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KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  21.8.2020 klo 14.00 – 16.00 
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
OSALLISTUJAT 
 
Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Kulpakko Aino   
  Laukkanen Anu     
  Luoma-aho Tero   puheenjohtaja 
  Pyykönen Pentti  
     
 
  Savukoski 
  Ahola Merja          
  Kelloniemi Marja-Liisa 
   Kilpimaa Kari           
  Savukoski Jouko             varapuheenjohtaja   
   
Muut osallistujat 

  Varmo Veli-Matti johtava lääkäri                               
  Reinvuo Ulla toimistonhoitaja/pöytäkirjanpitäjä   
  Koskenlaine Sirpa johtava hoitaja/pöytäkirjanpitäjä    
  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri   
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja    
  Vauhkonen Päivi   Pelkosenniemen kunnanjohtaja        
  Mulari Antti      Savukosken kunnanjohtaja                      
  
    
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                          Pöytäkirjanpitäjä 
                    
 
  Jouko Savukoski  Ulla Reinvuo      
                     
KÄSITELLYT ASIAT §:t 75 – 84 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski    
  2.9.2020     
 
  Pentti Pyykönen  Marja-Liisa Kelloniemi 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka   3.9.2020 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/hallinto/poytakirjat-hallitus/     
 
Todistaa   
    
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 75   21.8.2020  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 75 Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valit-

semilla jäsenillä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja sairaansi-
joja terveyskeskuksessa. Kunkin kunnan valitsemilla jäsenten ääni-
määrä 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 2            Honkanen Heikki 
Laukkanen Anu  1,5 2           Oikarinen Antti 
Luoma-aho Tero   1,5             Suopanki Elina  
Pyykönen Pentti   1,5 2       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        Peltoniemi Helena 
 Savukoski Jouko  1,5 2      Luiro Anu 
    6 ääntä 
  
Päätös:  Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi.   
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Hallitus § 76 – 78   21.8.2020 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 76 Hallituksen päätöksen 28.6.2017 § 47 mukaan kokouskutsu on annet-

tava 15 päivää ennen kokousta ja esityslista seitsemän päivää ennen 
kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian erityinen kiireelli-
syys sitä vaatii. 

 
 Kokouspäivä on sovittu 10.8.2020 ja esityslista lähetetty hallituksen 

jäsenille ja asioiden esittelijöille 14.8.2020. 
 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Jl. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Hall § 77 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla 

valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ään-
tenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkas-

tajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat 

ääntenlaskijoina, valittiin Pentti Pyykönen ja Marja-Liisa Kelloniemi.    
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 78 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa jär-

jestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolli-

set lisäasiat. 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.   
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Hallitus § 79   21.8.2020 
 
TOIMISTOSIHTEERIN TOIMI 
 
Hall § 79 Toimistonhoitaja: 
 Kuntayhtymän taloustoimistossa on kaksi toimistotyötä tekevää henki-

löä. Eri yhteistyötahoilta tulleiden määräaikojen ja lisääntyneiden teh-
tävien vuoksi, mm. henkilöstön vuosilomat on pidetty useina lyhyinä 
pätkinä ja lomia on siirretty pidettäväksi seuraavalle lomakaudelle. Si-
jaisten ja varahenkilöiden puuttuessa toiminta on todella haavoittuvaa. 
Lisätyövoiman tarve on välttämätön. 

 
 Tilanteen korjaamiseksi talousarviossa on varauduttu palkkaamaan 

työntekijä kuluvana syksynä. Toimistossa on laadittu liitteenä 1 oleva 
työpaikkailmoitus, jolla haetaan työntekijää toimistosihteerin toimeen. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus julistaa toimistosihteerin paikan haettavaksi. 
 
 Keskustelun jälkeen Aino Kulpakko esitti, että toimistosihteerin toimi 

voidaan hakea 12 kuukauden määräaikaisena toimena. 
 
 Anu Laukkanen kannatti Kulpakon esitystä. 
 
Päätös:  Hallitus yksimielisesti hyväksyi toimistosihteerin toimen täyttämisen 12 

kuukauden määräajaksi. 
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Hallitus § 80    21.8.2020 
 
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUULTA 2020  
 
Hall § 80 Toimistonhoitaja: 
 Oheismateriaalina on talousarvion toteutumavertailu ja terveystoimen 

kuntakohtainen omien palvelujen käyttötilasto toiselta vuosineljännek-
seltä.  

 
 Käyttötalous on toteutunut alkuvuoden pääsääntöisesti noudattaen 

talousarviota.  
 
 Avohoidon käyntejä on kertynyt suunnitelman vastaavan ajan keskiar-

voa ja edellisen vuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Koronaepidemi-
an vuoksi jouduttiin yli 70-vuotiaiden terveydenhoitokäyntejä karsi-
maan ja se näkyy etenkin neuvolatoiminnan ja fysioterapian käynti-
määrien vähenemisenä. Mm. fysioterapian ryhmätilaisuudet jouduttiin 
keskeyttämään rajoitusten vuoksi. Vuodeosaston hoitopäiviä oli 1442. 
Niitä oli 269 vuorokautta vähemmän kuin viime vuoden kesäkuun lo-
pussa. Kuormitus-% on ollut  66, ulkokunnille myytiin käytetyistä hoito-
päivistä lähes 10 %. Jäsenkuntien välinen käyttö on tasaantunut viime 
vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.  

 
 Käyttötalouden tuottoja on saatu odotetusti avohoidossa, mutta laitos-

hoidon asiakasmaksut ovat tässä vaiheessa alle arvion, mikä johtuu 
vuodeosaston vähemmästä käytöstä. Avohoidon asiakasmaksujen 
kertyminen tasoittunee loppuvuodesta, koska käynneistä lääkärin ja 
sairaanhoitajan vastaanotoilla peritään maksu vain kolmelta kerralta 
kalenterivuoden aikana. Asuntojen vuokratulot jäävät alle arvion, kun 
Pelkosenniemen lääkäritalo myytiin maaliskuun lopussa. Myynnin an-
siosta rakennusten kunnossapitomenoissa saataneen säästöä siltä 
osin.  

 
 Koronatilanteen vuoksi talousarvion toteutumisen arviointi tässä vai-

heessa tilivuotta on haasteellista, mutta kustannusten voidaan olettaa 
toteutuvan kuntayhtymän talousarvion mukaisesti.  

 
 Savukosken vastaanoton toimitilojen rakentamiseen on kesäkuun lop-

puun mennessä käytetty yhteensä 454.244,14 euroa.  
 
Ehdotus: Jl. Hallitus merkitsee talousarvion ja käyttötilastojen toteutumat tiedoksi. 
  
Päätös:  Hallitus merkitsi talousarvion ja käyttötilastojen toteutumat tiedoksi. 
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Hallitus § 81    21.8.2020 
 
VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN/Savukosken Kylätalo 
 
Hall § 81 Savukosken terveysasema on muuttanut vuokratiloista Savukosken 

Kylätalolta uusiin tiloihin. Sähköpostilla 28.7.2020 tilan vuokrasopimus 
on irtisanottu ja 30.7. ilmoitettu, että tila on valmis kunnan käyttöön.  

 
 Vuokrasopimuksen mukaan irtisanomisaika on vuokralaisen puolelta 

yksi kuukausi.  
 
Ehdotus: Jl. Vuokrasopimuksen irtisanominen merkitään tiedoksi. 
 
Päätös:  Hallitus merkitsi Savukosken Kylätalon vuokrasopimuksen irtisanomi-

sen tiedoksi. 
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Hallitus § 82    21.8.2020 
 
YHTEISEN TALONMIEHEN TOINTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN  
IRTISANOMINEN/Savukosken kunta 
 
Hall § 82 Toimistonhoitaja: 
 Kuntayhtymällä on ollut vuodesta 1986 yhteinen talonmiehen toimi 

Savukosken kunnan kanssa. Sopimus on ollut voimassa kalenterivuo-
den kerrallaan ja irtisanomisaika on kolme kuukautta. Sähköpostilla 
28.7.2020 sopimus on sanottu irti päättymään viimeistään kalenteri-
vuoden loppuun. Jos kunta on valmis lyhyempään irtisanomisaikaan, 
sopimus voidaan kuntayhtymän puolelta päättää 31.8.2020. 

 
Ehdotus: Jl. Savukosken kunnan kanssa yhteisen talonmiehen tointa koskevan 

sopimuksen irtisanominen merkitään tiedoksi. 
 
Päätös:  Savukosken kunnan kanssa yhteisen talonmiehen tointa koskevan 

sopimuksen irtisanominen merkittiin tiedoksi. 
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Hallitus § 83    21.8.2020 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Hall § 83 Sosiaali- ja terveysministeriö 

- ohje väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosiloma-
lain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä terveydenhuollossa 
ja sosiaalitoimessa työskentelevään  

- yksityisten toimijoiden tarvitsemien ylimääräisten henkilösuojainten 
korvauskäytännöt covid-19 -epidemian yhteydessä 

Lapin aluehallintovirasto 
- tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Lapin aluehallintoviraston 

toimialueelle, päätökset 16.6.2020 ja 1.7.2020 
- ohjauskirje kunnille ja sote-kuntayhtymille matkustusrajoitusten lie-

ventyessä 
Maanmittauslaitos 
- kutsu maanmittaustoimitus, määräalan muodostaminen kiinteistök-

si, As Oy Pelkosenniemen Lääkärientalo 
Kunnallinen työmarkkinalaitos, yleiskirjeet 
- yk 6/20 Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 1.4.2020-

28.2.2022 
- yk 7/20 Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 

2020-2021 
- yk 8/20 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2020-2021, 

Kunnallinen pääsopimus sekä aiesopimus sote- ja maakuntauudis-
tusta varten 

- yk 10/20 Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 
2020-2021 (TS-20) 

Savukosken kunta 
- ote kvalt 25.6.2020 P-S ktt ky vuoden 2019 tilinpäätös ja toiminta-

kertomus 
Pelkosenniemen terveystalon myynti-ilmoitus Huutokaupat.com -
sivustolla (päättyy 17.10.2020) 
Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri §:t 23 – 27 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 117 – 134 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 18 – 21 henkilöstöasioita 
- vastaava hammaslääkäri §:t 9 ja 12 hankintapäätös, §:t 10 - 11 

henkilöstöasioita 
 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 84   21.8.2020 
 
MUUT ASIAT 
 
Hall § 84 Jouko Savukoski tiedusteli, miksi Savukoskella ei järjestetä ko-

ronatestejä vaan sieltä joudutaan tulemaan koronatestiin Pelkosen-
niemelle. 

 
 Johtava lääkäri ilmoitti, että koronatestaus on järjestetty näin sen 

vuoksi, että edes toinen kuntayhtymän terveysasemista säilyy puh-
taana koronataudista ja siellä voidaan hoitaa koronattomat potilaat. 
Jos koronapotilaita tulee kuntayhtymän alueelle, oletuksena on, että 
heitä tulee hoitoon myös vuodeosastolle, jolloin Pelkosenniemen ter-
veyskeskus kontaminoituu (saastuu) koronataudista. 

 
 Johtava lääkäri ilmoitti, että Kemijärven kaupunki on supistamassa 

lääkäripäivystystoimintaa arki-iltoina, eikä supistuva päivystys vastaa 
kuntayhtymän tarpeisiin.  

 
 Hallitus totesi yksimielisesti, että johtava lääkäri voi selvittää onko So-

dankylän kunnalla mahdollisuus tarjota laajempaa lääkäripäivystystä. 
 
 Aino Kulpakko tiedusteli edellisessä kokouksessa hyväksytyn ravinto-

palvelujen ulkoistamisen valmistelusta ja henkilöstön aseman turvaa-
misesta palvelujen ulkoistamisen jälkeen. 

 
 Johtava hoitaja ilmoitti, että ulkoistamista on valmisteltu vuodesta 

2018 alkaen. Pelkosenniemen kunnan teknisen lautakunnan 
9.12.2019 antama tarjous olisi tullut nykyistä omaa ravintohuollon 
palvelua kalliimmaksi eikä se ollut millään muotoa kannattava. Lisäksi 
keskuskeittiölle olisi tullut tehdä muutokset asiakkaissa tai ruokavali-
oissa kolme päivää aikaisemmin, mikä ei toimi terveyskeskuksen 
vuodeosastoa ajatellen. Asiasta keskusteltiin yhtymähallituksen tä-
män vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Ulkoistamisesta on kes-
kusteltu eri palavereissa myös ravintohuollon henkilöstön ja oppiso-
pimustyöntekijän kanssa. Johtava hoitaja totesi vielä, että oppisopi-
mus ei velvoita työnantajaa työllistämään oppijaa valmistumisen jäl-
keen. Varsinaisia yhteistyöneuvotteluja ei tietenkään voitu järjestää, 
koska kuntayhtymän hallituksen päätös sille tehtyyn ravintopalvelutar-
joukseen saatiin kokouksessa. YT-neuvottelut tullaan käymään en-
simmäisen kerran 8.9.2020. 

 
 Hallitus totesi, että asiassa oli toimittu oikein. 
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Hallitus     21.8.2020 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät           75 -84 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää-
töksiin 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 annettuun 
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 alle-
kirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen-
nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia-
kirjat 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  
 


