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Hallitus § 120   9.12.2020  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 120 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 
           §:t 120-123       § 124-132        

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

    6 ääntä 
 
 Savukoski  6 ääntä   6 sairaansijaa 
                     

 Ahola Merja   1,5   3    Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  1,5   3 Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  1,5        Peltoniemi Helena 
 Savukoski Jouko  1,5         Luiro Anu 
    6 ääntä 
  
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. Ääniluettelo korjattiin §:n 124 

alusta alkaen, kun Tero Luoma-aho saapui kokoukseen. 
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Hallitus § 121 – 1023   9.12.2020 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 121 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 2.12.2020. 
 
 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 § 122 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  Aino Kulpakko ja Merja Ahola. 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 123 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 ja totesi, ettei 

lisäasioita ole jaettu. 
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Hallitus § 110   18.11.2020 
Hallitus § 124   9.12.2020 
 
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 päivystyskor-
vauksia. 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 edistämisen 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.  
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Hallitus § 110   18.11.2020 
Hallitus § 124   9.12.2020 
 
…Eläinlääkintähuollon tilanne ja ratkaisut 
 
 Valvottu yö vastaa promillen humalatilaa, ja päivystystä seuraa 

yleensä normi kiireinen työpäivä. Varallaolo rajoittaa monenlaista 
normaalielämän tekemistä ja harrastustoimintaa, ja tekee elämän 
epävarmaksi, kun lähtö voi tulla milloin tahansa. Myös perhe-elämän 
sovittaminen tähän erityisesti pienten lasten kanssa on erittäin 
haasteellista. Viikonlopun päivystysputki on pitkä, yleensä se sisältää 
lisäksi normaalit perjantain ja maanantain päivätöissä. 

 
 Työvoiman vajaus tulee pahimmassa tapauksessa kestämään alueella 

pitkään. Siksi tilanteeseen on syytä hakea aktiivisesti ratkaisuja. 
 

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 
Hallitus § 124   9.12.2020 
 
…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 järjestetään 
asianmukainen ja maksuton majoitus, ja maksetaan matkakulut 
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 
Hallitus § 124   9.12.2020 
 
…Eläinlääkintähuollon tilanne ja ratkaisut 
 
 Keskustelun aikana Helena Peltoniemi esitti, että sopimukseen tehtä-

vien täsmennyksien vuoksi asia siirretään seuraavaan kokoukseen. 
Ahola ja Kelloniemi kannattivat Peltoniemen esitystä. 

 
Päätös: Hallitus yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun ja pyytää täsmen-

nyksiä mm. lyhytaikaisuuden määrittämiseen, matkojen korvaamiseen 
ja majoituksen maksamiseen. 

 _ _ _ 
 
Hall § 124 Ympäristöterveysjohtaja:  
 Eläinlääkintähuoltolain mukaan kunnalla on eläinlääkäripalvelujen jär-

jestämisvelvoite. Esityksellä on haettu ratkaisuja työsuojeluvelvoitteen 
vuoksi liialliseen kunnaneläinlääkäreiden työsidonnaisuuteen, työssä-
jaksamiseen ja vakituisten eläinlääkäreiden motivaatioon pysyä alu-
eella ja toisaalta sijaisten löytämiseksi. Henkilöstövajaus kestää alu-
eella pahimmassa tapauksessa pitkään. Sijaista on käytännössä lähes 
mahdoton löytää muutaman kuukauden sijaisuuksiin ilman asuntoa. 
Asunnon tarjoaminen on yleinen vallitseva käytäntö: monilla Suomen 
kuntavastaanotoilla on sijaisia varten pieni yksiö, ja monet kunnat tar-
joavat sijaiselle kalustetun asunnon, sitä herkemmin, mitä kauempana 
kaupunkikeskuksista vastaanotto sijaitsee. Vastaanoton käytävälle si-
joitettu patja ei ole enää nykyaikaa.  

 
 Eläinlääkäreiden työtilanne maassamme on erittäin hyvä, työttömiä ei 

ole, ja vastavalmistunutkin eläinlääkäri saa valita työpaikkansa lähes 
vapaasti markkinoilta. Töitä on tarjolla Hangosta Utsjoelle. On perus-
teltua olettaa, että kukaan ei tuo lyhyen sijaisuuden vuoksi muutto-
kuormaa paikkakunnalle, ja toisaalta oman auton sekä lääkkeiden ja 
tarvikkeiden tuominen työpaikkakunnalle on välttämätöntä vanhanai-
kaisen palkkaussysteemin vuoksi, joissa eläinlääkäri joutuu ammatin-
harjoittajana itse laskuttamaan palkkansa asiakkaalta työmarkkinapöy-
dässä sovitun kunnaneläinlääkäritaksan mukaan. 

 
 Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ei ole toi-

minta-aikanaan 1.1.2013 alkaen vielä kertaakaan ylittänyt talousarvi-
oonsa varattuja määrärahoja. Talousarviot ovat pysyneet 2013-2021 
yleisten elinkustannusindeksien noususta huolimatta pääpiirteittäin sa-
malla tasolla. Talous kestää vertailun myös naapurialueiden kanssa. 
Toiminta on perustunut vastuullisiin, taloudellisiin, järkeviin ja tarkoi-
tuksenmukaisiin päätöksiin kokonaistilanne huomioiden. Ei ole syytä 
olettaa, että tästä linjasta poikettaisiin tulosalueella jatkossakaan.  

 
 Tarkennetaan esitystä kohdan 4. osalta siten, että keinovalikoimaan 

sijaisten houkuttelemiseksi tarjotaan sijaiselle tarvittaessa kohtuuhin-
taista, kalustettua asuntoa maksimissaan vuoden ajaksi, ja maksetaan 
tarvittaessa matkakustannukset KVTES VI luvun 1 §:n mukaan liitteen 
16 mukaisesti. 
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Hallitus § 124   9.12.2020 
 
…Eläinlääkintähuollon tilanne ja ratkaisut 
 
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. tarjotaan sijaiselle tarvittaessa kohtuuhintaista, kalustettua asuntoa 
maksimissaan vuoden ajaksi, ja maksetaan tarvittaessa 
matkakustannukset KVTES VI luvun 1 §:n mukaan liitteen 16 
mukaisesti 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. 

 
Päätös:  Hallitus hyväksyi johtavan lääkärin ehdotuksen yksimielisesti. 
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Hallitus § 125   9.12.2020 
 
EKG-LAITTEIDEN HANKINTA 
 
Hall § 125 Johtava hoitaja: 
 Molemmille lääkärin vastaanotoille tarvitaan EKG-monitorit ja kuljetus-

vaunut entisten toimimattomien vanhojen laitteiden tilalle. 
 
 Laitteista on saatu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ERVA-alu-

een kilpailuttama tarjous Mediq Suomi Oy:ltä. Yhden yksikön, sisältää 
monitorin Mortara Eli 380 Ergo ja kuljetusvaunun, veroton hinta on 
10.000,00 €. Samat laitteet ovat käytössä Lapin sairaanhoitopiirin yksi-
köissä. Laite tallentaa tuottamansa sydänfilmit yhteiseen RIS-järjestel-
mään, jolloin ne ovat eri hoitoyksiköiden saatavilla, mikä nopeuttaa 
hoitoa ja parantaa potilasturvallisuutta. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy kahden EKG-laitteen hankinnan, veroton hankinta 

yhteensä 20.000,00 €. 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi kahden EKG-laitteen hankinnan, veroton hankinta 

yhteensä 20.000,00 €. 
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Hallitus § 126   9.12.2020 
 
PAIKALLISEN SOPIMUKSEN JATKAMINEN HENKILÖKUNNAN YLIMÄÄRÄISEN  
TYÖVUORON KORVAUKSESTA 
 
Hall § 126 Johtava hoitaja: 
 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymässä on 

ollut paikallinen sopimus henkilökunnan ylimääräisen työvuoron kor-
vauksesta 1.1.2019 - 31.12.2020.  

 
 Tehyn Pelkosenniemen-Savukosken ao. ry on esittänyt sopimuksen 

jatkamista. Liite 1. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen paikallisen sopimuksen henkilö-

kunnan ylimääräisen työvuoron korvauksesta 1.1.2021- 31.12.2022. 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi liitteen 1 mukaisen paikallisen sopimuksen henkilö-

kunnan ylimääräisen työvuoron korvauksesta 1.1.2021- 31.12.2022. 
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Hallitus § 127    9.12.2020 
 
KERTAKORVAUS HENKILÖKUNNALLE KORONA-AJAN JOUSTOISTA 
 
Hall § 127 Johtava lääkäri: 
 Kuntayhtymä on koronaviruspandemiasta huolimatta voinut säilyttää 

palvelujen toiminnan normaalina ja hillitsemään omalta osaltaan pan-
demian aiheuttamaa kulujen nousua. Tämä johtaa siihen, että valtion 
kunnille maksamat koronakompensaatiot jäävät jäsenkuntien hyö-
dyksi.  

 
 Henkilökunta on suoriutunut koronan vuoksi kasvaneesta työkuormi-

tuksesta osoittaen erinomaista sitoutuneisuutta ja ammattitaitoa, mikä 
on syytä palkita erikseen. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus palkitsee koronaviruspandemian aikana työssä olleen henkilö-

kuntansa, tarkoittaen pandemian aikana työssä olleita henkilöitä, joilla 
on voimassa oleva työsopimus 1.12.2020, kahdensadan (200) euron 
kertakorvauksella. 

 
 Veli-Matti Varmo, Sirpa Koskenlaine, Hanna Nurmi ja Merja Hakala 

katsoivat itsensä esteelliseksi (osallisuusjäävi) ja poistuivat asian kä-
sittelyn ajaksi. Päätettiin, että pöytäkirjan pitäjänä toimii pykälän osalta 
Antti Mulari.  

 
 Käydyn keskustelun pohjalta puheenjohtaja Tero Luoma-aho muutti 

päätösesitystä ja esitti, että tässä vaiheessa henkilökunnalle ei myön-
netä erillistä koronalisää. Anu Laukkanen teki esityksen, että kertakor-
vaus maksetaan. Aino Kulpakko kannatti Laukkasen tekemää esitystä. 

 
 Puheenjohtaja totesi, että on tehty päätösesityksestä poikkeava kan-

natettu esitys ja asiasta tulee äänestää. Toimielin hyväksyi äänestys-
tavaksi seuraavan: Puheenjohtajan esitys JAA, Laukkasen esitys EI. 
Äänet jakautuivat seuraavasti: 9 Jaa-ääntä (Ahola, Kelloniemi, Luoma-
aho, Pyykönen), 3 Ei-ääntä (Kulpakko, Laukkanen). 

 
 Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli puheenjohtajan esitys. 
 
Päätös:  Hallitus ei myöntänyt erillistä koronalisää. 
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Hallitus § 128    9.12.2020 
 
TALOUSARVION 2021 SOPEUTTAMINEN 
 
Hall § 128 Johtava lääkäri: 
 Kuntayhtymän hallitus hyväksyi 18.11.2020 § 115 kuntayhtymän toi-

minta- ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 ja esitti sen jäsenkuntien 
valtuustojen hyväksyttäväksi. 

 
 Savukosken kunnanhallitus on 23.11.2020 § 243 palauttanut Pelko-

senniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän toiminta- ja 
taloussuunnitelman uudelleen valmisteluun lähtökohtana nollakasvu 
vuoden 2020 talousarvioon nähden. Myös eläinlääkintähuollon polikli-
nikkamaksun perintä tulee tarkistaa.  

 
 Pelkosenniemen kunnanhallitus on käsitellyt kuntayhtymän talousar-

vion 1.12.2020 §278 ja päätti (huom. esityslistan laatimisvaiheessa 
vielä tarkistamaton pöytäkirja) 
1) palauttaa Pelkosenniemen-Savukosken kuntayhtymän toiminta- ja-
taloussuunnitelman 2021 - 2023 valmisteluun  
2) edellyttää, että Pelkosenniemen kunnan maksuosuus ei nouse ku-
luvan vuoden tasosta työehtosopimuksen mukaisten henkilöstökulujen 
kasvua enempää. Lisäksi sillä kaneetilla, että säästöjä pyritään löytä-
mään laajasti mm. avohuollon palveluista, henkilöstön lomia porrasta-
malla, vuodeosaston osittaisella kesäaikaisella sululla ja yhteistyön li-
säämisellä Pelkosenniemen kunnan sotepalveluiden kanssa 
3) edellyttää, että kuntayhtymä perusterveydenhuollon ja ympäristöter-
veyshuollon asiantuntijana laatii esityksensä tulojen lisäämiseksi, me-
nojen vähentämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi ottaen huomi-
oon Pelkosenniemen kunnanhallituksen esityksen sosiaalitoimien yh-
distämisestä Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kun-
tayhtymään (kh 1.12.2020 § 277). 
 
Jäsenkuntien kunnanhallitusten edellyttämät säästöt vaativat laajoja 
sopeuttamistoimia. 
 
Palkkojen sopimuskorotukset huomioituna kuntien edellyttämä säästö-
tavoite on liki 140.000 euroa. Näin suureen säästöön voidaan päästä 
käytännössä vain henkilöstökuluja leikkaamalla. Niiden leikkaaminen 
tarkoittaa palvelujen karsimista.  
 
o Vuodeosaston paikkaluvun pienentäminen  
kahdestatoista kahdeksaan    n. 50.000 €   
o Vuodeosaston sulku viiden viikon ajaksi   n. 40.000 € 
o Lääkärin vastaanottojen sulkeminen 
vuorotellen viiden viikon ajaksi   n. 15.000 € 
o Neuvolan kaupan toteutuminen   n. 10.000 € 
o Lääkärin 75 %-viran täyttämättä jättäminen  n. 93.000 € 
o Hammashoitajan osa-aikainen toimi jätetään  
täyttämättä     n. 17.000 € 
o Hammaslääkärin sijaisuus jätetään täyttämättä n. 25.000 €  
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Hallitus § 128   9.12.2020 
 
…Talousarvion 2021 sopeuttaminen 
 
 Kuntayhtymä on saanut tarjouksen Arcticor Oy:ltä lääkäripalvelusta 

kaksi päivää viikossa, 80 €/h, työmatka Kemijärveltä lasketaan työai-
kaan. Sopimus voisi alkaa aikaisintaan 18.1.2021. Hankinnan kuukau-
sihinta on n. 5.120 €, säästö verrattuna nykyiseen 75-%:een on noin 
30.000 € vuositasolla. Tämän tyyppisen lääkäriresurssin pienentämi-
sen kuntayhtymän palvelujen hyvä saavutettavuus kestää. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus päättää talousarvion 2021 sopeuttamistoimista. 
 
Päätös:  Hallitus päätti sopeuttaa budjettia 150 000 € seuraavin keinoin: 
 

o vuodeosasto 8-paikkaiseksi  50 000 € 
o vuodeosaston sulku 5 vkoa kesällä 40 000 € 
o neuvolan myynnin toteutuminen 

(riippuu vuokrasta/tontin hinnasta) 10 000 € 
o hammashoitajan osa-aikaisen 

tehtävän täyttämättä jättäminen  17 000 € 
o lääkärin työpanoksen vähentämisellä 

otetaan loput tarvittavat  33 000 € 
 
 ja mahdollisesti enemmän, jos muut edellä mainitut eivät toteudu 

suunnitellusti. 
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Hallitus § 129    9.12.2020 
 
TULEVISTA KOKOUSAJOISTA PÄÄTTÄMINEN 
 
Hall § 129 Tulevien kokousten aikataulu voisi olla hyvä sopia. Alustavaa aikatau-

lua voidaan tarvittaessa muuttaa. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus päättää seuraavat kokoukset pidettäväksi klo 15 tai klo 16 al-

kaen 
 
 27.1.2021 
 24.2.2021 
 31.3.2021 
 5.5.2021 ja 
 16.6.2021. 
 
Päätös:  Hallitus päätti seuraavat kokoukset pidettäväksi klo 15 tai klo 16 al-

kaen 
 
 27.1.2021 
 24.2.2021 
 31.3.2021 
 5.5.2021 ja 
 16.6.2021. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 72   30.9.2020  
Hallitus §130   9.12.2020 
  
KOKOUS-/KERTAPALKKIOIDEN TARKISTAMINEN 
 
Ymptervltk § 72 Ympäristöterveyslautakunta kävi kokouksessaan 14.9.2020 aloitekes-

kustelun kokouspalkkioiden tarkistustarpeesta. Lautakunnan kokous-
palkkio 30 euroa on viranomaisvastuuseen peilaten pieni. 

 
 Työmäärältään lautakunnan tehtävät vertautuvat esimerkiksi kuntien 

tekniseen lautakuntaan tai hyvinvointilautakuntaan. Vastaavat palkkiot 
jäsen- ja osajäsenkunnissa ovat seuraavat:  
Kemijärvi 60 eur/kokous  
Pelkosenniemi 40 eur/kokous  
Salla 50 eur/kokous  
Savukoski 30 eur/kokous 
 
Puheenjohtajan palkkiota korotetaan 50 %:lla.  
 
Alhainen korvaus ei ole omiaan lisäämään kiinnostusta lautakunnan 
jäsenyyteen.  

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta esittää kuntayhtymän hallitukselle, että se 

tarkistaisi kokouspalkkioita ja nostaisi ne 1.1.2021 alkaen 50 eu-
roon/kokous.  

 
Päätös:  Ympäristöterveyslautakunta päätti esittää kuntayhtymän hallitukselle, 

että se tarkistaisi kokouspalkkioita ja nostaisi ne 1.1.2021 alkaen 50 
euroon/kokous.  

 
- -    - 

 
Hall § 130 Kuntalain 82 §:n mukaan luottamushenkilölle maksetaan: 

1. kokouspalkkiota 
2. korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamus-

toimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon jär-
jestämisestä tai muusta vastaavasta syystä;  

3. matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. 
Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä 
muita erillispalkkioita. 
 
Kuntayhtymän kokouspalkkiot on käsitelty viimeksi 18.5.2017 § 31, jol-
loin luottamushenkilöiden palkkiot 1.6.2017 alkaen jätettiin vuoden 
2013 tasolle ja ovat seuraavat 

 
1. palkkiosäännön perusteella maksettava kokous-/kertapalkkio 30 

€/kokous 
2. viranhaltijoille/työntekijöille kokouksista maksettava kertapalkkio 30 

€/kokous 
3. viranhaltija/työntekijäsihteerille kokouksista maksettava 2. kohdan 

kertapalkkio korotettuna 50 %:lla. 
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Hallitus § 130   9.12.2020 
 
…Kokous-/kertapalkkioiden tarkistaminen 
 
 Tarkastuslautakunta on vahvistanut 12.11.2012 § 3 jäsentensä ko-

kouspalkkioksi 30 € ja puheenjohtajalle 50 €/kokous. 
 
 Kuntayhtymän hallintosäännön 56 § mukaan: 
  

1. Kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan kokous-/kerta-
palkkioita hallituksen voimassa olevan päätöksen mukaisesti kun-
tayhtymän hallitukselle ja ympäristöterveyslautakunnalle ja niiden 
jaostoille sekä johtokunnille, toimikunnille ja muille toimielimille.  

2. Tarkastuslautakunnan kokous-/kertapalkkio on tarkastuslautakun-
nan voimassa olevan päätöksen mukainen. 

3. Puheenjohtajan palkkio on asianomaisen toimielimen jäsenen palk-
kio korotettuna 50 %:lla.   

 
Ehdotus: Jl. Hallitus päättää kokous-/kertapalkkioiden tarkistamisesta. 
 
 Keskustelun aikana Pentti Pyykönen esitti, että kokouspalkkio jäse-

nelle on 40 € ja puheenjohtajalle 60 €. 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi yksimielisesti jäsenen kokouspalkkioksi 40 €/kokous 

ja puheenjohtajan kokouspalkkioksi 60 €/kokous. 
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Hallitus § 131   9.12.2020 
 
TIEDOTUSASIAT  
 
Hall § 131 Sosiaali- ja terveysministeriö 

- opiskeluterveydenhuollon palvelut 1.1.2021 alkaen 
Kuntatyönantajat 
- yk 13/2020 Lääkärisopimuksen 2020–2021 viikkolepomääräykset, 

esimerkkejä viikkolevosta ja korjaus yleiskirjeen 6/2020 muistioon 
sekä työaikojen vaikutus työhyvinvointiin 

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

toimialueelle  
 Viranhaltijapäätökset 

- johtava lääkäri § 37 henkilöstöasia 
- johtava hoitaja §:t 198 – 207 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja § 30 henkilöstöasia 

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 132    9.12.2020 
 
MUUT ASIAT / Viranhaltijoiden ylityökorvaukset ja eläinlääkärin vastaanoton 
poliklinikkamaksu 
 
Hall § 132 Johtava lääkäri esitti, että johtaville viranhaltijoille korvattaisiin ylityöt 

virka- ja työehtosopimusten mukaisesti.  
 
 Hallitus päätti yksimielisesti korvata ylityöt myös johtaville 

viranhaltijoille virka- ja työehtosopimusten mukaisesti. 
 
 Kunnanjohtaja Antti Mulari kysyi vielä, miksei eläinlääkärin 

vastaanoton poliklinikkamaksua otettu uudelleen käsittelyyn. 
 
 Johtava lääkäri ja ympäristöterveysjohtaja perustelivat 

poliklinikkamaksun käyttöönoton olevan kuntayhtymän osalta 
merkityksetön, vuositasolla arviolta vain yhteensä 3000 €.  

 
 Puheenjohtaja totesi hallituksen olevan yksimielinen siitä, että asia 

merkitään tiedoksi ja keskustelu tältä osin loppuun käydyksi. 
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Hallitus     9.12.2020 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät       120 – 124, 126 - 132 
 

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

Pykälät       125 
 

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  
 


