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KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  18.11.2020 klo 15.00 – 17.58 
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
OSALLISTUJAT 
 
Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Kulpakko Aino  Teams-yhteydellä   
  Laukkanen Anu  Teams-yhteydellä    
  Luoma-aho Tero   puheenjohtaja 
  Pyykönen Pentti  
     
 
  Savukoski 
  Ahola Merja          
  Kelloniemi Marja-Liisa 
   Kilpimaa Kari   Peltoniemi Helena          
  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 Teams-yht.§106-112  
  Vauhkonen Päivi   Pelkosenniemen kunnanjohtaja §:t 110-119       
  Mulari Antti      Savukosken kunnanjohtaja                      
      
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                          Pöytäkirjanpitäjä 
                    
 
  Tero Luoma-aho  Ulla Reinvuo         
                     
KÄSITELLYT ASIAT §:t 106 –  119 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski    
        
 
  Pentti Pyykönen  Helena Peltoniemi 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka  25.11.2020 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/hallinto/poytakirjat-hallitus/     
 
Todistaa   
    
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 106   18.11.2020  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 106 Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa on kunkin jäsenkunnan 

valitsemilla jäsenillä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja 
sairaansijoja terveyskeskuksessa. Kunkin kunnan valitsemilla 
jäsenten 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             Honkanen Heikki 
Laukkanen Anu  1,5             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  2      Peltoniemi Helena 
 Savukoski Jouko  1,5         Luiro Anu 
    6 ääntä 
  
Päätös:  Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
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Hallitus § 107 – 109   18.11.2020 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 107 Hallituksen päätöksen 28.6.2017 § 47 mukaan kokouskutsu on 

annettava 15 päivää ennen kokousta ja esityslista seitsemän päivää 
ennen kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian erityinen 
kiireellisyys sitä vaatii. 

 
 Kokouspäivä on sovittu 17.6.2020 ja esityslista lähetetty hallituksen 

jäsenille ja asioiden esittelijöille 11.11.2020. 
 
 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 § 108 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin 

kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat 
tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen 

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

toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Pentti Pyykönen ja Helena 
Peltoniemi. 

 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 109 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

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

mahdolliset lisäasiat. 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin, 

että § 119 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021- 2023 on tehty 
selventävä lisäys esittelytekstiin. 

 
 
  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN   Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    142 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
| |   | 
 

Hallitus § 110   18.11.2020 
 
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON TILANNE JA RATKAISUT 
 
Hall § 110 Ympäristöterveysjohtaja: 
 Tilannekatsaus ja tausta 
 Eläinlääkintähuoltolain mukaan kunta vastaa eläinlääkintähuollon 

toimivuudesta. Yksikön eläinlääkäritilanne on nopeasti heikentynyt 
lakisääteisten virkavapaiden sekä Covid19 -pandemian tuoman 
uhkan vuoksi. Valtakunnan tasolla kunnaneläinlääkäreiden sijaisten 
saaminen on samanaikaisesti voimakkaasti heikentynyt, nuoremmat 
sukupolvet karsastavat ankaraa työsidonnaisuutta ja 
yksintyöskentelyä. 

 
 Eläinlääkäriliiton ja uuden virkaehtosopimuksen suosituksen 

mukaan päivystysrenkaassa tulisi olla viisi eläinlääkäriä. Lokakuun 
puolesta välistä eteenpäin yksikössä on päivystetty neljästään, ja 
10.11. alkaen eläinlääkäreitä on vain kolme.  

  
 Kunnaneläinlääkäreihin ei sovelleta työaikaa. Päivystys normaali 

päivätöiden päälle on sitovaa ja raskasta, ja tuntikorvaus pieni (3,66 
eur/h arkena, 6,32 eur/viikonloppuna ja arkipyhänä). Valtakunnan 
tasolla monissa yksiköissä maksetaan suurempia päivystyskorvauk- 

 sia. Yksikössä on ollut lisäksi paikallinen sopimus päivystysten 
korvaamisesta vapaana siten, että viikonlopusta (65 h) saa kaksi (2) 
vapaapäivää, viikonloppuna tehdystä poroerotuksesta samoin 
vapaapäivän, arkipyhästä yhden vapaan sekä arki-illoista yhden 
vapaan neljää päivystettyä arki-iltaa kohden. Vastaavat vapaat on 
1.1.2021 alkaen myös virkaehtosopimuksessa. 

 
 Vaikka kuntapraktikot eivät kuulu työaikalain erityissäädösten piiriin, 

heihin sovelletaan kuitenkin työaikalainsäädännön yleisiä peri-
aatteita ja työturvallisuuslakia. Työturvallisuudesta ja henkisestä 
työsuojelusta huolehtiminen kuuluu työnantajan lakisääteisiin 
velvoitteisiin, sisältäen muun muassa työssä jaksamisen edis-
tämisen ja liiallisen työsidonnaisuuden rajoittamisen. Liian harvojen 
päivystäjien kesken jaettu päivystys tai muuten liian suuri 
päivystyssidonnaisuus on vahvasti työsuojelukysymys. 

 
 Työterveyden merkittävimpiä aiheita eläinlääkärin työssä ovat 

päivystystyön fyysinen ja psyykkinen kuormitus, työssä jaksaminen 
ja työsidonnaisuus sekä työtapaturma-alttius. Pitkät päivystykset 
ilman riittävää lepoa ja taukoja voivat lisätä eläinlääkärin 
terveysriskejä ja tapaturmia, erityisesti työmatka-ajossa 
(sääolosuhteet, vaikeakulkuiset tiet, pimeys). 

 
 Päivystys on vaihtelevasti aktiivityötä, mukaan lukien pitkät 

ajomatkat, ja varallaoloa. Yöuni jää puheluiden ja potilaiden vuoksi 
joskus vähiin, ja vaikka puhelin ei soisikaan, elimistö virittäytyy 
puhelimen soimiseen, joten uni ei ole päivystysyönä tutkimusten 
mukaan yhtä laadukasta. Valvottu yö vastaa promillen humalatilaa,  
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Hallitus § 110   18.11.2020 
 
…Eläinlääkintähuollon tilanne ja ratkaisut 
 
 ja päivystystä seuraa yleensä normi kiireinen työpäivä. Varallaolo 

rajoittaa monenlaista normaalielämän tekemistä ja harrastustoimin-
taa, ja tekee elämän epävarmaksi, kun lähtö voi tulla milloin ta-
hansa. Myös perhe-elämän sovittaminen tähän erityisesti pienten 
lasten kanssa on erittäin haasteellista. Viikonlopun päivystysputki 
on pitkä, yleensä se sisältää lisäksi normaalit perjantain ja maanan-
tain päivätöissä. 

 
 Työvoiman vajaus tulee pahimmassa tapauksessa kestämään alu-

eella pitkään. Siksi tilanteeseen on syytä hakea aktiivisesti ratkai-
suja. 

 
1. Päivystyskorvaukset ja ns. päivystysvapaat 
Eläinlääkäriliiton suosituksen mukaan päivystyskorvauksen 
suuruudesta sovittaessa tulisi ottaa huomioon päivystystiheys sekä 
muut paikalliset olosuhteet, ylimääräisistä ja/tai yllättävistä 
päivystyksistä tulisi maksaa vähintäänkin kaksinkertainen 
päivystyskorvaus ja kahdesta arkiyöpäivystyksestä (32 h) tulisi 
saada vähintään yksi päivystysvapaapäivä. N. 25 % maamme 
yhteistoiminta-alueista kompensoi arkipäivystykset tämän kaavan 
mukaan vapaana (1/2) normaalitilanteessakin. Paikallinen sopimus 
lisää myös sijaisten mielenkiintoa alueelle tulemiseen. Alueen 
eläinlääkäreiden kesken on sovittu, että arki-iltapäivystyksistä 
kertyvät päivystysvapaat pidetään mahdollisuuksien mukaan 
yksittäisinä vapaapäivinä ja ne sijaistetaan alueella alueen omien 
eläinlääkäreiden toimesta oman toimen ohella ilman erillistä 
korvausta. Näin ollen uusi paikallinen sopimus vapaista jäisi 
kustannusvaikutuksiltaan vähäiseksi. 
 
2. Eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnasta maksettava korvaus  
Myös valvontaeläinlääkäri on jäämässä virkavapaalle, ja sijaisen 
saanti on toistaiseksi epävarmaa. Kuntayhtymässä on ollut 
paikallinen sopimus, jonka mukaan praktikkoeläinlääkäreille 
maksetaan valvontatöistä 40 eur/h. Sopimus on vanha, ja  
eläinlääkäriliiton suositus valvontatöistä maksettavaksi korvaukseksi 
on jo taannoin noussut 60 eur/h, joka vastaa Ruokaviraston 
tarkastuseläinlääkäreille maksettavaa korvausta. Näistä 
valvontatöistä maksaa kustannukset kunnalle valtio. Praktikoiden 
motivoimiseksi valvontaeläinlääkärin sijaistamiseen virkavapaan 
aikana olisi järkevää päivittää tuntikorvaus 60 euroon tunnilta. 
Lisäksi maksettaisiin kunnaneläinlääkäritaksan mukaiset 
epämukavan työajan korvaukset virka-ajan ulkopuolisista 
valvontatehtävistä, kuten tähänkin saakka. Tuntihinnan 
päivittämisestä ei tule kustannusvaikutuksia yksikköön. 
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Hallitus § 110   18.11.2020 
 
…Eläinlääkintähuollon tilanne ja ratkaisut 
 

3. Sijaisten houkutteleminen alueelle 
Sijaisia tulee yhdenvertaisuusperiaatteen vuoksi koskea samat 
säännöt kuin vakituisia eläinlääkäreitäkin. Lisäksi työnantajan on 
syytä kiinnittää huomiota siihen, että lyhytaikaisille sijaisille järjes-
tetään asianmukainen ja maksuton majoitus, ja maksetaan matka-
kulut työpaikkakunnalle. Sijaisille tehdään aina virkamääräys, myös 
lyhyisiin päivystyskeikkoihin. 
 
4. Varautuminen Covid19n tai muun vastaavan syyn aiheuttamaan  
henkilöstöpulan edelleen pahenemiseen 
Työnantajan on syytä varautua myös tilanteeseen, jossa jo nyt 
vajaa päivystysrengas pienenee eläinlääkäreiden sairastumisen tai 
karanteeniin joutumisen vuoksi entisestään. Tällöin on syytä linjata 
etukäteen, että alueella voidaan väliaikaisesti ja lyhytaikaisesti 
siirtyä työvuorosysteemiin, jossa huolehditaan vain akuutit potilaat 
päivystysluontoisesti esimerkiksi 24 h vuoroissa siten, että koko 
alueella on kerrallaan vain yksi eläinlääkäri työvuorossa. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus päättää perustellusti paikallisen sopimuksen solmimisesta 

edellä esitetyn mukaisesti siten, että 
 

1. päivystysvapaita kertyy eläinlääkäreille 34 päivystettyä arkituntia 
vastaan 1 vapaapäivä ja ne sijaistetaan yksikössä joustavasti 
oman toimen ohella ilman erillistä korvausta, 

2. päivystäjävahvuuden ollessa kalenterikuukauden aikana yli 75 
% ajasta alle 5 henkilöä, maksetaan kuukauden kaikki 
päivystyskorvaukset kaksinkertaisina kaikille päivystäjille. 

3. eläintauti- ja eläinsuojeluvalvonnasta maksettava korvaus on 
1.1.2021 alkaen 60 eur/h, 

4. lyhytaikaisille sijaisille maksetaan matkat työpaikkakunnalle sekä 
asianmukainen majoitus ja 

5. tilanteen niin vaatiessa alueella voidaan väliaikaisesti ja 
lyhytaikaisesti siirtyä työvuorosysteemiin, jossa huolehditaan 
vain akuutit potilaat päivystysluontoisesti esimerkiksi 24 h 
vuoroissa siten, että koko alueella on kerrallaan vain yksi 
eläinlääkäri työvuorossa. 

 
Hanna Nurmi poistui kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon 
ajaksi klo 15.31. 
 
Päivi Vauhkonen saapui kokoukseen klo 15.31. 
 
Kokous piti tauon klo 15.38 - 15.52. 
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Hallitus § 110   18.11.2020 
 
…Eläinlääkintähuollon tilanne ja ratkaisut 
 
 Keskustelun aikana Helena Peltoniemi esitti, että sopimukseen teh-

tävien täsmennyksien vuoksi asia siirretään seuraavaan kokouk-
seen. Ahola ja Kelloniemi kannattivat Peltoniemen esitystä. 

 
Päätös: Hallitus yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun ja pyytää täs-

mennyksiä mm. lyhytaikaisuuden määrittämiseen, matkojen korvaa-
miseen ja majoituksen maksamiseen. 
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Hallitus § 112   18.11.2020 
 
RAVINTOHUOLLON TOIMIEN LAKKAUTTAMINEN 
 
Hall § 112 Hallitus päätti 17.6.2020 § 64 ostaa ravintohuoltopalvelut 

yksityiseltä palveluntuottajalta. Sopimuksen piti astua voimaan 
1.1.2021, mutta palvelut on ostettu Neidon Sydän Oy:ltä 8.10.2020 
alkaen. Hallitus on irtisanonut yhden ravitsemistyöntekijän 
työsuhteen päättymään 31.3.2021. Toisen ravitsemistyöntekijän 
kanssa on tehty oppisopimus laitoshuoltajan ammattitutkinnosta. 

 
 Toimet voidaan lakkauttaa. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus lakkauttaa 
 

1. ravitsemistyöntekijän toimen 31.12.2020 ja 
2. ravitsemistyöntekijän toimen 31.3.2021. 

 
Päätös: Hallitus lakkauttaa 
 

1. ravitsemistyöntekijän toimen 31.12.2020 ja 
2. ravitsemistyöntekijän toimen 31.3.2021. 

 
Hanna Nurmi poistui kokouksesta klo 16.10. 
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Hallitus § 113   18.11.2020 
 
SAVUKOSKEN KUNNAN KANSSA YHTEISEN OSA-AIKAISEN TALONMIEHEN 
TOIMEN (0,5) LAKKAUTTAMINEN 
 
Hall § 113 Hallitus on irtisanonut 21.8.2020 § 82 Savukosken kunnan kanssa 

yhteistä talonmiehen tointa koskevan sopimuksen päättymään 
31.12.2020. 

 
 Toimi on ollut kuntayhtymän toimilistassa, josta se voidaan 

sopimuksen päättyessä lakkauttaa. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus lakkauttaa Savukosken kanssa yhteisen osa-aikaisen (0,5) 

talonmiehen toimen 31.12.2020. 
 
Päätös:  Hallitus lakkauttaa Savukosken kanssa yhteisen osa-aikaisen (0,5) 

talonmiehen toimen 31.12.2020. 
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Hallitus § 114    18.11.2020 
 
LAPIT SÄHKÖINEN SÄILÖ -PALVELU  
 
Hall § 114 Toimistosihteeri/arkistonhoitaja:  
 Arkistolaitoksen SÄHKE2 -normit ohjaavat julkishallinnon 

asiakirjojen hallintaa. Jos julkishallinnon toimija haluaa säilyttää 
muuttumatonta tietoa puhtaasti digitaalisessa muodossa, on 
arkistointijärjestelmän oltava SÄHKE2 -sertifioitu digitaalinen 
arkisto.  

  
 LapIT on kilpailuttanut sähköisen arkistoratkaisun ja valituksi on 

tullut Canon Oy:n sähköinen arkistoratkaisu Säilö. Myyntinimenä on 
LapIT sähköinen Säilö. Säilö täyttää EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR) sekä 1.1.2020 voimaan tulleen tiedonhallintalain 
vaatimukset. Sähköinen Säilö -ratkaisu mahdollistaa määrä-
aikaisesti ja/tai pysyvästi säilytettävien asiakirjojen sähköisen 
pitkäaikaissäilytyksen. Säilössä olevia asiakirjoja ei enää käsitellä 
tai muokata, vaan sinne tallennetun asiakirjan käsittely on 
päättynyt. 

 
 Useat Lapin kunnan ovat mukana LapIT sähköinen Säilö -

projekteissa. Kuntayhtymän palkkahallinto on Pellon kunnan 
Monika-kannassa (Muonio, Salla, Pelkosenniemi, Pelkosenniemen-
Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä, Pellon Serviisi ja 
Pello). Monika-kannan organisaatiot ovat liittymässä Personec F.K 
(uusi versio Personec F2) palkkaohjelman osalta LapIT:n 
sähköiseen Säilöön. Liittyminen kertatyöllä on helpommin 
käyttöönotettavissa ja kustannukset ovat pienemmät.  

 
 Myöhemmin sähköiseen arkistoratkaisuun voidaan liittää mm. 

Dynasty asianhallinnan ja tarvittaessa taloushallinnon asiakirjoja. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. ottaa käyttöön LapIT:n sähköisen Säilö -palvelun 2021 ja 
2. käyttöönotto alkaa samanaikaisesti Pellon Monika -

palkkakannassa olevien organisaatioiden kanssa 
palkkaohjelman Personec F.K (Personec F2) tiedostoilla.   

 
Päätös:  Hallitus 
 

1. ottaa käyttöön LapIT:n sähköisen Säilö -palvelun 2021 ja 
2. käyttöönotto alkaa samanaikaisesti Pellon Monika -

palkkakannassa olevien organisaatioiden kanssa 
palkkaohjelman Personec F.K (Personec F2) tiedostoilla.  
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Hallitus § 115   18.11.2020 
 
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2023 
 
Hall § 115 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 – 2023 on numeroimattomana 

liitteenä. 
 
 Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa asukkaille 

perusterveydenhuollon palvelut sekä sovittaa perusterveydenhuolto 
yhteen erikoissairaanhoidon kanssa. Tavoitteena on järjestää 
perusterveydenhuollon palvelut mahdollisimman tehokkaasti, 
taloudellisesti ja tasapuolisesti.  

 
 Kuntayhtymä järjestää alaisensa Koillis-Lapin 

ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen hallinnoimana 
lisäksi ympäristö-terveydenhuollon (yleisen terveysvalvonnan ja 
eläinlääkintähuollon) palvelut ja lakisääteiset ympäristönsuojelun 
viranomaistehtävät jäsen-kunnilleen ja osajäsenkunnilleen, 
Kemijärven kaupungille ja Sallan kunnalle.  

 
 Talousarviovuoden toimintakulut laskevat 2,6 % kuluvan vuoden 

talousarvioon nähden. Kuitenkaan tuleva ja kuluva vuosi eivät ole 
suoraan vertailtavissa, mikä johtuu ensihoidon laskutuksen 
siirtymisestä suoraan jäsenkunnille (345.000). Todellinen menojen 
kasvu on 208.900 €. Palkankorotuksiin on varauduttu 1,35 %:lla. 
Perusterveydenhuollossa on varauduttu kummankin lääkärinviran ja 
kaikkien toimien täyttämiseen. Lisäksi määräraha on kahteen 
oppisopimuskoulutukseen ja tukipalvelun määräaikaisen 
toimistosihteerin palkkaan. Jo talousarviota laadittaessa tiedossa 
olevien pakollisten työvapaiden ajaksi on varauduttu välttämät-
tömien sijaisten palkkaukseen. Eläkekulut on arvioitu Kevan 
ennakkoilmoituksiin perustuen, jotka osoittavat eläkemenojen 
kasvua.  

 
 Vuodeosaston kulut ja tuotot on arvioitu 12 vuodepaikan mukaan ja 

käyttöasteen odotetaan olevan 83 %. Mahdollisesti vapaita 
hoitopaikkoja voidaan myydä naapurikunnille.  

 
 Toimintatuloihin sisältyvät terveydenhuollon maksut ovat pää-

sääntöisesti asiakasmaksulain sallimien enimmäismäärien 
mukaiset. Oletus on, että sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksut pysyvät ennallaan vielä vuonna 2021. Laitoshoidon 
asiakasmaksut on arvioitu kuluvaa vuotta pienemmiksi. 
Asiakasmaksutuotot ovat vain noin 6 % perusterveydenhuollon 
tuotoista. 

 
 Ensihoidon laskutuksen siirtyminen pienentää vastaavalla summalla 

myös tuottoja. Todellinen tuottojen pieneneminen on 52.500 € 
kuluvan vuoden talousarvioon nähden, kun mm. vuodeosaston 
laitoshoidon asiakasmaksut on taas tarkistettu vastaamaan 
arvioitua käyttöä.  
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Hallitus § 115    18.11.2020 
 
…Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 – 2023 
 
 Jäsenkuntien osuudet ovat suurin kuntayhtymän tuloerä. Käyttöön 

perustuvien maksuosuuksien pohjaksi on palvelujen tarve arvioitu 
avohoidon osalta Pelkosenniemelle 48 % ja Savukoskelle 52 % 
käynneistä. Vuodeosaston käytöksi arvioidaan 3630 hoitopäivää, 
jotka jakautuvat Pelkosenniemen ja Savukosken kesken tasan.  

 
 Jäsenkuntien osuudet perusterveydenhuoltoon kasvavat yhteensä 

7 % vuoden 2020 talousarviosta. Pelkosenniemen osuudeksi 
arvioidaan 1.822.700 (1.700.200 v. 2020) ja Savukosken 1.891.200 
(1.764.800). 

 
 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kustannukset 

nousevat n.4 %. Kustannukset jaetaan jäsenkunnille niiden 
asukaslukujen suhteessa hallinnon ja terveysvalvonnan osalta. 
Eläinlääkintähuollon kustannuksista 75 % laskutetaan kunnan 
asukasluvun perusteella, 12,5 % kunnassa sijaitsevien maitotilojen 
ja 12,5 % kunnan poronomistajien eloporoluvun mukaan. Kuntien 
osuudet ovat 752.100 (724.900) euroa.  

 
 Kuntayhtymä hoitaa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-

alueen ympäristönsuojelun lakisääteiset tehtävät. Maksuosuuksista 
40 % jaetaan kuntien kesken niiden asukaslukujen suhteessa ja 60 
% valvontakohteiden suhteessa. Kuntien osuuksiksi on arvioitu 
yhteensä 77.600 (69.900) euroa. Kasvua 11 %. 

 
 Savukosken toimitilojen rakentamiskustannusten ylitys kasvattaa 

suunnitelman mukaisten poistojen määrää.  
 
 Uusia investointeja ei ole suunnitelmakaudelle. 
   
Ehdotus: Jl.  Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 

Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustojen 
hyväksyttäväksi. 

 
Päätös:  Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 

Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustojen 
hyväksyttäväksi. 

 
 Hallitus totesi vielä, että mikäli jäsenkuntien valtuustot eivät hyväksy 

esitettyä talousarviota, niiltä odotetaan selkeitä esityksiä leikkaus- 
tai supistamistoimenpiteistä. 
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Hallitus § 102   21.10.2020 
Hallitus § 116   18.11.2020 
 
TERVEYSTALON HUUTOKAUPPATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Hall § 102 Pelkosenniemen terveystalo oli myytävänä toistamiseen 

Huutokaupat.com –sivustolla 19.8.-17.10.2020. Vuonna 1949 
valmistuneessa rakennuksessa on neuvola ja kolme pientä 
asuntoa. Asunnoista kaksi on tällä hetkellä vuokrattuna. Neuvolan 
irtain ei kuulu kauppaan. Muutoin kohde oli myynnissä siinä 
kunnossa ja niillä varusteilla kuin se ilmoituksessa ja kaupanteko-
hetkellä on. Ostajalla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta. Kohteelle 
ei myönnetä takuuta. Myynti-ilmoituksen yhteydessä esitettiin 
pohjakuvia ja ulkopuolisen asiantuntijan tekemä kuntoarvioraportti 
kunnostus- ja korjaustarpeineen.  

 
 Huutokauppaan osallistuvan tuli itse tutustua kohteeseen ennen 

sitovan tarjouksen tekemistä. Tarjouksen jättämällä huutaja 
hyväksyy kohteen kunnon sellaisenaan. 

 
 Tarjous voitiin tehdä kirjallisesti minimikorotuksella tiettyyn rajaan 

saakka tai kertatarjouksella haluttuun summaan. Kohde voidaan 
myydä vain järjestelmään kirjatun korkeimman tarjouksen tehneelle. 
Ilmoitettiin myös, että myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä 
korkein tarjous. 

 
 Saatu tarjous esitellään ja ehdotus annetaan kokouksessa. 
 
 Tarjouksia tehtiin kaikkiaan 16. Huutokauppa päättyi 17.10.2020 klo 

20.08 kun viimeinen tarjous oli jätetty. Viimeinen tarjous oli 5.375 €. 
  
 Pelkosenniemen kunnalta vuokratun Neuvolan tontin 

vuokrasopimus on voimassa 31.12.2025 saakka. Sopimuksessa on 
mm. ehto ”Kunta edellyttää vuokraamisen edistävän kunnassa 
tapahtuvaa terveydenhuollon tehostumista”. Kaupan toteutuessa 
ostajan on ilmeisesti neuvoteltava uusi vuokrasopimus 
maanomistajan kanssa. 

 
 Kaupan toteutuessa kuntayhtymän kirjanpitoon on tehtävä 

alaskirjaukset terveystalon kaukolämpöliittymästä ja asunto-osan 
kattoremontista yhteensä noin 32.230 €. 

 
 Hallitukselle ilmoitettiin, että kaupan ehtojen mukaista 

varausmaksua ei ole suoritettu kokouksen alkuun mennessä eikä 
huutaja ole tiedossa. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy jätetyn tarjouksen. 
 
 Keskustelun aluksi Anu Laukkanen esitti, ettei kiinteistöä myydä, 

koska ostajasta ei ole tietoa. 
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Hallitus § 102    21.10.2020 
Hallitus § 116    18.11.2020 
 
…Terveystalon huutokauppatarjouksen hyväksyminen 
 
 Raimo Haapakoski kannatti tarjouksen hyväksymistä ja totesi, että 

mikäli varausmaksua ei suoriteta, kauppa raukeaa. 
 
 Anu Laukkanen veti esityksensä pois. 
 
 Puheenjohtaja totesi johtavan lääkärin ehdotuksen tulleen 

hyväksytyksi. 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi Pelkosenniemen terveystalosta huutokaupassa 

jätetyn 5.375 € tarjouksen. Jos varausmaksua ei suoriteta, kauppa 
raukeaa. 

 
-   -     - 

 
Hall § 116 Hallituksen 21.10.2020 § 102 hyväksymän tarjouksen tehnyt ostaja 

vetäytyi kaupasta. 
 
 Seuraavaksi korkeimman tarjouksen, 5.100 €, tekivät Piia ja Ari-

Pekka Lepistö.  
  
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy jätetyn tarjouksen. 
 
 Keskustelun alussa todettiin, että Pelkosenniemen kunnalta on 

pyydetty uutta tontinvuokrasopimusta, mutta asia ei ole edennyt 
kunnassa. Vuokrasopimuksen 45 vuotta vanhassa ehdossa ”kunta 
edellyttää vuokraamisen edistävän kunnassa tapahtuvaa 
terveydenhuollon tehostumista”, tehostaminen on todennäköisesti 
tarkoittanut muuta kuin tänä päivänä. 

 
 Johtava lääkäri muutti esityksensä seuraavaksi: Hallitus hyväksyy 

jätetyn tarjouksen niin, että ostajilla on oikeus vetäytyä kaupasta, 
mikäli eivät pääse Pelkosenniemen kunnan kanssa sopimukseen 
tontin vuokraamisesta tai ostamisesta. 

 
 Puheenjohtaja totesi hallituksen hyväksyvän yksimielisesti johtavan 

lääkärin muutetun päätösehdotuksen.  
 
Päätös: Hallitus hyväksyi jätetyn tarjouksen niin, että ostajilla on oikeus 

vetäytyä kaupasta, mikäli eivät pääse Pelkosenniemen kunnan 
kanssa sopimukseen tontin vuokraamisesta tai ostamisesta. 
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Hallitus § 117    18.11.2020 
 
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-SYYSKUULTA 2020  
 
Hall § 117 Toimistonhoitaja: 
 Oheismateriaalina on talousarvion toteutumavertailu ja terveys-

toimen kuntakohtainen palvelujen käyttötilasto kolmannelta 
vuosineljännekseltä.  

  
 Oman toiminnan avohoidon käyntejä on kertynyt suunnitelman 

vastaavan ajan keskiarvoa ja edellisen vuoden vastaavaa aikaa 
vähemmän. Koronan vuoksi jouduttiin keväällä yli 70-vuotiaiden 
terveydenhoitokäyntejä karsimaan neuvolatoiminnassa ja 
fysioterapiassa. Mm. fysioterapian ryhmätilaisuudet jouduttiin 
keskeyttämään rajoitusten vuoksi. Kuntalaisille annettavat 
influenssarokotukset lisäävät avohoidon käyntejä yleensä 
loppuvuodesta. 

 
 Vuodeosaston hoitopäiviä oli 1815. Niitä oli 936 vuorokautta 

vähemmän kuin viime vuoden syyskuun lopussa. Kuormitus-% on 
ollut 55, ulkokunnille myytiin käytetyistä hoitopäivistä 144. Yhtä 
paljon hoitopäiviä on ostettu oman vuodeosaston ulkopuolelta 
syyskuun loppuun mennessä. Jäsenkuntien välinen käyttö 
jakaantuu sekä avo- että vuodeosastohoidossa lähes tasan.  

 
 Käyttötalous on toteutunut alkuvuoden pääsääntöisesti noudattaen 

talousarviota.  
 
 Käyttötalouden asiakasmaksutuotot ovat jääneet alle arvion, mikä 

johtuu palvelujen vähemmästä käytöstä. Asuntojen vuokratulot 
jäävät alle arvion, kun Pelkosenniemen lääkäritalo myytiin 
maaliskuun lopussa. Myynnin ansiosta kuitenkin rakennusten 
ylläpitomenoissa saadaan säästöä.  

 
 Koronatilanteen vuoksi koko vuoden talousarvion toteutumisen 

arviointi asettaa haasteita, mutta kustannusten voidaan olettaa 
toteutuvan kuntayhtymän talousarvion mukaisesti.  

  
Ehdotus: Jl. Hallitus merkitsee talousarvion ja käyttötilastojen toteutumat 

tiedoksi. 
 
Päätös:  Hallitus merkitsi talousarvion ja käyttötilastojen toteutumat tiedoksi. 
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Hallitus § 118   18.11.2020 
 
TIEDOTUSASIAT  
 
Hall § 118 Pelkosenniemen kunta 

- ote kvalt 6.10.2020 § 53 Pelkosenniemen-Savukosken kun-
tayhtymän perussopimuksen päivitys 

 Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri §:t 33 - 36 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 173 – 197 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 27 – 29 henkilöstöasioita 
- vastaava hammaslääkäri § 13 hankintapäätös 

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin Sosiaali- ja 

terveysministeriön kirje Koronaepidemiaan liittyvien Suomeen mat-
kustamisen ja maahan tulon terveysturvallisuussuunnitelmien laati-
minen ja päivittäminen sekä Savukosken kunnanhallituksen ote 
2.11.2020 § 218 Ensihoidon laskutuksen siirtäminen jäsenkunnille. 
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Hallitus § 119    18.11.2020 
 
MUUT ASIAT 
 
Hall § 119 Johtava lääkäri antoi ajankohtaista tietoa alueen koronatilanteesta, 

mikä on tällä hetkellä rauhallinen.  
 
 Savukosken toimipisteessä voidaan aloittaa koronatestaukset kun 

löydetään sopivat tilat näytteiden ottoon ja käsittelyyn. 
 
 Johtava hoitaja kertoi, että Lapin sairaanhoitopiirin päivystys-

palvelujen yhteistyöryhmän ensimmäinen palaveri on 1.12.2020. 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.58. 
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Hallitus     18.11.2020 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät       106 - 119 
 

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 
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 
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna 
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat 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  
 


