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Hallitus      7/2018 94 
 
KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  5.9.2018 klo 15.00 – 16.05 
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
 

OSALLISTUJAT 
 

Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Hietala Eija   varapuheenjohtaja 
  Juuso Marianne    Honkanen Heikki   
  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 
  Lampela Mirja Pelkosenniemen kunnanjohtaja vt. 
  Mulari Antti   Savukosken kunnanjohtaja  
    
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                    Sihteeri 

                    
 
  Jouko Savukoski          Ulla Reinvuo  
                       
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 67  –  80   

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pelkosenniemi / Savukoski 14.9.2018   
                     
     
 
  Pentti Pyykönen          Merja Ahola  
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 

Aika ja paikka  18.9.2018 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
 
  
Todistaa   

  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 67   5.9.2018  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 67 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      Honkanen Heikki 
Luoma-aho Tero   1,75      Suopanki Elina  
Pyykönen Pentti   1,75        Kiemunki Sari-Anne 

    7 ääntä 
 
 Savukoski  7 ääntä   7 sairaansijaa 
                     
 Ahola Merja   1,75      Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  1,75     Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  1,75      Martin Heidi 
 Savukoski Jouko  1,75         Luiro Anu 
    7 ääntä 
 
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
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Hallitus § 68 - 69   5.9.2018 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 68  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 sähköpostilla 27.8.2018 ja esityslista on 

lähetetty hallituksen jäsenille ja asioiden esittelijöille 29.8.2018. 
 
 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 § 69  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, Merja Ahola ja Pentti Pyykönen. 
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Hallitus § 70   5.9.2018 
 
SAATAVIEN POISTOT 
 
Hall § 70 Toimistonhoitaja:  
 Kirjanpitolain mukaan tuotoista on vähennettävä tulot, joiden saa-

minen ei ole varma eikä todennäköinen. Perintäyrityksistä huoli-
matta eräitä kuntayhtymän saatavia ei ole saatu perityksi. 

  
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus poistaa saatavat vuoden 2018 kirjanpidosta seuraavasti: 
 

 

Tili Tilin nimi €

4940 - 1210 Vastaanottotoiminnan saatavat 681,20

4940 - 1222 Kotisairaanhoidon saatavat 24,00

4940 - 1240 Hammashuollon saatavat 657,30

4940 - 1310 Vuodeosaston saatavat 294,00

4940 - 1380 Kuntoutuksen saatavat 23,00

yhteensä 1679,50  
 
Päätös:  Hallitus poisti saatavat vuoden 2018 kirjanpidosta seuraavasti: 
 

 

Tili Tilin nimi €

4940 - 1210 Vastaanottotoiminnan saatavat 681,20

4940 - 1222 Kotisairaanhoidon saatavat 24,00

4940 - 1240 Hammashuollon saatavat 657,30

4940 - 1310 Vuodeosaston saatavat 294,00

4940 - 1380 Kuntoutuksen saatavat 23,00

yhteensä 1679,50  
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Hallitus § 75   5.9.2018 
 
TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 
 
Hall § 75  Johtava hoitaja: 
 Työterveyshuollon sairaanhoito- ja muut terveydenhuoltopalvelut, 

joiden järjestäminen on kunnille ja kuntayhtymille vapaaehtoista, 
tulee yhtiöittää kuntalain 126 §:n ja 150 §:n mukaisesti 1.1.2019 
mennessä tai siitä toiminnasta tulee luopua. 

 
 Eduskunnan käsittelyssä olevien hallituksen esitysten 

(HE15/2017) mukaan kunnan velvollisuudet työterveyshuollonpal-
veluiden järjestämisestä ulkopuolisille toimijoille siirtyvät uudistuk-
sen myötä tuleville maakunnille. Kunta, kuntayhtymä ja niiden ty-
täryhtiöt voivat kuitenkin edelleen työnantajan roolissa tuottaa 
omalle henkilöstölleen kokonaisvaltaiset työterveyshuoltopalvelut 
kuten muutkin työnantajat. 

 
 Kuntayhtymä ostaa tarjoamansa työterveyshuollon palvelut vuo-

den 2018 loppuun saakka Attendo Terveyspalvelut Oy:ltä.  
 
 1.1.2019 alkaen työterveyshuollossa tulee olla koulutettu työterve-

yslääkäri ja -hoitaja. Nykyisellä ostopalveluyrityksellä on ollut vai-
keuksia toimittaa sopimuksen mukaista koulutettua henkilöstöä. 
Voidaan olettaa, että kuntayhtymäkään ei saisi sellaista palkattua 
yhtiöittämisvaihtoehdossa.  

 
 Edellä olevaan viitaten, kuntayhtymän ei ole tarkoituksenmukaista 

yhtiöittää työterveyshuollon toimintaa, vaan siitä tulee luopua. 
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus 
 

1. ei yhtiöitä työterveyshuollon toimintaa, 
2. irtisanoo nykyiset työterveyshuoltosopimukset eri työnantajien 

kanssa päättymään 31.12.2018, 
3. kilpailuttaa kuntayhtymän oman henkilökunnan lakisääteiset 

työterveyshuoltopalvelut ja 
4. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 

 
Päätös:  Hallitus 
 

1. ei yhtiöitä työterveyshuollon toimintaa, 
2. irtisanoo nykyiset työterveyshuoltosopimukset eri työnantajien 

kanssa päättymään 31.12.2018, 
3. kilpailuttaa kuntayhtymän oman henkilökunnan lakisääteiset 

työterveyshuoltopalvelut ja 
4. tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Hallitus § 76   5.9.2018 
 
LUNASTUSOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 
 
Hall § 76  Kiinteistö Oy Sau-Herra on pyytänyt osakkaita ilmoittamaan vii-

meistään 24.9.2018 käyttävätkö ne yhtiöjärjestyksen 16 § mukais-
ta lunastusoikeutta, kun se on myymässä asuinhuoneiston B12 
hallintaan oikeuttavat osakkeensa 9571-10065. Velaton kauppa-
hinta on 31.000,00 €. 

 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus päättää, ettei kuntayhtymä käytä em. kaupassa osak-

keenomistajan lunastusoikeutta. 
 
Päätös:  Kuntayhtymä ei käytä em. kaupassa osakkeenomistajan lunastus-

oikeutta. 
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Hallitus § 77   5.9.2018 
 
PALKKAKUSTANNUKSET 2019 JA PALKKAHARMONISOINTI 
 
Hall § 77  Toimistosihteeri/palkka-asiamies: 
 Uudet virka- ja työehtosopimukset 2018–2019 ovat voimassa 

1.2.2018–31.3.2020. Sopimuskauden palkankorotukset vuonna 
2019 ovat keskimäärin 2,16 %. Paikalliset järjestelyerät ovat 
1.1.2019 Kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) 
1,2 %, Lääkärisopimuksessa (LS) 0,7 % ja Teknisten sopimukses-
sa (TS) 0,9 % ja keskitetty järjestelyerä 0,3 %.  

 
 1.4.2019 lukien tehdään yleiskorotukset ja henkilökohtaisen lisän 

korotukset. KVTES ja TS 1 % sekä LS terveyskeskuslääkäreillä ja 
– hammaslääkäreillä 2,1 % ja eläinlääkäreillä 1 %. 

 
 Paikallisilla järjestelyerillä pyritään paikallisten palkkausjärjestel-

mien kehittämiseen, epäkohtien korjaamiseen sekä tuloksellisuutta 
edistäviin toimiin ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukemiseen. 
Kuntayhtymässä kohdennettiin paikallista järjestelyerää 1.2.2013 
muun muassa tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Periaatteena oli tasa-
arvoinen palkkaus eli vaativuudeltaan samasta tehtävästä makse-
taan sama palkka.  

 
 Toimistosihteeri on selvitellyt jäsenkuntien ja naapurikuntien 

KVTES:n piiriin kuuluvien tehtäväkohtaisia palkkoja. Jäsenkunnis-
ta saatujen palkkatietojen vertailussa esimerkiksi lähihoitajien pe-
ruspalkat ovat n. 25 – 150 euroa ja laitoshuoltajilla n. 78 – 150 eu-
roa paremmat kuin kuntayhtymässä.  

 
 Kuntayhtymän alemmat peruspalkat vaikuttavat myös sijaisten 

saantiin alueellamme.  
 
 Talousarvion laadintaa varten tarvitaan päätös siitä, että pysym-

mekö KVTES, LS ja TS – sopimuskorotuksissa vai osoittaako hal-
litus enemmän määrärahoja tehtäväkohtaisten palkkojen harmo-
nisointiin.   

 
 Ehdotus annetaan kokouksessa. 
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus palauttaa asian valmisteluun ja edellyttää laskelmia palk-

kaharmonisoinnin kustannusvaikutuksista. 
 
 Ahola kannatti johtavan lääkärin ehdotusta. Luoma-aho totesi 

myös, ettei hallitus voi tehdä asiassa päätöstä ilman kustannus-
vaikutusten arviointia. 

 
Päätös:  Hallitus yksimielisesti palautti asian valmisteluun ja edellytti las-

kelmia palkkaharmonisoinnin kustannusvaikutuksista. 
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Hallitus § 78    5.9.2018 
 
TULEVISTA KOKOUSAJOISTA SOPIMINEN 
 
Hall § 78 Tulevien kokousten aikataulu voisi olla hyvä sopia. Alustavaa aika-

taulua voidaan tarvittaessa muuttaa. 
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus päättää seuraavat kokoukset pidettäväksi klo 15 alkaen 
 
 26.9.2018 
 31.10.2018 ja 
 28.11.2018. 
 
Päätös:  Hallitus päätti seuraavat kokoukset pidettäväksi klo 15 alkaen 
 
 26.9.2018 
 31.10.2018 ja 
 28.11.2018. 
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Hallitus § 79    5.9.2018 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Hall § 79  Valvira 

- yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva lu-
van muuttaminen, Debora Oy 

- yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva lu-
van muuttaminen, WellSaid Oy 

- yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva lu-
van muuttaminen, Suomen Terveystalo Oy 

Lapin aluehallintovirasto 
- ilmoitus ja lupa yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnasta, 

Käsmäläiset Oy 
Sosiaali- ja terveysministeriön muistio Pneumokokkirokotteet sota-
veteraaneille 
Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu 
- hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen sekä sote-valmistelun 

kuntakierrokset 2018 
Pelkosenniemen kunnanhallitus 
- 29.5.2018 § 99 Asevelvollisten kutsunnat Pelkosenniemen 

kunnassa vuonna 2018 
- 7.8.2018 § 163 Terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämi-

sen selvitystyön loppuraportti 
Savukosken kunta 
- kvalt 25.6.2018 § 42 Savukosken terveyskeskustoimitilat 
- khall 4.7.2018 § 171 Terveydenhuollon järjestämisvastuun siir-

tämisen selvitystyön loppuraportti 
- lausunto kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma 
Ympäristöterveyslautakunta 
- pöytäkirja 27.6.2018 
Selvitys rintamaveteraanien kuntoutukseen käytetyistä määrära-
hoista 2017 
Yhteistyösopimus mammografia tutkimuksia koskevassa ostopal-
veluhankinnassa 

 Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri § 46 - 55 henkilöstöasioita, § 45 hankintapäätös 
- johtava hoitaja §:t 109 -132  henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 19 - 22 henkilöstöasioita 
- vastaava hammaslääkäri §:t 7 - 8 henkilöstöasioita 
- ravitsemispäällikkö §:t 27 - 31 henkilöstöasioita 

 
Ehdotus: Jl.vt. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin ympäristö-

terveyslautakunnan pöytäkirja 29.8.2018.  
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Hallitus § 80    5.9.2018 
 
MUUT ASIAT   
 
Hall § 80  Pentti Pyykönen kertoi kiinteistötyöryhmän viime palaverista. Pyy-

detään muistio myös kuntayhtymään. 
 
 Marja-Liisa Kelloniemi esitti kuntayhtymän hallitukselle peruster-

veydenhuollon järjestämisvaihtoehtojen selvittämistä. Kuntayhty-
män tulee pyytää konsultointitarjous/-tarjoukset selvitystyöstä, joka 
koskee perusterveydenhuollon järjestämisen siirtämistä yksityisel-
le tuottajalle. Koska selvitystyön hinta todennäköisesti alittaa han-
kintalain kansallisen kynnysarvon, 60.000 euroa, kannattaa selvi-
tystyön tilauksessa ensisijaisesti suosia suorahankintaa.  

 
 Konsulttityön tarkoituksena on selvittää, voidaanko Pelkosennie-

men-Savukosken kuntayhtymän nykyinen toiminta siirtää yksityi-
sen toimijan tuotettavaksi ja millä ehdoilla. Samalla tulee vertailla 
muutosta nollavaihtoehtoon ja mahdollisuuteen siirtää palvelujen 
tuottaminen Lapin sairaanhoitopiirille.  

 
 Tarjous/tarjoukset on tuotava kuntayhtymän hallituksen käsiteltä-

väksi ennen talousarvion vahvistamista, jotta selvitystyön kustan-
nukset voidaan huomioida vuoden 2019 talousarviossa. 

 
 Keskustelun aikana puheenjohtaja totesi, että Savukosken kunta 

on teettämässä vastaavaa selvitystä sosiaalitoimessaan. Keskus-
telun jälkeen hallitus yksimielisesti hyväksyi konsultointitarjouksen 
pyytämisen. 

 
 Puheenjohtaja ilmoitti, että jäsenkuntien edustajia on 21.9.18 läh-

dössä tutustumaan Coronaria ryhmittymän tuottamiin terveyspal-
veluihin Posiolla. Sovittiin, että kuntayhtymästä mukaan lähtevät 
mahdollisuuksien mukaan johtava lääkäri ja johtava hoitaja. 

 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05. 
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Hallitus      5.9.2018 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT  
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät   67 – 75 ja 77 - 80 
 

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

Pykälät   76  
 

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    76 
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 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet    
  
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  


