuepäällikkö Erkki Lehtoniemi)
Elinvoimapalvelut (palvelualuepäällikkö Jukka Kujala)
Sivistys- ja hyvinvointipalvelut toimiala:
Varhaiskasvatuspalvelut (palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa)
Koulutuspalvelut (palvelualuepäällikkö Kai Väistö)
Vapaa-ajan palvelut (palvelualuepäällikkö Merja Tervo)
Lapsiperheiden palvelut (palvelualuepäällikkö Mirja Kangas)
Aikuisten ja työikäisten palvelut, (palvelualuepäällikön virka on avoimena)
Ikäihmisten palvelut (palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander)
Terveydenhuollon palvelut (palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela)
Tämä päätös on voimassa 1.1.2020 alkaen kunnes kaupunginhallitus päättää
palvelualuejaosta lautakuntien esityksestä vuoden 2020 aikana.
Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalla on valmisteltu esitys palvelualuejaosta.
Lapsiperheiden ja aikuisten ja työikäisten palvelualueet yhdistetään. Esityksen
mukaan sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialan palvelualueet 1.4.2020 alkaen
ovat seuraavat:
Varhaiskasvatuspalvelut
Koulutuspalvelut
Vapaa-ajan palvelut
Ikäihmisten palvelut
Terveydenhuollon palvelut
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle että sivistys- ja
hyvinvointipalveluiden toimialan palvelualueet 1.4.2020 alkaen ovat seuraavat:
Varhaiskasvatuspalvelut
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Koulutuspalvelut
Vapaa-ajan palvelut
Ikäihmisten palvelut
Terveydenhuollon palvelut
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Palvelualuejakoa voidaan tarvittaessa tarkastella myöhemmin.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Palvelualueet, kaupunginhallitus
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§ 34
Tulevaisuuden sote-keskushankkeeseen osallistuminen
ROIDno-2019-3826
Valmistelija / lisätiedot:
Tuulikki Louet-Lehtoniemi
tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi
kehittämispäällikkö
Sote-uudistus käynnistyi uudelleen syksyllä 2019, jolloin tehtiin selvitykset mm.
Uudenmaan sote-erillisratkaisusta sekä kuntien roolista palveluntuottajana. Nykyisen
uudistuksen tavoitteiksi on linjattu: turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja
terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palvelujen saatavuutta ja
saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen
työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden
laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua. Uudistuksen
alkuvaiheessa huomio on ensisijaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen
sisältöuudistuksessa, jossa vahvistetaan perustason palveluja ja painopistettä
siirretään ehkäisevään työhön. Tähän liittyvässä Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelmassa on haettavana vuosille 2020-2022 yhteensä n. 70 M€
(omarahoitusosuus 100%). Ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia
sosiaali- ja terveyskeskuksia, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä
yhteydenotolla.
Haettavana on myös rakenneuudistukseen liittyvää valtionavustusta yht. n. 120 M€
vuosille 2020-2021 (omarahoitusosuus 20%). Rahoitusta myönnetään erityisesti sote-
palveluiden järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen, esimerkiksi
palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn, tiedolla johtamiseen ja tieto- ja
viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen.
Valtionavustusta voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät. Koska Tulevaisuuden sosiaali-
ja terveyskeskus -ohjelma on osa sote-uudistusta, valtionavustusta haetaan ja jaetaan
maakunnan laajuisiin hankkeisiin. Kunkin alueen kunnat hakevat rahoitusta yhdessä.
Lapin osalta valmistelun suunnittelu käynnistettiin 29.10.2019 Pohjois-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske) järjestämässä infotilaisuudessa. Tuolloin
kuntien edustajat ehdottivat, että Poske ja Lapin sekä Länsi-Pohjan
perusterveydenhuollon yksiköt laativat yhdessä esityksen sosiaali- ja terveyskeskus -
ohjelman valmistelusta. Esitys käsiteltiin ja hyväksyttiin Lapin ja Länsi-Pohjan
sairaanhoitopiirien sotejohdon neuvottelupäivillä Pohtimolammella 15.11.2019.
Esityksen mukaisesti Tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskusohjelman sekä
rakenneuudistuksen valtionavustushankkeen hakijana toimii Kolpeneen kuntayhtymä
ja valmistelutiiminä toimii työntekijöitä Pohjois-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskuksesta sekä sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköistä. Lapin
kuntajohtajat hyväksyivät esityksen valmistelun etenemisestä 17.12.19
kokouksessaan. Lisäksi kuntajohtajat keskustelivat rakenneuudistuksen valmistelusta
ja hankkeen hallinnoinnista 29.1.2020.
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Valmistelutiimi on osallistanut alueen kuntia, kuntayhtymiä ja muita sidosryhmiä
valmisteluprosessiin parin kk ajan mm. seutukuntakäynneillä, jollainen pidettiin
Rovaseudulla 22.11.2019. Tilaisuuteen kutsuttiin kuntapäättäjiä sekä viranhaltijoita ja
työntekijöitä.
Alueiden ja kuntien kehittämistarpeet käsiteltiin 29.1.2020 pidetyssä Lapin
maakunnan yhteisessä työpajassa, jossa yhteisen työskentelyn kautta valittiin
keskeisimmät maakunnalliset kehittämistarpeet:
Alueellinen yhteistyö
Asiakasohjaus ja matalan kynnyksen palvelut sekä
Palveluiden vaikuttavuuden ja mittaamisen kehittäminen
Lisäksi THL on laatinut vuoden 2019 aikana asiantuntija-arvion Lapin alueen
tilanteesta, jonka perusteella kehittämistarpeita ovat:
Työikäisten työ-ja toimintakyky ja työllistyminen
Mielenterveys-ja päihdepalvelut
Saamelaisten palvelut
Tietojärjestelmät
Valtionavustuksista neuvoteltiin sosiaali- ja terveysministeriön kanssa 17.2.2020
Rovaniemellä järjestettävässä seminaarissa. Saman päivän aikana määriteltiin Lapin
sosiaali-ja terveyskeskushankkeelle tavoitteet. Hankkeen toimenpiteiden määrittely
käynnistyy 27.2.2020, Kemissä pidettävässä tilaisuudessa. Hankehakemusten
kirjoittaminen ajoittuu helmi-maaliskuulle ja hakuaika päättyy maaliskuun lopussa.
Yhdessä maakunnallista hankehakutilannetta käsitellään työskentelypäivässä
19.3.2020. Yhteistä Lapin maakunnan hankehakemusta varten kuntien tulee tehdä
sitovat päätökset hankkeeseen osallistumisesta. Hankehakemukset tulee jättää
31.3.2020 sosiaali- ja terveysministeriölle, joka tekee päätökset rahoituksesta
viimeistään kesäkuussa 2020.
Myöhemmin keväällä 2020 tulee haettavaksi n. 25 M € mm. lastensuojelun
kehittämiseen, mielenterveysstrategian toimeenpanoon, työkykyohjelmaan tai
vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin kokeiluihin.
Lisätietoa: soteuudistus.fi
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää osallistua sekä Tulevaisuuden sotekeskus- hankkeeseen
että rakenneuudistusta valmistelevaan hankkeeseen, mikäli hankerahoitus
myönnetään.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
kaupunginhallitus, Kolpeneen kuntayhtymä, Lapin sairaanhoitopiirin
perusterveydenhuollon yksikkö, HYTE-jaosto
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Kaupunginhallitus, § 61,10.02.2020
Perusturvalautakunta, § 35, 26.02.2020
§ 35
Perusturvalautakunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen vanhusneuvostoon 31.5.2021
saakka
ROIDno-2017-2438
Kaupunginhallitus, 10.02.2020, § 61
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kuntalakiin (10.4.2015/410) on otettu vuorovaikutus- ja vaikuttamistoimielimiä
koskevat säännökset. Vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto
ja vammaisneuvosto. Vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa ryhmän osallistumis-
ja vaikuttamiskanavia. Ne eivät ole kunnan varsinaisia toimielimiä.
Vaikuttamistoimielimet eivät voi tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä.
Vaikuttamistoimielinten jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä, eikä jäsenten
kelpoisuudesta säädetä laissa.Kunnanhallitus voi asettaa vaikuttamistoimielimen
esimerkiksi alan järjestöjen ehdotuksesta. Toimielimen jäsenen ei tarvitse olla kunnan
asukas eikä tasa-arvolain vaatimukset tule suoraan sovellettaviksi. Kaikki
vaikuttamistoimielimet ovat lakisääteisiä toimielimiä, joten kunnanhallituksen on ne
asetettava. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.
Uuden kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava
vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla
useamman kunnan yhteinen. Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa
kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa,
joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden,
elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen
taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Sääntely on siirretty kuntalakiin vanhuspavelulaista, jossa kunnille säädettiin
velvollisuus asettaa vanhusneuvosto vuoden 2014 alusta.
Rovaniemen kaupunginhallitus on 15.2.2013 § 64 hyväksynyt vanhusneuvoston
toimintasäännön (liite 1). Säännön mukaan kaupunginhallituksen valitsemaan
vanhusneuvostoon kuuluu 10 varsinaista jäsentä. Rovaniemen Eläkeläisten
Yhteistyöjärjestö esittää 6 jäsentä, jotka edustavat eri järjestöjä tasapuolisesti ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus valitsee puheenjohtajan järjestön
edustajista. Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Kaupunginhallitus, perusturva-, tekninen- ja vapaa-ajan lautakunta valitsevat
vanhusneuvostoon kukin yhden jäsenen ja henkilökohtaiset varajäsenen. Teknisenä
sihteerinä toimii hallintopalveluista nimetty sihteeri. Lisäksi vanhusneuvostoon kuuluu
hyvinvointipalvelujen alueelta yksi (1) osastonjohtajan nimeämä viranhaltijaedustaja.
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Kaupunginvaltuuston 9.12.2019 § 110 tekemän päätöksen mukaisesti tekninen
lautakunta ja vapaa-ajan lautakunta ovat lakanneet. Teknisen lautakunnan tehtävät
ovat siirtyneet elinvoimalautakunnalle ja vapaa-ajan lautakunnan tehtävät
sivistyslautakunnalle sekä osin lapsiperhe- ja nuoriosoasioiden jaostolle.
Kaupunginhallitus on 27.1.2020 § 41 nimennyt edustajansa vanhusneuvostoon.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää muuttaa vanhusneuvoston toimintasääntöä niin, että
kaupunginhallitus-, perusturva-, elinvoima- ja sivistyslautakunta valitsevat
vanhusneuvostoon kukin yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen.
Kaupunginhallitus pyytää samalla perusturva-, elinvoima- ja sivistyslautakuntaa
nimeämään vanhusneuvostoon kukin yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen
vanhusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta, 26.02.2020, § 35
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen, Tarja Holländer-Tyni
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri, henkilöstöpäällikkö
Perusturvalautakunta on nimennyt kokouksessaan 30.8.2017 § 128
edustajansa vanhusneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi Eini Marja Tennilän
ja varajäseneksi Riitta-Maija Hokkasen ajalle 15.8.2017 - 31.5.2021.
Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 10.2.2020 § 61 muuttaa
vanhusneuvoston toimintasääntöä niin, että kaupunginhallitus-, perusturva-,
elinvoima- ja sivistyslautakunta valitsevat vanhusneuvostoon kukin yhden jäsenen ja
henkilökohtaisen varajäsenen.
Kaupunginhallitus on samalla pyytänyt perusturva-, elinvoima- ja sivistyslautakuntaa
nimeämään vanhusneuvostoon kukin yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen
vanhusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta nimeää vanhusneuvostoon yhden jäsenen ja henkilökohtaisen
varajäsenen vanhusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi ajalle 1.3.2020 -
31.5.2021.
Päätös
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Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti nimetä vanhusneuvostoon varsinaiseksi
jäseneksi Henri Rambergin ja varajäseneksi Hilpi Aholan ajalle 1.3.2020 - 31.5.2021.
Tiedoksi
Vanhusneuvosto
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Kaupunginhallitus, § 62,10.02.2020
Perusturvalautakunta, § 36, 26.02.2020
§ 36
Perusturvalautakunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen vammaisneuvostoon 31.5.2021
saakka
ROIDno-2017-2720
Kaupunginhallitus, 10.02.2020, § 62
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kuntalain 28 §:n mukaan kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto
vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
varmistamiseksi. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee
olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava
vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.
Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä
vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön,
asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän
tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Rovaniemen kaupunginhallitus on 2.2.2015 § 49 hyväksynyt vammaisneuvoston
toimintasäännön (liite1). Säännön mukaan kaupunginhallituksen
valitsemaan vammaisneuvostoon kuuluu 16 varsinaista jäsentä. Rovaniemen
Vammais- ja Kansanterveysjärjestöt Ry (RoVaKa Ry) esittävät kuusi jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet (liite 2). Rovaniemen seurakunta ja nuorisovaltuusto
esittävät kumpikin yhtä jäsentä ja varajäsentä. Kaupunginhallitus, perusturvalauta-,
tekninen- ja vapaa-ajan lautakunta esittävät kukin yhden jäsenen ja varajäsenen.
Lisäksi pyydetään uutena asiana Elo ry:tä ja Rovaniemen Kehitysvammaisten Tuki ry:
tä esittämään kukin yhden jäsenen ja varajäsenen.
Sen lisäksi perusturvan toimialalta toimialajohtaja nimeää vammaisneuvostoon kaksi
viranhaltijajäsentä ja heillä varajäsenet ja tekninen toimiala yhden viranhaltijajäsenen
ja hänelle varajäsenen.
Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Teknisenä sihteerinä toimii hallintopalveluista nimetty sihteeri.
Kaupunginhallitus on 27.1.2020 § 41 nimennyt edustajan ja varaedustajan
vammaisneuvostoon.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää muuttaa vammaisneuvoston toimintasääntöä niin, että
kaupunginhallitus, perusturva-, elinvoima- ja sivistyslautakunta nimeävät kukin yhden
jäsenen ja varajäsenen vammaisneuvostoon.
Kaupunginhallitus samalla pyytää perusturva-, elinvoima- ja
sivistyslautakuntaa nimeämään vammaisneuvostoon yhden jäsenen ja varajäsenen
kuluvan toimikauden loppuun saakka.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta, 26.02.2020, § 36
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Holländer-Tyni, Kaisa Laitinen
tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
henkilöstöpäällikkö, kaupunginsihteeri
Perusturvalautakunta on nimennyt kokouksessaan 30.8.2017 § 129 edustajansa
vammaisneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi Riitta-Maija Hokkasen ja
varajäseneksi Jyrki Saarenpään ajalle 15.8.2017 - 31.5.2021.
Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 10.2.2020 § 62 muuttaa
vammaisneuvoston toimintasääntöä niin, että kaupunginhallitus, perusturva-,
elinvoima- ja sivistyslautakunta nimeävät kukin yhden jäsenen ja varajäsenen
vammaisneuvostoon.
Kaupunginhallitus on samalla pyytänyt perusturva-, elinvoima- ja
sivistyslautakuntaa nimeämään vammaisneuvostoon yhden jäsenen ja varajäsenen
kuluvan toimikauden loppuun saakka.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta nimeää vammaisneuvostoon yhden jäsenen ja varajäsenen
kuluvan toimikauden loppuun saakka ajalle 1.3.2020 - 31.5.2021.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti nimetä yksimielisesti varsinaiseksi jäseneksi Pirita
Nenosen ja varajäseneksi Riitta-Maija Hokkasen ajalle 1.3.2020 - 31.5.2021.

Tiedoksi
Vammaisneuvosto
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§ 37
Perusturvalautakunnan osallistuminen koulutuksiin 2020
ROIDno-2018-774
Valmistelija / lisätiedot:
Marika Ylipieti
marika.ylipieti@rovaniemi.fi
hallintosuunnittelija
Liitteet

1 TerveSOS-messut 2020, ohjelma
Perusturvalautakunta on aiemmin linjannut luottamushenkilöiden ulkoisen
koulutuksen painopisteiksi vuosittain järjestettävät THL:n Terve-SOS -
koulutustapahtuman ja Lapin sosiaali-ja terveysturvan syyspäivät.
Vuonna 2020 Terve-SOS - messut järjestetään 5.-6.5.2020 Jyväskylässä. Päivien
ohjelma on liitteenä ja se löytyy myös lisätietoineen osoitteesta
https://www.tervesos.fi/ .
Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät järjestetään 17.-18.9.2020. Toistaiseksi
ohjelmaa ei ole käytettävissä.
Koulutuslinjaukseen lisäyksenä perusturvalautakunta päättää yhden henkilön
mahdollisuudesta osallistua vaihtoehtoisesti vain toiseen tilaisuuten. Näihin
koulutuksiin osallistumisen kustannukset maksetaan perusturvalautakunnan
määrärahoista.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy ulkoisen koulutuksen linjauksen ja päättää Terve-SOS -
koulutustapahtumaan osallistumisestaan em. koulutuslinjaukset huomioiden. Lapin
sosiaali-ja terveysturvan syyspäiville osallistumisesta tehdään erillinen päätös
ohjelman valmistuttua.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti, että kaksi perusturvalautakunnan jäsentä
osallistuu Terve-SOS-päiville Jyväskylään 5.-6.5.2020. Lapin sosiaali-ja
terveysturvayhdistyksen syyspäiville osallistumisesta tehdään erillinen päätös
myöhemmin.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 38
Sosiaalipalvelujen valvontaohjelma 2020 - 2022 / Ikäihmisten palvelut
ROIDno-2019-3200
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Sosiaalipalvelujen_valvontaohjelma_Ikäihmisten_palvelualue
Rovaniemen kaupunki vastaa alueensa sosiaalipalveluista ja järjestää sosiaalipalveluita
kaupungin omana toimintana sekä ostopalveluna ja palvelusetelillä yksityisiltä
palveluntuottajilta. Ikäihmisten palvelualueella yksityisten asumispalvelujen ja kotihoidon
palvelujen palvelutuottajien ohjausta ja valvontaa on toteutettu tehdyn vuosisuunnitelman
mukaisesti. Liitteenä oleva valvontaohjelma sisältää yleisen osion ja tarkemman
palvelukohtaisen osion.
Valvontaohjelman tarkoituksena on ohjata Rovaniemen kaupungin
perusturvalautakunnan valvontavastuulle kuuluvien sosiaalipalvelujen valvonnan
käytännön toteuttamista.Kunnalla on velvoite valvoa omaa toimintaa
sosiaalihuoltolain (1301/2014) nojalla. Lisäksi kunta valvoo yksityisistä
sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) velvoittamana yksityisiltä
palveluntuottajilta ostamia sosiaalipalveluja tai asiakkaan kunnan myöntämällä
palvelusetelillä hankkimia sosiaalipalveluja. Valvontavastuuseen kuuluu lisäksi
kaikkien yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien toiminta kunnan alueella.
Säädösten ohjaamana, valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että sosiaalipalveluja
käyttävän asiakkaan oikeus laadultaan hyviin sosiaalipalveluihin toteutuu.
Sosiaalipalvelujen ensisijainen valvontavastuu on kunnan toimielimellä, Rovaniemellä
se on perusturvalautakunnalla. Sen lisäksi sosiaalihuollon palvelujen
viranomaisvalvonnasta vastaavat Lapin aluehallintovirasto (Lapin AVI) sekä Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).
Valvontaohjelma jakautuu yleiseen ja palvelukohtaiseen osaan. Valvontaohjelman
yleisessä osassa kuvataan lakisääteisen valvontajärjestelmän toimintaa ja
palvelukohtainen osa sisältää palvelukohtaiset valvontasuunnitelmat.
Valvontaohjelma on voimassa perusturvalautakunnan hyväksymisestä vuoteen 2022
saakka.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaisen Ikäihmisten palvelualueen
valvontaohjelman vuosille 2020 - 2022.
Päätös
Esittelijä teki muutetun esityksen: Esitys palautetaan takaisin.valmisteltavaksi.
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Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
palvelualuepäällikköt, hallintopäällikkö
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Perusturvalautakunta, § 9,15.01.2020
Perusturvalautakunta, § 39, 26.02.2020
§ 39
Palvelualuepäällikön avoimen viran hoitajan määrääminen/73731005
ROIDno-2017-4096
Perusturvalautakunta, 15.01.2020, § 9
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Holländer-Tyni, Minna Mölläri
tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
henkilöstöpäällikkö
Perusturvalautakunta on päätöksellään 8.5.2019 §71 päättänyt julistaa aikuisten ja
työikäisten palvelualuepäällikön viran haettavaksi. YT-toimien vuoksi
virantäyttöprosessi on kesken ja aikuisten ja työikäisten palvelualueelle tarvitaan
avoimen viran hoitaja hoitamaan palvelualuepäällikön tehtäviä virantäyttöprosessin
ajan.
Hallintosäännön 56§:n mukaan lautakunnat valitsevat virkojen osalta ne johtavat
viranhaltijat, joista ne ovat päättäneet erikseen. Perusturvalautakunta on
päätöksellään 28.11.2018/§203 päättänut, että se valitsee palvelualuepäälliköt
ja hallintoylilääkärin.
Perusturvalautakunta on päätöksellään 9.10.2019/§150 määrännyt palveluesimies
Maija Tervon toimimaan aikuisten ja työikäisten palvelualuepäällikön avoimen viran
hoitajana ajalla 1.10.2019 - 31.12.2019. Virantäyttöprosessi on edelleen kesken ja
aikuisten ja työikäisten palvelualueelle tarvitaan avoimen viran hoitaja hoitamaan
palvelualuepäällikön tehtäviä virantäyttöprosessin ajan.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää, että palveluesimies Maija Tervo toimii aikuisten ja
työikäisten palvelualuepäällikön avoimen viran hoitajana ajalla 1.1. - 29.2.2020.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta, 26.02.2020, § 39
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Holländer-Tyni, Minna Mölläri
tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi, minna.mollari@rovaniemi.fi
henkilöstöpäällikkö, henkilöstösuunnittelija
Hallintosäännön 56§:n mukaan lautakunnat valitsevat virkojen osalta ne johtavat
viranhaltijat, joista ne ovat päättäneet erikseen. Perusturvalautakunta on
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päätöksellään 28.11.2018/§203 päättänyt, että se valitsee palvelualuepäälliköt
ja hallintoylilääkärin.
Kaupunginhallitus on päättänyt 13.1.2020/§16 toimialojen jakaantumisesta
palvelualueisiin. Päätöksen mukaan kaupunginhallitus päättää palvelualuejaosta
lautakuntien esityksestä vuoden 2020 aikana.
Perusturvalautakunta on päätöksellään 15.1.2020/§9 määrännyt palveluesimies Maija
Tervon toimimaan aikuisten ja työikäisten palvelualuepäällikön avoimen viran
hoitajana ajalla 1.1.2020 - 29.2.2020. Virantäyttöprosessin ja palvelualueista
päättämisen ollessa kesken aikuisten ja työikäisten palvelualueelle tarvitaan avoimen
viran hoitaja hoitamaan palvelualuepäällikön tehtäviä.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta päättää, että palveluesimies Maija Tervo toimii aikuisten ja
työikäisten palvelualuepäällikön avoimen viran hoitajana ajalla 1.3.2020 - 31.3.2020.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ao. henkilö, talouspäällikkö, talousihteerit, henkilöstösuunnittelija
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§ 40
Palveluvastaavan viran perustaminen
ROIDno-2020-495
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Kotihoidon Kairatiimin toiminta ja sen henkilöstö siirtyvät sopimuksellisella
liikkeenluovutuksella 1.4.2020 alkaen Humana Hoiva Oy:ltä kaupungin toiminnaksi
(Perusturvalautakunta, 11.12.2019, § 195, Kaupunginhallitus, § 9,
13.01.2020). Humana Hoiva Oy:ltä siirtyy siirtosopimuksella kaupungille tiimin
palveluesimiehenä toiminut sairaanhoitaja.
Kotihoidossa tiimin vastaavina ja lähiesimiehinä toimivat palveluvastaavat.
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 1.1.2020 alkaen. Kelpoisuusvaatimuksena palveluvastaavan virkaan
on soveltuva korkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta perustaa palveluvastaavan viran ikäihmisten palvelualueelle
1.4.2020 alkaen.
Kelpoisuusvaatimuksena palveluvastaavan virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto
tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Palvelualuepäällikkö, palveluesimies, taloussuunnittelija, henkilöstösuunnittelija
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§ 41
Lähihoitajan toimien perustaminen
ROIDno-2020-491
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Kotihoidon Kairatiimin toiminta ja sen henkilöstö siirtyvät sopimuksellisella
liikkeenluovutuksella 1.4.2020 alkaen Humana Hoiva Oy:ltä kaupungin toiminnaksi
(Perusturvalautakunta, 11.12.2019, § 195, Kaupunginhallitus, § 9,
13.01.2020). Humana Hoiva Oy:ltä siirtyy siirtosopimuksella kaupungille
15 lähihoitajaa.
Valmistelijan esitys:
Perusturvalautakunta päättää perustaa 15 lähihoitajan tointa ikäihmisten
palvelualueelle 1.4.2020 lukien. Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan toimeen
on sosiaali- ja terveysalan lähihoitajan perustutkinto.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta perustaa 15 lähihoitajan tointa ikäihmisten palvelualueelle
1.4.2020 lukien.
Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan lähihoitajan
perustutkinto.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Palvelualuepäällikkö, kotiin annettavien palvelujen palveluesimies, taloussuunnittelija,
henkilöstösuunnittelija
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§ 42
Hoiva-avustajan toimen perustaminen; Ikäihmisten palvelualue
ROIDno-2020-492
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Kotihoidon Kairatiimin toiminta ja sen henkilöstö siirtyvät sopimuksellisella
liikkeenluovutuksella 1.4.2020 alkaen Humana Hoiva Oy:ltä kaupungin toiminnaksi
(Perusturvalautakunta, 11.12.2019, § 195, Kaupunginhallitus, § 9,
13.01.2020). Humana Hoiva Oy:ltä siirtyy siirtosopimuksella kaupungille 1 hoiva-
avustaja.
Valmistelijan esitys:
Perusturvalautakunta päättää perustaa hoiva-avustajan toimen ikäihmisten
palvelualueelle 1.4.2020 alkaen.
Kelpoisuusehtona hoiva-avustajan toimeen on hoitoavustajan koulutus tai muu
tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä kokemus alalta.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta perustaa hoiva-avustajan toimen ikäihmisten palvelualueelle
1.4.2020 alkaen.
Kelpoisuusehtona hoiva-avustajan toimeen on hoitoavustajan koulutus tai muu
tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä kokemus alalta.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Palvelualuepäällikkö, kotiin annettavien palvelujen palveluesimies, taloussuunnittelija,
henkilöstösuunnittelija
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§ 43
Kolmen sairaanhoitajan toimen perustaminen; ikäihmisten palvelualue
ROIDno-2020-494
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Kotihoidon Kairatiimin toiminta ja sen henkilöstö siirtyvät sopimuksellisella
liikkeenluovutuksella 1.4.2020 alkaen Humana Hoiva Oy:ltä kaupungin toiminnaksi
(Perusturvalautakunta, 11.12.2019, § 195, Kaupunginhallitus, § 9,
13.01.2020). Humana Hoiva Oy:ltä siirtyy siirtosopimuksella
kaupungille 4 sairaanhoitajaa.
Valmistelijan esitys:
Perusturvalautakunta päättää perustaa 4 sairaanhoitajan tointa ikäihmisten
palvelualueelle 1.4.2020 lukien.
Kalpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi
opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta perustaa 4 sairaanhoitajan tointa ikäihmisten palvelualueelle
1.4.2020 lukien.
Kalpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi
opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Palvelualuepäällikkö, kotiin annettavien palvelujen palveluesimies, taloussuunnittelija,
henkilöstösuunnittelija
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§ 44
Kahden fysioterapeutin toimen perustaminen
ROIDno-2020-493
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Kotihoidon Kairatiimin toiminta ja sen henkilöstö siirtyvät sopimuksellisella
liikkeenluovutuksella 1.4.2020 alkaen Humana Hoiva Oy:ltä kaupungin toiminnaksi
(Perusturvalautakunta, 11.12.2019, § 195, Kaupunginhallitus, § 9,
13.01.2020). Humana Hoiva Oy:ltä siirtyy siirtosopimuksella kaupungille 2
fysioterapeuttia.
Valmistelijan esitys:
Perusturvalautakunta päättää perustaa 2 fysioterapeutin tointa 1.4.2020
alkaen ikäihmisten palvelualueelle. Kelpoisuusvaatimuksena fysioterapeutin toimeen
on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun fysioterapeutin tutkinto (AMK) tai
terveydenhuoltoalan aiempi opistoasteen fysioterapeutin tutkinto.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta perustaa 2 fysioterapeutin tointa 1.4.2020 alkaen ikäihmisten
palvelualueelle.
Kelpoisuusvaatimuksena fysioterapeutin toimeen on sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulun fysioterapeutin tutkinto (AMK) tai terveydenhuoltoalan aiempi
opistoasteen fysioterapeutin tutkinto.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Palvelualuepällikkö, kotiin annettavien palvelujen palveluesimies, taloussuunnittelija,
henkilöstösuunnittellija
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§ 45
Sosiaaliohjaajan toimen muuttaminen sosiaaliohjaajan viraksi/48337013
ROIDno-2020-78
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Ilmasti, Mirja Kangas
jaana.ilmasti@rovaniemi.fi, mirja.kangas@rovaniemi.fi
palveluesimies, palvelualuepäällikkö
Lapsiperheiden palvelualueella on avoimena sosiaaliohjaajan toimi vakanssinumero
40337013. Vakanssin hoitaminen edellyttää julkisen vallan käyttöoikeutta sekä
päätöksenteko-oikeutta asiakasasiassa.
Palvelualuepäällikkö Mirja Kangas:
Esitän, että perusturvalautakunta muuttaa sosiaaliohjaajan toimen sosiaaliohjaajan
viraksi 1.3.2020 alkaen tämän hetkisenä sijoituspaikkana perhesosiaalityö.
Toimen muuttaminen viraksi ei aiheuta muutosta kelpoisuusvaatimukseen. Viran
kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817
/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Viran ensimmäisenä sijoituspaikkana on
perhesosiaalityö.
Vakanssin muuttaminen ei aiheuta muutosta vakanssien määrään. Viran
kustannukset katetaan lapsiperheiden palvelujen talousarvioon vuodelle 2020
varatuista määrärahoista.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta muuttaa sosiaaliohjaajan toimen sosiaaliohjaajan viraksi
1.3.2020 alkaen. Viran tämän hetkinen sijoituspaikka on perhesosiaalityö. Viran
kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817
/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Palvelualuepäällikkö, palveluesimies, taloussihteeri, henkilöstösuunnittelija
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§ 46
Sosiaalityöntekijän viran perustaminen
ROIDno-2020-264
Valmistelija / lisätiedot:
Susanna Lauhava, Maija Tervo
susanna.lauhava@rovaniemi.fi, maija.tervo@rovaniemi.fi
palveluesimies, vt. palvelualuepäällikkö
Rovaniemen sosiaalipäivystys on toiminut vuodesta 2018 alkaen. Sosiaalipäivystyksen
resurssi on tällä hetkellä 8 sosiaalityöntekijää ja 3 sosiaaliohjaaja. Sosiaalityöntekijät
tekevät 3- vuorotyötä ja sosiaaliohjaajat 2 – vuorotyötä. Sosiaalipäivystyksen on
toimittava ympärivuorokauden vuoden jokaisena päivänä.
Yhteydenottojen määrä on kasvanut tasaisesti ja noin 70% yhteydenotoista tulee virka-
ajan ulkopuolella. Tähän asti toimintaa on pyritty järjestelemään poikkeustilanteissa
kuten sairas- ja vuosilomien osalta siten, että sosiaalipäivystyksen henkilökunta on
joustanut työvuoroissa ja ko. päiville on pyritty saamaan sijainen. Työn luonteesta ja
vuorotyönluonteesta johtuen yksittäiset poissaolot vaikuttavat aina
kokonaisuudessaan koko kolmen viikon työvuorosuunnitelmaan ja kuormittavat
muuta henkilöstöä aiheuttaen toiminnan jatkuvuudelle haasteita. 1.2.2020 alkaen
myös Meri-Lapin kunnat liittyvät Lapin sosiaalipäivystyksen etupäivystysrinkiin ja
tehtävien määrä virka-ajan ulkopuolella kasvaa edelleen.
Sosiaalityöntekijän virkaa ei tässä vaiheessa täytetä vakinaisesti vaan tarvittaessa
määräaikaisesti toiminnan turvaamiseksi poikkeustilanteissa.
Valmistelijan esitys:
Esitän, että perusturvalautakunta perustaa 1.3.2020 alkaen sosiaalityöntekijän viran
aikuisten ja työikäisten palveluihin tämän hetkisenä sijoituspaikkana aikuisten
sosiaaliohjaus ja kiireellinen sosiaalityö. Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän
virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015, 7§)
mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys.
Kustannukset katetaan aikuisten ja työikäisten palveluiden vuodelle 2020 varatuista
määrärahoista.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Perusturvalautakunta perustaa 1.3.2020 alkaen sosiaalityöntekijän viran aikuisten ja
työikäisten palveluihin tämän hetkisenä sijoituspaikkana aikuisten sosiaaliohjaus ja
kiireellinen sosiaalityö.
Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon
ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015, 7§) mukainen sosiaalityöntekijän
pätevyys.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 47
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Rovaniemen kaupunki/Toimialajohtaja Sivistys-ja hyvinvointipalvelut/Muu päätös/
viranhaltijapäätös 29.01.2020: Sivistys-ja hyvinvointipalveluiden toimialan hallinnon
tukipalveluiden organisaatio
Rovaniemen kaupunki/Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
/Henkilöstöpäätös/ viranhaltijapäätös 13.02.2020: Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden
toimialajohtajan sijainen
Rovaniemen kaupunki/ Toimialajohtaja Sivistys-ja hyvinvointipalvelut
/Henkilöstöpäätös/ viranhaltijapäätös 18.02.2020: Nimikemuutos/ henkilöstöpäällikkö
Rovaniemen kaupunki/ Toimialajohtaja/ Sivistys-ja hyvinvointipalvelut
/Henkilöstöpäätös/ viranhaltijapäätös 18.02.2020: Nimikemuutos/ järjestelmäpäällikkö
Palvelualuepäällikkö Aikuisten ja työikäisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 3 Ryhmätyönohjaus vammaissosiaalityön henkilöstölle, 29.01.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Palveluvastaavan viran täyttäminen/71676001, 12.02.2020
Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 14 Hyväksyminen ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi / Yrjö & Hanna Oy,
30.01.2020
§ 16 Hyväksyminen ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi / Med Group Oy,
03.02.2020
§ 20 Hinnantarkistus v. 2020 / Coronaria Veitikanharju Oy, 06.02.2020
§ 25 Ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / Lapin Kuntoutus
Oy, 12.02.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490033, 21.01.2020
§ 13 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493166, 27.01.2020
§ 15 Siirtyminen osastonhoitajan tehtävistä sairaanhoitajan tehtäviin/12600026,
31.01.2020
§ 18 Osastonhoitajien toimien muuttaminen palveluvastaavien toimiksi/46490050 ja
12530007 , 03.02.2020
§ 23 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/25410039, 10.02.2020
§ 27 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390059, 12.02.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 24 Tutkimuslupa kehittämiskoulutuksen vaikutuksista työyksikkö- ja hoitajatasolla,
10.02.2020
Palvelualuepäällikkö Lapsiperheiden palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390009, 21.01.2020
§ 3 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390069, 18.02.2020
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Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 8 Lääkäripalvelun vuokraaminen ja lääkäripalvelun ylivuodon hankinta / Pihlajalinna,
11.02.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Sairaanhoitajan toimen muuttaminen diabeteshoitajan toimeksi / 46490077,
22.01.2020
§ 7 Palveluesimiehen varahenkilö / Avovastaanotto, 23.01.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 9 Tutkimuslupa / avovastaanotto, 14.02.2020
Palveluesimies Perhesosiaalityö
Hankintapäätös:
§ 1 Päätös käytettyjen neuvotteluhuonekalusteiden hankinnasta, 31.01.2020
§ 2 Päätös Arkistokaappien hankinta perheoikeudellisille palveluille, 31.01.2020
Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
§ 1 Päätös hankinnan keskeyttämisestä vainajien kuljetus- ja hautauspalveluja
koskevassa tarjouskilpailussa, 28.01.2020
§ 8 Yksilöllinen palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen suorahankinta/
Attendo Oy Hillankukka, 31.01.2020
§ 9 Yksilöllinen suorahankinta / Attendo Oy Aihki, 31.01.2020
§ 10 Henkilökohtaisen avun optiokausi, 31.01.2020
§ 18 Hinnankorotukset vuodelle 2020 / Attendo Oy Kelo, 04.02.2020
§ 20 Vainajien kuljetus- ja hautauspalvelut - hankinnan väliaikainen järjestäminen,
04.02.2020
§ 29 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden option käyttö,
13.02.2020
§ 30 Sopimus palvelujen hankinnasta Eduro-säätiöltä, 13.02.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490102, 28.01.2020
§ 5 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490096, 28.01.2020
§ 11 Palveluesimiehen viran täyttäminen/48390040, 03.02.2020
§ 19 Puheterapeuttien toimien palkkauksen määrittäminen/42590003 ja 25410013,
04.02.2020
§ 21 Asiakassihteerin viran vakinainen täyttölupa/73478002, 05.02.2020
§ 24 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490158, 06.02.2020
§ 25 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490157, 06.02.2020
§ 26 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa /46490156, 06.02.2020
§ 27 Palveluvastaavan toimen vakinainen täyttölupa/12530007, 06.02.2020
§ 28 Palveluvastaavan toimen vakinainen täyttölupa/46490050, 06.02.2020
§ 32 Ohjaajan toimen vakinainen täyttölupa/12530006, 13.02.2020
§ 36 Ikäihmisten palvelujen virkavaalin vahvistaminen/74519003, 18.02.2020
§ 37 Aikuisten ja työikäisten palvelujen virkavaalin vahvistaminen/48390030,
18.02.2020
§ 38 Lapsiperheiden palvelujen virkavaalin vahvistaminen/48390026,
39404001,48390002, 18.02.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 2 Tutkimuslupa/ Sosiaalityön pro gradu -tutkimus, 28.01.2020
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Työryhmän nimeämispäätös:
§ 22 Palvelupolkutyöryhmään nimeäminen, 05.02.2020
Ehdotus
Esittelijä: Marjo Rundgren, Antti Lassila toimialajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,
että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin.
Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen
kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.
Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon
aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 48
Ilmoitusasiat
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen
keskeyttämisilmoitus/ Pohjolan Diagnoosipalvelut Oy
Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista
koskevan luvan muuttaminen/ NorTher Oy
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti/ Oma Homma
Aluehallintoviraston päätös ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen muutosten
rekisteröinti/ Caritas Palvelut Oy
Aluehallintoviraston päätös ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen muutosten
rekisteröinti/ Pirkanmaan asumispalvelut Oy c/o Esperi Care Oy
Valviran ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ Attendo
Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ AR-DG Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ AR-DG Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Oulun Sydänkeskus Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Pohjois-
Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Pohjois-
Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Suomen Terveystalo Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ TasPa Medica Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ TERVIA
osaajat Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ TERVIA
osaajat Oy
Valviran ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ Esperi
Care Oy/ Esperi Hoitokoti Sarka
Aluehallintoviraston kirje 21.1.2020 Asia: Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksianto
7.1.2020 aluehallintovirastoille liittyen rajoittamislain ja Paras-puitelain velvoitteiden
jatkumiseen LAAVI/82/2020, Sosiaali- ja terveysministeriön 19.12.2019 tiedote 169
/2019: Rajoituslain voimassaoloa jatketaan ja sote-ulkoistusten ehtoja tiukennetaan,
Laki 1299/2019 kuntien ja kuntayhtyminen eräiden oikeustoimien väliaikaisesta
rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
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Aluehallintoviraston kirje 5.2.2020 Asiavirheen korjaamisen käsittelyn vaikutus
päätöksen täytäntöönpanoon, Liite Aluehallintoviraston päätös 10.9.2019 Valvonta-
asia/Sosiaalihuoltolain mukaisen päihdetyön järjestäminen Rovaniemen kaupungissa
LAAVI/1145/2017
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouspöytäkirja 21.11.2019
Rovaniemen kaupunginvaltuuston 20.1.2020 ote pöytäkirjasta: § 12
Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
Rovaniemen kaupunginhallituksen 27.1.2020 ote pöytäkirjasta: § 41
Kaupunginhallituksen edustajat toimielimissä
Rovaniemen kaupunginhallituksen 27.1.2020 ote pöytäkirjasta: § 43 Toimielinten
esittelijöiden nimeäminen (13.1.2020 päätöksen täydentäminen)
Rovaniemen vanhusneuvoston 5.2.2020 ote pöytäkirjasta: § 10 LISÄPYKÄLÄ:
Vanhusneuvoston Rovaniemen matkapalvelukeskuksen asiakastyöryhmän edustaja
Rovaniemen kaupunginhallituksen 10.2.2020 ote pöytäkirjasta: § 59 Lapsiperhe-ja
nuorisoasioiden jaoston nimeäminen
Rovaniemen kaupunginhallituksen 10.2.2020 ote pöytäkirjasta: § 61 Vanhusneuvoston
kokoonpanon muuttaminen organisaatiouudistuksesta johtuen
Rovaniemen kaupunginhallituksen 10.2.2020 ote pöytäkirjasta: § 62
Vammaisneuvoston kokoonpanon muuttaminen organisaatiouudistuksesta johtuen
Vammaisneuvoston pöytäkirja 1/2020
Vanhusneuvoston pöytäkirja 1/2020
Kevätportin vastine
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
§29
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
§30, §31, §32, §33, §34, §35, §36, §37, §38, §39, §40, §41, §42, §43, §44, §46
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.

