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Hallitus § 19    20.2.2019  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 19 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 
1.1.2019 alkaen 12.   

 
 Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi 1.6.2017–

31.5.2021 
 
 Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen  

varajäsen 
 

 Pelkosenniemi 6 ääntä 6 sairaansijaa 
               §31    

Kulpakko Aino  1,5     2 Honkanen Heikki 
Laukkanen Anu  1,5     - Oikarinen Antti 
Luoma-aho Tero   1,5     2 Suopanki Elina  
Pyykönen Pentti   1,5     2    Kiemunki Sari-Anne 

    6 ääntä 
 
 Savukoski  6 ääntä   6 sairaansijaa 
                     
 Ahola Merja   1,5      Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  1,5  2    Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  1,5  2    Martin Heidi 
 Savukoski Jouko  1,5  2       Luiro Anu 
    6 ääntä 
 
Päätös:  Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
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Hallitus § 20 - 22   20.2.2019 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 20  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 8.2.2019 ja esityslista on 

lähetetty hallituksen jäsenille ja asioiden esittelijöille 12.2.2019. 
 
 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 § 21  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 Pentti Pyykönen ja Kari Kilpimaa. 
 
 
 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Hall § 22 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mah-

dolliset lisäasiat. 
 
Päätös:  Todettiin, että ennen kokouksen alkua Perlacon Oy:n asiantuntija-

konsultin esityksen pohjalta otetaan käsittelyyn terveyspalvelujen 
järjestämisvaihtoehtojen selvityshankkeen jatko, § 31. Lisäksi 
saapuneet hakemukset lääkärinvirkoihin käsitellään §:nä 32. 

  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    23 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|    |    |  
 

Hallitus § 23    20.2.2019 
 
KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 23  Toimistonhoitaja: 
 Kuntayhtymän hallitus hyväksyi 28.11.2018 § 116 toiminta- ja talo-

ussuunnitelman 2019 - 2021. 
 
 Talousarviossa on hyväksytty toiminnan tavoitteet ja tavoitteiden 

toteuttamista varten määrärahat ja tuloarviot. 
 
 Jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet kuntayhtymän toiminta- 

ja taloussuunnitelman, Pelkosenniemen kunnanvaltuusto 1.2.2019 
§ 7 ja Savukosken kunnanvaltuusto 20.12.2018 § 81.  

 
 Perussopimuksen 9 § mukaan kuntayhtymän hallitus päättää mää-

rärahojen jaosta tulosalueittain ja tulosyksiköittäin ja toiminnalle 
asetettujen tulostavoitteiden seurannasta.  

 
 Hallintosäännön mukaan ympäristöterveyslautakunta hyväksyy 

ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen käyttösuunnitel-
man. 

 
 Talousarviovuodelle laadittu käyttösuunnitelma on liitteenä 1. 
 Käyttösuunnitelmaan perustuen on vuodelle 2019 laskettu tervey-

denhuoltolain 58 § mukaiset kustannukset: 
 

 

Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla

 - sis. tavanomaiset lab.- ja rtg-tutkimukset 219,00

Sairaanhoitajan vastaanotolla

 - sis. tavanomaiset laboratoriotutkimukset 105,10

Neuvolan terveyden-/sairaanhoitajan vastaanotolla

 - sis. tavanomaiset laboratoriotutkimukset 149,05

Kotisairaanhoitajan kotikäynti 126,65

Hammaslääkärin vastaanotolla

 - sis. tavanomaiset lab.- ja rtg-tutkimukset 123,75

Suuhygienistin vastaanotolla

 - sis. tavanomaiset lab.- ja rtg-tutkimukset 46,55

Laboratoriossa 40,10

Röntgenissä 95,25

Fysioterapeutin vastaanotolla 49,85

VUODEOSASTON HOITOPÄIVÄ 351,45

 
 Sotilasvammalain 6 a § mukaiset kustannukset ovat avohoito-

käynnille 130,05 e ja vuodeosaston hoitopäivälle 394,40 e. 
 
 CD:n polttaminen asiakkaalle 13,35 e/kpl. 
 
 Em. hinnat ovat myös vakuutusyhtiöltä laskutettavia täyskustan-

nusmaksuja.  
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Hallitus § 23    20.2.2019 
 
...Käyttösuunnitelman vahvistaminen    
 
Ehdotus: Jl.vt.  Hallitus vahvistaa liitteen 1 mukaisen käyttösuunnitelman ja esitte-

lyssä mainitut avohoidon ja vuodeosaston hoitopäivien kustannuk-
set. 

 
 Ympäristöterveysjohtaja totesi, että ympäristöterveydenhuollon 

osalta käyttösuunnitelma käsitellään 26.2.2019. 
 
Päätös:  Hallitus vahvisti liitteen 1 mukaisen käyttösuunnitelman ja esitte-

lyssä mainitut avohoidon ja vuodeosaston hoitopäivien kustannuk-
set. 
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Hallitus § 24   20.2.2019 
 
TALOUSARVION 2019 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 
 
Hall § 24  Toimistonhoitaja: 
 Jäsenkuntien kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet kuntayhtymän 

toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2021. 
 
 Talousarviossa on hyväksytty toiminnan tavoitteet ja tavoitteiden 

toteuttamista varten määrärahat ja tuloarviot. Kuntayhtymän talo-
usarvio on jäsenkuntien valtuustoihin nähden sitova jäsenkuntien 
maksuosuuksien, käyttötalouden ja investointien nettosumman 
osalta. 

 
1. Tavoitteet, toiminnan toteuttaminen ja määräraha t 

 
Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän hallitus päättää määrä-
rahojen jaosta tulosalueittain ja tulosyksiköittäin ja toiminnalle ase-
tettujen tulostavoitteiden seurannasta. 
 
Käyttötalouden toiminnalliset (määrälliset) tavoitteet ovat jäsen-
kuntien valtuustoihin nähden ohjeellisia hoitopäivien ja avohoito-
käyntien osalta. Investointiosan sitovuus määritellään hankkeittain. 
Määrärahojen siirrosta hankkeiden välillä päättää yhtymähallitus. 
 
Tulosalueet vastaavat määrärahojen käytöstä taloudellisesti ja 
toiminnan toteuttamisesta asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä 
niiden tuloksellisuuden ja taloudellisuuden seurannasta. 
 
Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia tulosalueittain ja tukipalvelu-
yksikön osalta tulosyksikön sisällä. Tulosalueen määrärahojen 
käytöstä ja määrärahojen siirrosta tulosalueen yksiköiden välillä 
päättää tulosalueen johtaja, tukipalveluyksikön osalta toimistonhoi-
taja ja ravintohuollon osalta ravitsemuspäällikkö. Jos hallituksen 
myöntämä tulosalueen tai -yksikön määräraha ei riitä, on johtavan 
lääkärin selvitettävä rahoitustarpeen kattaminen toisen tulosalueen 
tai -yksikön määrärahoista.  
 
Tulosalueen koko määrärahan ylitys ja tuloarvion alitus on esitet-
tävä ja perusteltava hallitukselle talousarviovuoden aikana heti kun 
muutos on tiedossa.  

 
 Kuntayhtymän hallitus päättää mahdollisista tulosalueiden välisistä 

määrärahojen siirrosta. Määrärahan muutosesityksessä on selvi-
tettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tu-
loarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita 
koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaiku-
tus määrärahoihin. 
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Hallitus § 24    20.2.2019 
 
…Talousarvion 2019 täytäntöönpano-ohje 

 
Hallitus on nimennyt toistaiseksi tositteiden hyväksyjät ja maksu-
määräyksen antajat (hallituksen puheenjohtaja, johtava lääkäri, tu-
losalueiden johtajat omilla tulosalueillaan, vastaava hammaslääkä-
ri, toimistonhoitaja, ravitsemispäällikkö) sekä arvopostin vastaan-
ottajaksi talonmiehen ja toimistonhoitajan. 
 
Käynti- ja muut toimintatilastot toimitetaan kuukausittain seuraa-
van kuukauden 5. päivään mennessä toimistoon. 

 
 Saapuneiden laskujen maksuaika on kaksi viikkoa. Ostolaskut py-

ritään tilaamaan e-laskuina ja laskut käsitellään sähköisesti Ron-
do-järjestelmässä. Laskuille on oltava asiatarkastaja ja hyväksyjä. 
Lasku on riittävästi yksilöitävä (tarkoitus, mitä/ketä lasku koskee, ti-
li, kustannuspaikka, toiminto, alv-koodi, mahdollinen ennakkoperin-
tärekisteriote). Laskun hyväksyjä vastaa viime kädessä laskun oi-
keellisuudesta. Koska kirjanpitolain mukaan tositteen tehtävänä on 
todentaa liiketapahtuma, hyväksyjän on varmistuttava laskun oi-
keellisuudesta ja siitä, että laskusta käy selville tarvittavat perus-
teet ja selvitykset ja, että ne ovat myöhemminkin helposti todetta-
vissa mm. tilintarkastuksessa. Menotositteesta on käytävä selville 
vastaanotettu tuotannontekijä ja tulotositteesta luovutettu suorite.  

 
 Laskut on käsiteltävä viivytyksettä ja hyvissä ajoin ennen eräpäi-

vää, jotta ne voidaan siirtää maksatukseen ajoissa ja vältytään vii-
västyskoroilta. 

 
 Ennakkoperintärekisteriin kuulumattomien laskut maksetaan kuu-

kauden viimeinen päivä, jos laskut on toimitettu palkanlaskentaan 
kaksi viikkoa ennen maksupäivää. Laskun liitteenä tulee olla kopio 
vakuutustodistuksesta tai vakuutuskirjasta. 

 
 Kaikkien laskun käsittelijöiden on syytä kiinnittää erityistä huomiota 

arvonlisäveromenettelyyn, eläkevakuutusmenettelyyn ja laskutus-
määräyksiin. 

 
 Kunnallisen eläkelain piiriin kuuluu myös sellainen henkilö, joka ei 

ole työsuhteessa kuntayhtymään, mutta jolle maksetaan palkkiota 
tai muuta vastiketta tehdystä työstä toimeksianto- tai konsulttiso-
pimuksen tai vastaavan järjestelyn perusteella. Jos toiminta kuuluu 
yrittäjien eläkelain piiriin tai sitä harjoitetaan yhtiön tai muun yhtei-
sön nimissä, ei siitä peritä eläkemaksuja. Tämän vuoksi työn suo-
rittajalta tulee aina vaatia kopio vakuutustodistuksesta tai vakuu-
tuskirjasta maksettaessa hänelle korvauksia. Jo sopimuksia tai 
toimeksiantoja tehtäessä on tekijän huomioitava eläkelakien vaiku-
tukset. 
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Hallitus § 24    20.2.2019 
 
…Talousarvion 2019 täytäntöönpano-ohje 
 
 Palkat maksetaan vakituisille viranhaltijoille kuukauden 15. päivä-

nä ja sijaisille kuukauden viimeisenä päivänä. Kokouspalkkiot 
maksetaan palkkiosäännön mukaisesti neljännesvuosittain.  

 
 2. Perittävät maksut 

 
Tulosalueiden on perittävä asiakasmaksut ja muut tulonsa ajoissa 
ja oikean suuruisina. Laskuissa on oltava maininta korkolain mu-
kaisesta viivästyskoron suorittamisvelvollisuudesta ja muistutus-
laskuista perittävästä 5 euron korvauksesta.  
 
Mikäli saatavaa ei suoriteta kahden laskutuskerran jälkeen, se siir-
retään ulosottoperintään. 

 
 Toimisto huolehtii ulosottoteitse tapahtuvasta jatkoperinnästä. 

Toimistoon on toimitettava tiedot laskutetuista asiakasmaksuista 
vähintään kerran viikossa ja muut tilitykset kuukausittain seuraa-
van kuukauden 5. päivään mennessä. 

 
 Jäsenkuntien käyttötalouden maksuosuusennakoiden perusteena 

voidaan käyttää kahdettatoista osaa talousarvion mukaisesta mää-
rästä ja etenkin loppuvuodesta niitä on pyrittävä oikaisemaan jä-
senkunnan toteutuneen käytön mukaisesti. 

 
2. Hankinnat 
 
Hankinnoissa noudatetaan julkisista hankinnoista säädettyjä lake-
ja. Hankintalakia sovelletaan EU-kynnysarvot ja kansalliset kyn-
nysarvot ylittäviin hankintoihin. Hankinnat suoritetaan taloudelli-
sesti, tarkoituksenmukaisesti ja suunnitelmallisesti. Hankintoja py-
ritään keskittämään. Tarjouksista tulee hyväksyä se, joka on ko-
konaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Ilman kirjallista 
tarjouskilpailua hankintoja tehdään vain erityisistä syistä, esim. 
hankinnan vähäinen arvo, jolloin tarjoukset voidaan pyytää myös 
puhelimitse tai jos yhteishankintarengas on jo kilpailuttanut han-
kinnan asianmukaisesti.  
 
Tarjouspyynnössä on esitettävä valintaperusteet etukäteen esim. 
hintaperusteen lisäksi mahdollisuus päätöksentekoon toiminnalli-
siin syihin ja kokonaistaloudellisuuteen perustuen.  
 
Viranhaltijapäätös on tehtävä sellaisesta yli 1000 euron hankin-
nasta, joka ei kuulu jokapäiväiseen toimintaan kuuluviin kulutusta-
varahankintoihin. Hankintapäätös tulee perustella ja siihen on lii-
tettävä oikaisuohje ja osoitus asian saattamisesta markkinaoikeu-
teen. 10000 € ylittävistä hankinnoista päättää hallitus.  
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Hallitus § 24    20.2.2019 
 
…Talousarvion 2019 täytäntöönpano-ohje 
 

Ympäristöterveyslautakunta päättää ko. hankinnoista ympäristö-
terveyshuollon yhteistoiminta-alueen osalta. 

 
3. Matkat ja matkalaskut 
 
Virka- ja virantoimitusmatkat tulee tehdä niin vähin kokonaiskus-
tannuksin kuin on mahdollista. Yhteiskyytejä kuntayhtymän ja 
naapurikuntien viranhaltijoiden kanssa on pyrittävä käyttämään 
mahdollisuuksien mukaan. Samoin luottamustehtävissä toimivien 
samalta suunnalta kulkevien on käytettävä yhteiskuljetusta. 

 
Matkalaskut on esitettävä viivytyksettä matkan päätyttyä ja vii-
meistään kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. 
Matkalaskujen on oltava tarkasti yksilöityjä. Laskua vastaanotetta-
essa on siihen merkittävä sen saapumispäivä. 
 
Työntekijöiden ja viranhaltijoiden matkakustannusten korvaukset 
maksetaan kahden kuukauden kuluessa matkalaskun esittämises-
tä. 
 
Luottamushenkiöiden matkakustannusten korvaukset maksetaan 
kokouspalkkioiden maksatusten yhteydessä. 
 
4. Sisäinen valvonta  
 
Hallituksen hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan 
ohjetta on noudatettava.  
 
Tulosalueiden vastuuhenkilöt suorittavat kukin vastuualueellaan 
sisäistä valvontaa muiden työtehtäviensä ohessa. 

 
Ehdotus: Jl.vt.  Hallitus antaa edellä olevan talousarvion 2019 täytäntöönpano-

ohjeen kaikille viran- ja toimenhaltijoille noudatettavaksi. 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Hallitus § 25   20.2.2019 
 
SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTTOKÄYNNIN MAKSU 
 
Hall § 25  Johtava hoitaja:  
 Terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään laissa 734/92. 

Asiakasmaksulain 2 §:n mukaan palvelusta perittävä maksu saa 
olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten 
suuruinen. Kunta tai kuntayhtymä taikka johtosäännöllä määrätty 
luottamuselin voi päätöksellään alentaa asiakasmaksulainsäädän-
nössä säädettyjä enimmäismaksuja. Kuntayhtymässä on vahvis-
tettu asetuksen mukaiset enimmäismaksut viimeksi 1.1.2018 alka-
en. 

 
 Kuntien kiristyneen taloudellisen tilanteen vuoksi useat kunnat 

ovat soveltaneet asiakasmaksuasetuksen 7 § mukaista sarjahoi-
don hinnoittelua myös sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vas-
taanottokäynteihin.  Kuntayhtymä voisi naapurikuntien tapaan ot-
taa ko. maksun käyttöön. 

 
 Asetuksen mukainen sarjahoidon enimmäismaksu on tällä hetkellä 

11,40 e/käynti. 
 
 Sairaanhoitajan / terveydenhoitajan vastaanottokäyntimaksu 11,40 

e maaliskuun 2019 alusta  alkaen. Terveydenhoitajan vastaan-
otolla maksu koskee sairaanhoidollisia käyntejä. Neuvolapalvelut 
ovat jatkossakin maksuttomia. Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan 
vastaanotolla käymisestä peritään maksu korkeintaan kolme 
kertaa kalenterivuoden aikana , ja neljännestä kerrasta lähtien 
käynnit ovat maksuttomia. Maksut kerryttävät sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakasmaksukattoa. 

 Tilanteet, jolloin sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastaanoton 
maksua ei peritä: 

 
- neuvolakäynniltä 
- jos asiakkaalla on lääkärin vastaanottokäynti saman vaivan ta-

kia samana päivänä 
- jos asiakas ohjautuu hoitajalta lääkärille, peritään vain lääkärin 

palvelumaksu 
- diabeteshoitajalla käymisestä 
- mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoitajan vastaanottokäyn-

niltä (päihteiden korvaushoito) 
- lähihoitajan käynniltä 
- valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvalta rokotuskäynnil-

tä 
- jos kyse on yleisvaarallisesta tartuntataudista HIV-infektion, 

tippurin tai sukupuoliteitse tarttuvan klamydian tutkimuksesta ja 
hoidosta 

- työttömältä työnhakijalta, todistus esitettävä 
- veteraanitunnuksen omaavalta 
- alle 18-vuotiailta 
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Hallitus § 25   20.2.2019 
 
…Sairaanhoitajan vastaanottokäynnin maksu 
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus ottaa käyttöön 1.3.2019 alkaen 11,40 euron sairaanhoita-

jan / terveydenhoitajan vastaanottokäynnin maksun korkeintaan 
kolme kertaa kalenterivuodessa. Maksua ei peritä 

 
- neuvolakäynniltä 
- jos asiakkaalla on lääkärin vastaanottokäynti saman vaivan ta-

kia samana päivänä 
- jos asiakas ohjautuu hoitajalta lääkärille, peritään vain lääkärin 

palvelumaksu 
- diabeteshoitajalla käymisestä 
- mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoitajan vastaanottokäyn-

niltä (päihteiden korvaushoito) 
- lähihoitajan käynniltä 
- valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvalta rokotuskäynnil-

tä 
- jos kyse on yleisvaarallisesta tartuntataudista HIV-infektion, 

tippurin tai sukupuoliteitse tarttuvan klamydian tutkimuksesta ja 
hoidosta 

- työttömältä työnhakijalta, todistus esitettävä 
- veteraanitunnuksen omaavalta 
- alle 18-vuotiailta. 

 
Keskustelun alussa Tero Luoma-aho esitti eläkeläisten rajausta 
pois maksun piiristä. Aino Kulpakko totesi, ettei rajaamiselle ole 
tarvetta. Luoma-aho veti esityksensä pois. 
 

Päätös:  Hallitus ottaa käyttöön 1.3.2019 alkaen 11,40 euron sairaanhoita-
jan / terveydenhoitajan vastaanottokäynnin maksun korkeintaan 
kolme kertaa kalenterivuodessa. Maksua ei peritä 

 
- neuvolakäynniltä 
- jos asiakkaalla on lääkärin vastaanottokäynti saman vaivan ta-

kia samana päivänä 
- jos asiakas ohjautuu hoitajalta lääkärille, peritään vain lääkärin 

palvelumaksu 
- diabeteshoitajalla käymisestä 
- mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoitajan vastaanottokäyn-

niltä (päihteiden korvaushoito) 
- lähihoitajan käynniltä 
- valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvalta rokotuskäynnil-

tä 
- jos kyse on yleisvaarallisesta tartuntataudista HIV-infektion, 

tippurin tai sukupuoliteitse tarttuvan klamydian tutkimuksesta ja 
hoidosta 

- työttömältä työnhakijalta, todistus esitettävä 
- veteraanitunnuksen omaavalta 
- alle 18-vuotiailta. 
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Hallitus § 27   20.2.2019 
 
LIUKUVAN TYÖAJAN KÄYTTÖÖNOTTO 
 
Hall § 27  KVTES III luvun mukaan:  
 31 § Liukuva työaika 
 1 mom. Liukuvalla työajalla tarkoitetaan säännöllisen työajan jär-

jestämistä siten, että työntekijä voi kiinteän työajan ulkopuolella 
annetuissa rajoissa määrätä työnsä päivittäisen alkamis- ja päät-
tymisajankohdan. 

 
 2 mom.Työnantaja voi ottaa käyttöön toiminnan kannalta tarkoi-

tuksen mukaisen liukuvan työajan järjestelmän tässä pykälässä 
määrätyin ehdoin ja rajoituksin työaikaluvun 7 §:n mukaisessa 
yleistyöajassa ja 8 §:n mukaisessa toimistotyöajassa. Työnantaja 
voi myös lakkauttaa järjestelmän kokonaan tai osittain. 

 
 Soveltamisohje:Työnantaja päättää liukuvan työajan ehdoista ja 

käyttöönotosta sekä siitä, mihin henkilöstöryhmiin järjestelmää so-
velletaan. Ellei viranhaltija/työntekijä nimenomaisesti ilmoita jättäy-
tyvänsä järjestelmän ulkopuolelle, työnantajan ja työnteki-
jän/viranhaltijan kesken katsotaan sovitun liukuvasta työajasta. 
Työnantaja voi muuttaa tai lakkauttaa liukuvan työajan järjestel-
män irtisanomalla järjestelmän päättymään kolmen kuukauden irti-
sanomisaikaa noudattaen. Työnantaja tai työntekijä/viranhaltija voi 
irtisanoa sopimuksen päättymään kuukauden irtisanomisaikaa 
noudattaen. 

 
 32§ Liukuvan työajan ehdot 
 1 mom.Työnantaja määrittää liukuvassa työaikajärjestelmässä 

olevan kiinteän työajan, jonka aikana viranhaltijan/työntekijän on 
oltava työpaikalla tai työnantajan muussa hyväksymässä paikassa 
työnantajan käytettävissä. Työnantaja määrittää myös liukuma-
ajat. Liukuma-aika ja kiinteä työaika yhdessä voivat muodostaa 
enintään 12 tunnin pituisen ajanjakson ruokatauko mukaan lukien. 

 
 Soveltamisohje; Vuorokausilevosta ks. viittausmääräys TAL 29 §. 

Liukuma-aikana viranhaltija/työntekijä voi pääsääntöisesti itse 
päättää työhön tulo- ja lähtöaikansa. Työnantajalla on työnjohto-
oikeutensa nojalla oikeus tarvittaessa yksittäistapauksessa päät-
tää, että viranhaltijan/työntekijän on oltava työssä tiettynä esimer-
kiksi liukuma-ajaksi sattuvana aikana. Työnantaja ei saa käyttää 
työnjohto-oikeutta ko. asiassa säännönmukaisesti liukuvan työajan 
tarkoitus huomioon ottaen. Lisäksi työnantaja voi tarvittaessa an-
taa lisä- ja ylityömääräyksen. 

 Määräyksen mukaan liukuma-ajan enimmäismäärä voi olla esim. 
klo 7–9 sekä 15–19. Kiinteän työajan on oltava vähintään 5 tuntia, 
jollei työnantaja toisin päätä. 
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Hallitus § 27    20.2.2019 
 
…Liukuvan työajan käyttöönotto 
 
 2 mom.Työaikaluvun 25 § 1 momentin mukainen päivittäinen le-

poaika sijoitetaan kiinteän työajan keskelle. Päivittäinen lepoaika 
voidaan järjestää liukuvaksi siten, että viranhaltija/työntekijä voi it-
se päättää päivittäisen lepoajan ajankohdan annetuissa rajoissa. 

 
 33 § Säännöllisen työajan ylittävän tai alittavan kertymän rajat 

(saldokertymät) 
 Liukuvassa työajassa säännöllinen työaika voi ylittyä enintään 40 

tuntia (+saldo) tai alittua enintään 6 tuntia (-saldo). 
   
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus 
 

1. hyväksyy liukuvan työajan käyttöönoton 4.3.2019 lähtien, 
2. määrittää liukuma-ajan enimmäismääräksi klo 7 - 9 sekä 14 – 

18, 
3. määrittää päivittäisen lepoajan liukuman rajaksi klo 11-13 ja 
4. noudattaa muilta osin liukuvan työajan KVTES:ssa kulloinkin 

voimassa olevia määräyksiä.  
 
Päätös:  Hallitus 
 

1. hyväksyi liukuvan työajan käyttöönoton 4.3.2019 lähtien, 
2. määritti liukuma-ajan enimmäismääräksi klo 7 - 9 sekä 14 – 18, 
3. määritti päivittäisen lepoajan liukuman rajaksi klo 11-13 ja 
4. noudattaa muilta osin liukuvan työajan KVTES:ssa kulloinkin 

voimassa olevia määräyksiä.  
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Hallitus § 28   20.2.2019 
 
TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUSTEN JAKO 
 
Hall § 28  Hallitus 28.11.2018 § 114 valtuutti johtavan lääkärin neuvottele-

maan työterveyshuoltopalvelut kuntayhtymän henkilökunnalle 
2019 alkaen.  

 
 Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat ovat valtuuttaneet myös 

johtavan lääkärin neuvottelemaan puolestaan henkilökuntansa 
työterveyspalveluista. 

 
 Johtava lääkäri on jatkanut optiolla Attendo Terveyspalvelut Oy:n 

kanssa ollutta ostopalvelusopimusta helmikuun 2019 loppuun. Op-
tiosopimuksessa lääkäripalvelun hinta on noussut 15 %. 

 
 Attendo Terveyspalvelut Oy on hoitanut siis kuntayhtymän ja pe-

rusjäsenkuntien työntekijöiden työterveyshuollon. 
 
 Kuntayhtymän talousarvioon on varattu määräraha vain oman 

henkilökunnan työterveyshuollon kuluihin, yhteensä koko vuosi 
9.200 e. Attendon tammikuun kulut ovat laskennallinen arvon-
lisävero vähennettynä 6.493,54 e. 

 
Ehdotus: Jl.vt. Työterveyshuollon kustannukset jaetaan kuntayhtymän ja perus-

jäsenkuntien kesken kuukausittain palvelun käyttäjien suhteessa. 
 
Päätös:  Työterveyshuollon kustannukset jaetaan kuntayhtymän ja perus-

jäsenkuntien kesken kuukausittain palvelun käyttäjien suhteessa. 
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Hallitus § 29    20.2.2019 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Hall § 29    Savukosken kunta  

- jatkosopimus ict-palveluista 1.1.2019-31.12.2020 
Paula ja Sakari Uuniemi, asunnon irtisanominen 
Lahjoitus Aino Ulkuniemen muistorahastosta vuodeosaston poti-
laiden hyväksi 

 Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri § 2-3 ja 5-6 henkilöstöasioita, § 4 hankintapää-

tös (tilatarvekartoitus) 
- johtava hoitaja §:t 6-26 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 2-4 henkilöstöasioita 
- vastaava hammaslääkäri § 2 henkilöstöasia 
- ravitsemispäällikkö §:t 4-8 henkilöstöasioita 

 
Ehdotus: Jl.vt. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 30   20.2.2019 
 
MUUT ASIAT 
 
Hall § 30 Johtava lääkäri ilmoitti, että Koillismaan Osuuskaupan kanssa on 

allekirjoitettu kauppakirja Kiinteistö Oy Sau-Herran osakekaupas-
ta. 

 
 Puheenjohtaja totesi, että tilatarvekartoitus on saatu. Kartoittaja on 

sovittanut (Sale-tilaan) toiminnot fysioterapiaa lukuun ottamatta.  
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Hallitus § 31   20.2.2019 
 
TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISVAIHTOEHTOJEN SELVITYS HANKKEEN 
JATKO 
 
Hall § 31  Hallitus hyväksyi 28.11.2018 § 111 Perlacon Oy:n konsultointitar-

jouksen selvitystyöstä, joka koskee perusterveydenhuollon järjes-
tämisen siirtämistä yksityiselle tuottajalle.  

 
 Tarkoituksena oli konsulttityönä selvittää, voidaanko Pelkosen-

niemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän nykyinen 
toiminta siirtää yksityisen toimijan tuotettavaksi ja millä ehdoilla. 
Samalla tuli vertailla muutosta nollavaihtoehtoon ja mahdollisuu-
teen siirtää palvelujen tuottaminen Lapin sairaanhoitopiirille.  

 Ulkopuolista asiantuntijaosaamista tarvitaan muun muassa mah-
dollisten hankinta-asiakirjojen valmisteluun sekä myöhempien 
päätösten perusteella hankintaprosessin läpiviemiseen liittyen. 

 Tarjous koski terveyspalvelujen selvitystyön ja mahdolliseen kilpai-
lutusprosessin läpiviemistä. Selvitystyön tarkoituksena oli kartoit-
taa terveyspalvelujen ulkoistamisen tarve.  Mahdollinen kilpailutus 
sisältää hankintaprosessin suunnittelun, hankinta-asiakirjojen laa-
timisen, hankintaan liittyvät erilaiset selvitykset, kilpailutuksen suo-
rittamisen ja kilpailutuksen tulosten arvioinnin sekä mahdollisen 
hankintasopimuksen laatimisen.  

 
 Perlacon Oy:n asiantuntijakonsultti Heli Silomäki esitteli ennen 

varsinaisen kokouksen alkua selvitystyön perustiedot ja haastatte-
lujen tuloksia. 

 
 Anu Laukkanen jääväsi itsensä asian käsittelystä yleislausekejää-

viyden perusteella. 
 
 Keskusteltiin, miten asiassa jatketaan. Perlaconin ehdotus oli ollut, 

että terveydenhuolto kilpailutetaan ja kilpailutus laajennetaan kos-
kemaan myös vanhuspalveluita ja niiden tukipalveluita. Perustelu-
na oli, että tällöin saadaan kattava palvelukokonaisuus yhden toi-
mijan hallintaan. Ajatuksena oli, että saadaan säilytettyä palvelut 
ja kunnilla pysyy myös valvontavastuu. 

 
Ehdotus: Pj. Hallitus  

1. päättää jatkaa selvitystyötä ja kilpailutusta ja 
2. esittää Pelkosenniemen ja Savukosken kunnille, että ne pitävät 

yhteisen kunnanvaltuustojen iltakoulun, jossa Pelkosenniemen 
kunnanjohtaja toimii koollekutsujana. Tilaisuudessa Perlacon 
Oy esittelee asian kunnanvaltuustoille. Tämän jälkeen kunnat 
tekevät päätöksen, laajennetaanko kilpailutus vanhuspalvelui-
hin ja niiden tukipalveluihin. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Hallitus § 32   20.2.2019 
 
JOHTAVAN LÄÄKÄRIN JA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN HAKEMUKS ET 
 
Hall § 32  Hallituksen puheenjohtaja: 
 TE-palveluiden sivuilla on ollut johtavan lääkärin (100 %) ja terve-

yskeskuslääkärin (50 %) virat avoimena. Kumpaankin virkaan on 
tullut yksi hakemus. 

 
 Varmo Veli-Matti on hakenut johtavan lääkärin virkaa 75 % työajal-

la kiinteällä palkalla 10.000 €/kk sisältäen lämpimän asunnon ja 
toimenpidepalkkiot. Lisäksi hän esittää ehdoksi, että Katja Pulska 
valitaan terveyskeskuslääkärin 75 % virkaan. 

 
 Katja Pulska on hakenut terveyskeskuslääkärin 75 % virkaa kiin-

teällä palkalla 7.600 €/kk sisältäen toimenpidepalkkiot. 
 
Ehdotus: Pj. Hallitus jatkaa asian valmistelua ja kutsuu hakijat haastatteluun 

27.2.2019 klo 17.00. 
 
Päätös:  Hallitus jatkaa asian valmistelua ja kutsuu hakijat haastatteluun 

27.2.2019 klo 17.00. 
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Hallitus      20.2.2019 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT  
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät        19 - 32 
 

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

Pykälät       
 

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     
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 260 euroa. 

Liitetään pöytäkirjaan  


