
PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 
Hallitus      4/2018 47 
 
KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  18.4.2018 klo 15.00 – 17.08 
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
 

OSALLISTUJAT 
 

Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Hietala Eija   varapuheenjohtaja 
  Juuso Marianne        
  Luoma-aho Tero 
  Pyykönen Pentti     
     
 
  Savukoski 
  Ahola Merja      
  Kelloniemi Marja-Liisa      
   Kilpimaa Kari              
  Savukoski Jouko  puheenjohtaja       
   
Muut osallistujat 

  Kouri Heikki  vt. johtava lääkäri  
  Reinvuo Ulla toimistonhoitaja/sihteeri 
  Koskenlaine Sirpa johtava hoitaja/sihteeri 
  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri  
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja 
  Severinkangas Pertti Pelkosenniemen kunnanjohtaja 
  Mulari Antti   Savukosken kunnanjohtaja  
  Mustonen Hilkka  §:t 34-44 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                           Sihteeri 

                    
 
  Jouko Savukoski                  Ulla Reinvuo 
 
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 32  –  44  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pelkosenniemi / Savukoski   
  26.4.2018              
     
 
  Marianne Juuso   Marja-Liisa Kelloniemi  
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 

Aika ja paikka    2. 5.2018 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
 
  
Todistaa   

  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 32   18.4.2018  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 32 Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa on kunkin jäsenkunnan 

valitsemilla jäsenillä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja 
sairaansijoja terveyskeskuksessa. Kunkin kunnan valitsemilla jä-
senten äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan 
(perussopimus 7 §). 
 

 Jäsenkunnat ovat vahvistaneet sairaansijojen lukumääräksi 
1.1.2018 alkaen 14.   

 
 Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi 1.6.2017–

31.5.2021 
 
 Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen  

varajäsen 
 

 Pelkosenniemi 7 ääntä 7 sairaansijaa 
                   

Hietala Eija   1,75        Oikarinen Antti 
Juuso Marianne  1,75 3,5  Honkanen Heikki 
Luoma-aho Tero   1,75      Suopanki Elina  
Pyykönen Pentti   1,75 3,5    Kiemunki Sari-Anne 

    7 ääntä 
 
 Savukoski  7 ääntä   7 sairaansijaa 
      
 Ahola Merja   1,75  2,33   Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  1,75  2,33   Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  1,75      Martin Heidi 
 Savukoski Jouko  1,75  2,33   Luiro Anu 
    7 ääntä 
 
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
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Hallitus § 33 - 34   18.4.2018 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 33  Hallituksen päätöksen 28.6.2017 § 47 mukaan kokouskutsu on 

annettava 15 päivää ennen kokousta ja esityslista seitsemän päi-
vää ennen kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian eri-
tyinen kiireellisyys sitä vaatii. 

 
 Kokouskutsu on annettu sähköpostitse 3.4.2018 ja esityslista on 

lähetetty hallituksen jäsenille ja asioiden esittelijöille 11.4.2018. 
 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Jl.vt.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Hall § 34  Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin ker-

ralla valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvitta-
essa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Jl.vt.  Hallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjan-

tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimi-

vat ääntenlaskijoina, valittiin Marianne Juuso ja Marja-Liisa Kello-
niemi. 

 
 Hilkka Mustonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn 

alussa klo 15.05. 
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Hallitus § 35    18.4.2018 
 
TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN  
ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017 
 
Hall § 35  Toimistonhoitaja: 
 Hallitus hyväksyi 14.3.2018 § 25 kuntayhtymän tilinpäätöksen ja 

jätti sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 
 
 Tarkastuslautakunta kokoontui 15.3.2018 ja sen arviointikertomus 

sekä tilintarkastajan tilintarkastuskertomus on oheismateriaalina. 
 
 Tilintarkastaja on antanut 15.3.2018 jäsenkuntien valtuustoille tilin-

tarkastuskertomuksen, jossa toteaa kuntayhtymän hallintoa hoide-
tun lain ja jäsenkuntien valtuustojen päätösten mukaisesti, lukuun 
ottamatta lääkeaineiden hankintaa. Lääkeaineiden hankintaa ei ole 
kilpailutettu julkisista hankinnoista säädetyn lain mukaisesti; lau-
suntoa ei ole mukautettu tämän osalta.  

 Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista kos-
kevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oi-
keat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemas-
ta, rahoituksesta ja toiminnasta. 

 Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapau-
den myöntämistä tarkastetulta tilikaudelta. 

 
 Tarkastuslautakunta on käsitellyt 15.3.2018 tilintarkastuskerto-

muksen ja antanut arviointikertomuksensa jäsenkuntien valtuustoil-
le. Arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta esittää tilinpää-
töksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisil-
le. 

 
Ehdotus: Jl.vt.  Hallitus merkitsee vuoden 2017 tilintarkastuskertomuksen ja tar-

kastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi. 
 
Päätös:  Hallitus merkitsi vuoden 2017 tilintarkastuskertomuksen ja tarkas-

tuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi. 
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Hallitus § 36    18.4.2018 
 
VAALIN VAHVISTAMINEN / Koskenlaine  
 
Hall § 36  Hallitus valitsi 14.2.2018 § 15 johtavan hoitajan virkaan Sirpa Kos-

kenlaineen. Koskenlaine on ilmoittanut ottavansa viran vastaan 
9.4.2018 ja toimittanut lääkärinlausunnon, jossa häntä pidetään 
sopivana ko. virkaan.  

 
 Valintapäätöksessään hallitus vahvisti johtavan hoitajan tehtävä-

kohtaiseksi palkaksi 3840 €/kk. 
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus  
 

1. vahvistaa johtavan hoitajan vaalin ja 
2. toteaa, että kuntayhtymässä noudatettava kuuden kuukauden 

koeaika päättyy 8.10.2018.  
 
Päätös:  Hallitus  
 

1. vahvisti johtavan hoitajan vaalin ja 
2. totesi, että kuntayhtymässä noudatettava kuuden kuukauden 

koeaika päättyy 8.10.2018.  
 
Sirpa Koskenlaine poistui kokoushuoneesta esteellisenä tämän 
pykälän ajaksi. 
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Hallitus § 37   18.4.2018 
 
SAIRAANHOITAJAN VARAHENKILÖN TOIMEN VASTAANOTTOILMO ITUKSEN PE-
RUMINEN JA SAIRAANHOITAJAN VARAHENKILÖN TOIMEN HAET TAVAKSI JULIS-
TAMINEN 
 
Hall § 37  Johtava hoitaja: 
 Sairaanhoitajan varahenkilön toimeen hallituksen 10.1.2018 § 9 

valitsema sairaanhoitaja Minna Ylilokka on ilmoittanut, ettei ota 
tointa vastaan 2.7.2018 alkaen. 

 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus 
 

1. merkitsee Ylilokan ilmoituksen tiedoksi ja 
2. julistaa sairaanhoitajan varahenkilön toimen haettavaksi. 
 
Marja-Liisa Kelloniemi esitti, että sairaanhoitajan varahenkilön 
tointa ei julisteta haettavaksi. Esitystä ei kannatettu. 

 
Päätös:  Hallitus 
 

1. merkitsi Ylilokan ilmoituksen tiedoksi ja 
2. julistaa sairaanhoitajan varahenkilön toimen haettavaksi. 
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Hallitus § 38   18.4.2018 
 
TYÖVAPAA / Martin 
 
Hall § 38 Johtava hoitaja: 
 Kotisairaanhoitaja Maria Martin on anonut virkavapautta 1.8.2018-

31.1.2019. 
 
 Hallintosäännön 23 § perusteella viranhaltija voi myöntää harkin-

nanvaraisen virkavapauden ja työloman enintään kahdentoista 
(12) kuukauden ajaksi, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden/ 
työloman ajalta maksettavan palkan määrä. Johtava hoitaja on vi-
ranhaltijan päätöksellä myöntänyt työvapaata 1.8.2017-31.7.2018.  

 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus myöntää kotisairaanhoitaja Maria Martinille työvapaata 

1.8.2018-31.1.2019 sillä ehdolla, että kotisairaanhoitajan toimeen 
saadaan sijainen. 

 
Päätös:  Hallitus myönsi kotisairaanhoitaja Maria Martinille työvapaata 

1.8.2018-31.1.2019 sillä ehdolla, että kotisairaanhoitajan toimeen 
saadaan sijainen. 
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Hallitus § 39    18.4.2018 
 
ASUNNON VUOKRAAMINEN / Takala ja Mettiäinen 
 
Hall § 39  Toimistonhoitaja: 
 Maria Takala ja Kari Mettiäinen ovat hakeneet 1.5.2018 lähtien 

vuokralle lääkärien rivitalon asuntoa nro 3. 
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus vuokraa Maria Takalalle ja Kari Mettiäiselle lääkäritalon 

asunto 3:n 1.5.2018 lähtien. 
 
 Ko. asunnossa on ollut vesivahinko, jonka korjaustyöt eivät toden-

näköisesti valmistu vielä 1.5.18 mennessä. Tästä syystä johtava 
lääkäri muutti päätösehdotustaan siten, että asunto vuokrataan 
Takalalle ja Mettiäiselle kun huoneiston korjaustyöt saadaan val-
miiksi. 

 
Päätös:  Hallitus vuokraa Maria Takalalle ja Kari Mettiäiselle lääkäritalon 

asunto 3:n kun huoneiston korjaustyöt saadaan valmiiksi. 
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Hallitus § 40    18.4.2018 
 
IRTISANOUTUMINEN TERVEYDENHOITAJAN TOIMESTA / Korho nen  
 
Hall § 40  Johtava hoitaja: 
 Terveydenhoitaja Sirpa Korhonen on 3.4.2018 irtisanonut työsuh-

teensa päättymään irtisanomisajan kuluttua. 
 
 Työntekijän irtisanoessa työsopimuksensa irtisanomisaika on vä-

hintään yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut yli viisi vuotta 
keskeytyksettä. Korhonen on aloittanut kuntayhtymässä 
20.9.2010. 

 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus myöntää eron terveydenhoitaja Sirpa Korhoselle 2.5.2018. 
 
Päätös:  Hallitus myönsi eron terveydenhoitaja Sirpa Korhoselle 2.5.2018. 
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Hallitus § 41    18.4.2018 
 
TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN 
 
Hall § 41 Työterveyshoitajan irtisanoutumisen johdosta työterveyshuollon 

palveluja ei voida kuntayhtymässä tarjota toistaiseksi. Kuntayhty-
mällä on lakisääteinen työterveyshuoltopalvelujen järjestämisvel-
vollisuus. Koska selvitystyö ja päätöksenteko kuntayhtymän terve-
yspalvelujen siirtymisestä Lapin sairaanhoitopiirin alaisuuteen on 
kesken ja mahdollinen siirtyminen tapahtuisi vuoden 2019 alusta, 
työterveyshuolto on ensisijaisesti järjestettävä kuluvan vuoden 
loppuun saakka. 

 
 Johtava hoitaja Sirpa Koskenlaine totesi, että henkilökunnan kans-

sa käytyjen keskustelujen pohjalta palvelujen järjestäminen omana 
toimintana ei ole mahdollista. Nykyisillä asiakasmäärillä työterve-
yshoitajan palveluja tarvitaan kahtena päivänä viikossa ja työter-
veyslääkärin palveluja yhtenä päivänä kuukaudessa. Alustavien 
tiedustelujen mukaan ne voitaisiin ostaa yksityisiltä palveluntuotta-
jilta paikkakunnalle.  

 
 Pentti Pyykönen poistui kokoushuoneesta klo 16.04 ja palasi 

klo16.06. Hallitus piti tauon klo 16.04–16.17. 
 
 Tauon jälkeen sovittiin, että kartoitetaan mahdollisimman pian yksi-

tyisten palveluntuottajien lakisääteisten työterveyspalvelujen hinnat 
ja palvelu ostetaan kokonaistaloudellisesti edullisimmalta palvelun-
tuottajalta 31.12.2018 saakka. 

 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus 
 

1. kartoittaa yksityisten palveluntuottajien paikkakunnalle tarjoa-
mat työterveyshuoltopalvelut ja 

2. valtuuttaa vt. johtavan lääkärin ja hallituksen puheenjohtajan 
tekemään sopimuksen kokonaistaloudellisesti edullisimman 
palveluntuottajan kanssa työterveyshuoltopalveluista 
31.12.2018 saakka.  

 
Päätös:  Hallitus 
 

1. kartoittaa yksityisten palveluntuottajien paikkakunnalle tarjoa-
mat työterveyshuoltopalvelut ja 

2. valtuutti vt. johtavan lääkärin ja hallituksen puheenjohtajan te-
kemään sopimuksen kokonaistaloudellisesti edullisimman pal-
veluntuottajan kanssa työterveyshuoltopalveluista 31.12.2018 
saakka.  
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Hallitus § 42    18.4.2018 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Hall § 42 Valvira 

- yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ilmoitus sai-
raankuljetus-ajoneuvojen muutoksista; Tunturi-Lapin Ensihoito 
Oy 

 Lapin aluehallintovirasto 
- kunniamerkkiehdotukset vuonna 2018 
Ympäristöterveyslautakunta 
- pöytäkirja 26.3.2018 

 Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri § 16-22 ja 24 henkilöstöasioita, § 23 Kuntotut-

kimuksen tilaaminen 
- johtava hoitaja §:t 50-78 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 9-12 henkilöstöasioita 
- vastaava hammaslääkäri § 4 henkilöstöasia 
- ravitsemispäällikkö §:t 10-15 henkilöstöasioita 

 
Ehdotus: Jl.vt. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
 
 Lisäksi tiedoksi merkittiin, että Pelkosenniemen terveyskeskuksen 

kuntoutussiiven ulkovuorilaudoituksen uusimisen urakkatarjousten 
jättöaika päättyy 23.4.2018 klo 15. 

 
 Sovittiin alustavasti, että seuraava kokous pidetään 16.5.2018 klo 

15. 
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Hallitus § 43   18.4.2018 
 
PELKOSENNIEMEN NEUVOLAN KATTOURAKKATARJOUKSET 
 
Hall § 43  Pelkosenniemen neuvolan asunto-osan vesikaton uusimisesta on 

pyydetty kohdennetut tarjoukset viideltä urakoitsijalta 16.4.2018 
klo 15 mennessä. 

 
 Tarjouksia saatiin kahdelta urakoitsijalta. Etelä-Lapin Rakennus 

Oy:n urakan kokonaishinta (alv 24%) on 29.623,60 € ja Huoltokero 
Oy:n urakan kokonaishinta (alv 24%) on 31.000,00 €. 

 
 Tarjoukset esiteltiin ja olivat nähtävänä kokouksessa. 
 
 Kuntayhtymän hallitus päättää 10.000 € ylittävistä hankinnoista. 

Talousarviossa vesikaton uusimiseen on varattu 15.000 €. 
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus hyväksyy Etelä-Lapin Rakennus Oy:n 29.623,60 € urakan 

Pelkosenniemen neuvolan asunto-osan vesikaton uusimisesta. 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi Etelä-Lapin Rakennus Oy:n 29.623,60 € urakan 

Pelkosenniemen neuvolan asunto-osan vesikaton uusimisesta. 
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Hallitus § 44    18.4.2018 
 
MUUT ASIAT 
 
Hall § 44  Puheenjohtaja toi tiedoksi Lapin sairaanhoitopiirin ensihoidon am-

bulanssitallin puutteen ja tiedusteli, onko kuntayhtymän mahdollis-
ta vuokrata talonmiehen asuntotalo ensihoidolle ja rakentaa sopiva 
ambulanssitalli terveyskeskuksen yhteyteen. Asiaa voisi käsitellä 
kiinteistötyöryhmässä. 

 
 Johtava lääkäri ilmoitti, että fysioterapia on siirtynyt sisäilmaon-

gelmien vuoksi talonmiehen asuntotaloon kun muita sopivia tiloja 
ei ole käytettävissä ja totesi ettei ylimääräisiä ulkopuolisille vuok-
rattavia tiloja ole. 

 
 Hilkka Mustonen ilmoitti, että Itä-Lapin sote-selvityksen loppura-

portti esitetään 8.5.2018 ja toivoi päättäjien runsasta osallistumista 
tilaisuuteen. 

 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.08. 
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Hallitus      18.4.2018 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT  
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät   32 – 42, 44 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pykälät  43 
 

HvalL 3 §:n mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla 
 Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  
 Pykälät   43 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 
Hallitus 
Sodankyläntie 202 A, 98500 PELKOSENNIEMI 
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen  
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
Oikaisuvaatimuksen sisältö  
Oikaisuvaatimuskirjelmästä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 
VALITUSOSOITUS 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 
Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite: 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
      
Kunnallisvalitus, pykälät   Valitusaika 30 päivää 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirja 
Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on 
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäl-
jennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomais elle 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali-
tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
Lisätietoja 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-
oikeudessa 250 euroa. 

Liitetään pöytäkirjaan  


