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Hallitus      5/2019  65 
 
KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  17.4.2019 klo 16.00 – 17.46 
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
 

OSALLISTUJAT 
 

Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Kulpakko Aino  varapuheenjohtaja 
  Laukkanen Anu 
  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/pöytäkirjanpitäjä 
  Koskenlaine Sirpa johtava hoitaja/pöytäkirjanpitäjä, poissa § 59 

  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri  
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja 
  Vauhkonen Päivi   Pelkosenniemen kunnanjohtaja, §:t 55-58 ja 63-64 

  Rautiainen Esko     Savukosken kunnanjohtaja vs.,   §:t 55-58 ja 63-64 
    
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                         Pöytäkirjanpitäjä 

                    
 
  Jouko Savukoski               Ulla Reinvuo 
                       
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 55  – 67     

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pelkosenniemi / Savukoski     
   29.5.2019 
     
 
  Anu Laukkanen        Marja-Liisa Kelloniemi 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 

Aika ja paikka  4.6.2019 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
 
  
Todistaa   

  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 55   17.4.2019  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 55 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 
                    

Kulpakko Aino  1,5 3         Honkanen Heikki 
Laukkanen Anu  1,5 3        Oikarinen Antti 
Luoma-aho Tero   1,5        Suopanki Elina  
Pyykönen Pentti   1,5          Kiemunki Sari-Anne 

    6 ääntä 
 
 Savukoski  6 ääntä   6 sairaansijaa 
                     
 Ahola Merja   1,5 2      Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  1,5 2       Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  1,5        Martin Heidi 
 Savukoski Jouko  1,5 2      Luiro Anu 
    6 ääntä 
 
Päätös:  Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
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Hallitus § 56 - 58   17.4.2019 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 56  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. 

 
 Kokouspäivä on sovittu kokouksessa 20.2.2019 ja esityslista jaettu 

hallituksen jäsenille ja asioiden esittelijöille 10.4.2019. 
 
 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 § 57  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, Anu Laukkanen ja Marja-Liisa Kelloniemi. 
 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Hall § 58 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

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

dolliset lisäasiat. 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja totesi, 

ettei lisäasioita ollut. Yksimielisesti päätettiin käsitellä §:t 63 ja 64 
heti tämän pykälän käsittelyn jälkeen. 
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Hallitus § 59   17.4.2019 
 
LÄÄKÄRITALON ASUNNON KORJAUSTYÖT 
 
Hall § 59 Toimistonhoitaja: 
 Lääkäritalon asunto 4:ssä alkoi ennen joulua esiintyä hajuhaittaa. 

Kosteusvaurion tarkastuksessa ilmeni vaurioituneita alueita sau-
naosaston pesutiloissa, pahimmat vauriot ulkoseinässä ja pesu-
huoneen ja saunan väliseinässä. Saunaosasto oli tyhjennettävä ir-
taimistosta ja vesikalusteista. Pesu- ja saunatiloista oli poistettava 
kaikki seinäpinnoitteet ja sauna-pesuhuone osastoitiin ja ali-
paineistettiin muista tiloista.  Asukkaat muuttivat pois korjaustöiden 
ajaksi. 

 
 Purkutöiden jälkeen tilat kuivatettiin ja sauna- ja pesutilat uusittiin. 

Korjaustöitä ei kilpailutettu, koska niiden laajuutta tai kestoa ei voi-
tu etukäteen tietää.   

 

 

Työt Kustannus €

Vahinkokartoitus ja pintakuivaus 1035,40

Purkutyöt, tarvikkeet, sähkö- ja korjaustyöt 29783,36

Putkityöt ja tarvikkeet 606,33

Kustannukset yhteensä (sis.alv 24%) 31425,09  
 
 Vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoa. 
 
 Edelliset asukkaat irtisanoivat vuokrasopimuksensa ja hallitus on 

vuokrannut asunnon uudelle asukkaalle. Astianpesukonetta uudel-
le asukkaalle asennettaessa on havaittu kosteutta myös korjattu-
jen pesutilojen viereisessä keittiössä. 

 
 Keittiön kaapistot ovat alkuperäiset ja huonokuntoiset. Niiden uu-

simisesta on pyydetty tarjoukset kahdelta toimittajalta, hinnat 5830 
– 9935 €. Koska pesutilojen korjaus oli arvioitua kalliimpi, jätetään 
hallituksen päätettäväksi, uusitaanko keittiökaapistot.  

 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus 
 

1. hyväksyy vesivahingon korjaustyön kustannukset ja 
2. päättää keittiökaapistojen uusimisesta. 
 
Keskustelun aikana johtava lääkäri muutti päätösehdotuksensa: 
Hallitus hyväksyy vesivahingon korjaustyön kustannukset ja päät-
tää keittiökaapistojen uusimisesta myöhemmin.  

 
Päätös:  Hallitus hyväksyi vesivahingon korjaustyön kustannukset ja päät-

tää keittiökaapistojen uusimisesta myöhemmin.  
 
 Sirpa Koskenlaine poistui kokouksesta tämän pykälän alussa klo 

17.20. 
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Hallitus § 60   17.4.2019 
 
JOHTAVAN LÄÄKÄRIN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 60  Hallitus valitsi 27.2.2019 § 38 johtavan lääkärin 75 % virkaan Veli-

Matti Varmon. Varmo on 2.4.2019 ilmoittanut ottavansa viran vas-
taan 1.8.2019 alkaen ja on toimittanut asianmukaisen todistuksen 
terveydentilastaan.  

 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus vahvistaa Veli-Matti Varmon valinnan johtavan lääkärin 75 

% virkaan. 
 
Päätös:  Hallitus vahvisti Veli-Matti Varmon valinnan johtavan lääkärin 75 % 

virkaan. 
 
 Sirpa Koskenlaine palasi kokoukseen tämän pykälän alussa klo 

17.28. 
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Hallitus § 61   17.4.2019 
 
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKA 
 
Hall § 61  Hallituksen 27.2.2019 § 39 terveyskeskuslääkärin 75 % virkaan 

valitsema Katja Pulska on 3.4.2019 ilmoittanut, ettei ota virkaa 
vastaan. 

 
Ehdotus: Jl.vt.  Hallitus 
 

1. toteaa 27.2.2019 § 39 virkavaalin rauenneen ja 
2. julistaa terveyskeskuslääkärin viran, 75 % kokonaistyöajasta, 

haettavaksi. 
 
Päätös:  Hallitus 
 

1. totesi 27.2.2019 § 39 virkavaalin rauenneen ja 
2. julistaa terveyskeskuslääkärin viran, 75 % kokonaistyöajasta, 

haettavaksi. 
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Hallitus § 62    17.4.2019 
 
RÖNTGENHOITAJAN VAALI 
 
Hall § 62  Johtava hoitaja: 
 Avoinna olleeseen röntgenhoitajan 50 % toimeen on hakenut rönt-

genhoitaja Saku Korkiakoski. Hakemus on nähtävänä kokoukses-
sa. 

 
 Korkiakoski esittää palkkatoivomuksenaan 2000 e/kk 50 % toimes-

ta. 
 
Ehdotus: Jl.vt.  Hallitus 
 

1. valitsee röntgenhoitajan 50 % toimeen röntgenhoitaja Saku 
Korkiakosken ja 

2. vahvistaa 50 % työajan palkaksi 1500 e/kk, 
3. toimittaa vaalin ehdollisena kunnes työntekijä toimittaa hyväk-

syttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja 
4. toteaa, että toimessa noudatetaan kuuden kuukauden koeai-

kaa. 
 
Päätös:  Hallitus 
 

1. valitsi röntgenhoitajan 50 % toimeen röntgenhoitaja Saku Kor-
kiakosken ja 

2. vahvisti 50 % työajan palkaksi 1500 e/kk, 
3. toimitti vaalin ehdollisena kunnes työntekijä toimittaa hyväksyt-

tävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja 
4. totesi, että toimessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 
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Hallitus § 63    17.4.2019 
 
TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUSOPIMUS 
 
Hall § 63  Kuntayhtymän hallitus valitsi 27.2.2019 § 37 kuntayhtymän työter-

veyshuoltopalvelun tuottajaksi Pyhän Lääkäripalvelut/Työterveys 
Pyhän 1.4.2019 lähtien. 

 
 Sopimusluonnos esitettiin kokouksessa. Yksimielisesti todettiin, 

että kuntayhtymä tekee sopimuksen vain Kelan korvausluokka I 
mukaisesta työterveyshuollosta. 

 
- Sopimuksen ulkopuolelle jäävät pientyötapaturmat ja vapaa-

ajan tapaturmat.  
- Työhyvinvointipalvelut, jotka eivät kuulu Kela-korvauksen pii-

riin, sovitaan erikseen työpaikan tarpeiden mukaan.  
- Työterveyspalvelujen maksut määräytyvät tarjouksen mukai-

sesti. 
- Perumattomat vastaanottoajat, Lk I, maksaa työntekijä 
- Sopimus on voimassa 1.4.2019 – 31.12.2021. 

 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus hyväksyy työterveyshuoltopalvelusopimuksen Pyhän Lää-

käripalvelut/Työterveys Pyhän 1.4.2019 lähtien kokouksessa teh-
dyin korjauksin.  

 
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma tehdään yhdessä palvelun-
tarjoajan ja työnantajan kanssa mahdollisimman pian viimeistään 
31.5.2019 mennessä.  

 
Päätös:  Hallitus hyväksyi työterveyshuoltopalvelusopimuksen Pyhän Lää-

käripalvelut/Työterveys Pyhän 1.4.2019 lähtien kokouksessa teh-
dyin korjauksin.  

 
 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma tehdään yhdessä palvelun-

tarjoajan ja työnantajan kanssa mahdollisimman pian viimeistään 
31.5.2019 mennessä. 

 
 Tämä pykälä käsiteltiin § 58 jälkeen ja tarkastettiin kokouksessa. 
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Hallitus § 64     17.4.2019 
 
TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISVAIHTOEHTOJEN KILPAILU TUS 
 
Hall § 64  Kuntayhtymä on 20.2.2019 § 31 päättänyt, että se jatkaa selvitys-

työtä ja kilpailutusta. 
 
 27.3.2019 hallitus jätti jäsenkuntien päätettäväksi laajennetaanko 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
terveyspalvelujen järjestämisvaihtoehtojen kilpailutus koskemaan 
myös kuntien sosiaalipalveluja ja valtuuttavatko ne laajennettuaan 
kilpailutuksen koskemaan myös sosiaalipalveluja tai niiden osia, 
kilpailuttajaksi Perlacon Oy:n. 

 
 Savukosken kunnanhallitus on 1.4.2019 § 61 päättänyt antaa Sa-

vukosken kunnan puolesta Pelkosenniemen – Savukosken kan-
santerveystyön kuntayhtymälle ja Perlacon Oy:lle suostumuksen 
kilpailuttaa paitsi kuntayhtymän vastuulla olevat terveyspalvelut 
niin myös Savukosken kunnan omalla järjestämisvastuulla olevat 
sosiaalihuoltolain mukaiset kotipalvelun, kotihoidon, asumispalve-
lut ja niiden tukipalvelut. Viranomaistoiminnot jäävät kunnan vas-
tuulle. Kilpailuttamiskriteereinä tulee ottaa huomioon hinnan lisäksi 
laatu- ja riskienhallintaan liittyvät tekijät. 

 
 Pelkosenniemen kunnanhallitus on 9.4.2019 § 90 päättänyt, että 

kunta  
1. merkitsee tiedokseen Perlaconin laatiman terveyspalveluiden 

järjestämisvaihtoehtoja koskevan selvityksen, 
2. merkitsee tiedokseen Savukosken kunnan päätökset koskien 

sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä ja kilpailuttamista, 
3. päättää käynnistää neuvottelun Savukosken kunnan kanssa 

sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja 
4. päättää pyytää kunnan vaikuttamistoimielimiltä, nuorisovaltuus-

tolta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta lausunnon 
kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi. 

 
Ehdotus annetaan kokouksessa. 
 

Ehdotus: Jl.vt. Hallitus odottaa peruskuntien neuvottelut ennen kuin tekee pää-
töksen terveyspalvelujen järjestämisvaihtoehtojen selvityksen jat-
kamisesta kilpailutuksella. 

 
 Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen ilmoitti, että asia on Pelkosen-

niemen kunnanhallituksen käsittelyssä 7.5.2019. 
 
Päätös:  Hallitus odottaa peruskuntien neuvottelut ennen kuin tekee pää-

töstä jatkaa terveyspalvelujen järjestämisvaihtoehtojen selvitystä 
kilpailutuksella. 

 
 Hallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa. Kunnanjohtajat pois-

tuivat tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.57. 
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Hallitus § 65    17.4.2019 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Hall § 65    Valvira 

- ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimi-
paikan lopettaminen, AudiaBalance Excellence Oy Kuopio 

- päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista kos-
keva luvan muuttaminen, Suomen Terveystalo Oy 

Savukosken kunta 
- päätös, kvalt 28.3.2019 § 4 Hallinnon ja talouden tarkastuspal-

velut vuosille 2019-20 + mahdollinen kahden vuoden optio, 
Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky 

Ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja 25.3.2019 
Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri § 17-19 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 50-68 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja § 7-10 henkilöstöasioita 
- vastaava hammaslääkäri § 4-5 henkilöstöasioita 

 
Ehdotus: Jl.vt. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    75 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|    |   |   
 

Hallitus § 66   17.4.2019 
 
TULEVISTA KOKOUSAJOISTA PÄÄTTÄMINEN 
 
Hall § 66 Hallitus päätti 23.1.2019 § 16 alustavan kokoustensa aikataulun, 

jota tarvittaessa voidaan muuttaa. 
 
 15.5.2019 pidettäväksi sovittu kokous on muutettava mm. viran-

haltijoiden vuosilomien vuoksi. 
 
Ehdotus: Jl.vt.  Hallitus päättää seuraavat kokoukset pidettäväksi, klo 15 tai 16 

alkaen  
 
 22.5.2019 ja 
 12.6.2019. 
 
Päätös:  Hallitus päätti seuraavat kokoukset pidettäväksi, klo 15 tai 16 al-

kaen  
 
 22.5.2019 ja 
 12.6.2019. 
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Hallitus § 67    17.4.2019 
 
MUUT ASIAT 
 
Hall § 67  Johtava hoitaja kertoi työnvaativuuden arvioinnin, TVAn, vaiheista. 

Paikallisneuvotteluryhmä on kokoontunut ja käsitellyt perustehtä-
väkuvauksia. Tavoitteena on tuoda ne hallituksen käsittelyyn ke-
säkuun kokoukseen. 

 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.46.   
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Hallitus      17.4.2019 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT  
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät          55 - 67 
 

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  


