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KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  27.1.2021 klo 16.00 – 17.41 
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
OSALLISTUJAT 
 
Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Kulpakko Aino      
  Laukkanen Anu etäyhteydellä    
  Luoma-aho Tero   puheenjohtaja 
  Pyykönen Pentti  
     
 
  Savukoski 
  Ahola Merja    Hirvasaho Katja      
  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 etäyhteydellä  
  Mulari Antti      Savukosken kunnanjohtaja                      
      
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä 
    
 
 
  Tero Luoma-aho      Ulla Reinvuo          
                     
KÄSITELLYT ASIAT §:t 1 – 9 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski  2.2.2021  
        
 
  Anu Laukkanen  Marja-Liisa Kelloniemi 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka   5.2.2021 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/hallinto/poytakirjat-halli-
tus/     
 
Todistaa   
    
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 1    27.1.2021  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 1 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        Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  1,5    Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  1,5        Peltoniemi Helena 
 Savukoski Jouko  1,5         Luiro Anu 
    6 ääntä 
  
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi.  
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Hallitus § 2 - 4   27.1.2021 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 2 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 9.12.2020 ja esityslista lähetetty 

hallituksen jäsenille ja asioiden esittelijöille 20.1.2021. 
 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Jl. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Hall § 3 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 Anu Laukkanen ja Marja-Liisa 
Kelloniemi.  

 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 4 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. 
 
 
 



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    4 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|    |    |    
 

Hallitus § 115   18.11.2020 
Hallitus § 5    27.1.2021 
 
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 ympäristöterveydenhuollon (yleisen terveysvalvonnan ja 
eläinlääkintähuollon) palvelut ja lakisääteiset ympäristönsuojelun 
viranomaistehtävät jäsenkunnilleen 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. 
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Hallitus § 115    18.11.2020 
Hallitus § 5    27.1.2021 
 
…Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 – 2023 
 
 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. 

 
 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. 
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Hallitus § 115    18.11.2020 
Hallitus § 5    27.1.2021 
 
…Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 – 2023 
 
 Hallitus totesi vielä, että mikäli jäsenkuntien valtuustot eivät 

hyväksy esitettyä talousarviota, niiltä odotetaan selkeitä esityksiä 
leikkaus- tai supistamistoimenpiteistä. 

 
-  -     - 

 
Hall 5 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 – 2023 on 

numeroimattomana liitteenä. 
 
 Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa asukkaille 

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

 
 Kuntayhtymä järjestää alaisensa Koillis-Lapin ympäristöterveyden-

huollon yhteistoiminta-alueen hallinnoimana lisäksi ympäristö-
terveydenhuollon (yleisen terveysvalvonnan ja eläinlääkintä-
huollon) palvelut ja lakisääteiset ympäristönsuojelun viranomais-
tehtävät jäsenkunnilleen ja osajäsenkunnilleen, Kemijärven 
kaupungille ja Sallan kunnalle.  

 
 Kuntayhtymän hallitus hyväksyi 18.11.2020 § 115 kuntayhtymän 

toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 ja esitti sen jäsenkun-
tien valtuustojen hyväksyttäväksi. 

 
 Savukosken kunnanhallitus on 23.11.2020 § 243 palautti kuntayh-

tymän toiminta- ja taloussuunnitelman uudelleen valmisteluun 
lähtökohtana nollakasvu vuoden 2020 talousarvioon nähden.  

 
 Pelkosenniemen kunnanhallitus käsitteli kuntayhtymän talousar-

vion 1.12.2020 §278 ja myös palautti sen valmisteluun. Lisäksi 
kunta edellytti, että Pelkosenniemen kunnan maksuosuus ei nouse 
kuluvan vuoden tasosta työehtosopimuksen mukaisten henkilöstö-
kulujen kasvua enempää. Edellytyksenä oli myös, että 
kuntayhtymä perusterveydenhuollon ja ympäristöterveyshuollon 
asiantuntijana laatii esityksensä tulojen lisäämiseksi, menojen vä-
hentämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi ottaen huomioon 
Pelkosenniemen kunnanhallituksen esityksen sosiaalitoimien yh-
distämisestä Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön 
kuntayhtymään (kh 1.12.2020 § 277). 
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Hallitus § 5    27.1.2021 
 

…Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 – 2023 
 

Kuntayhtymän hallitus käsitteli sopeuttamistoimet 9.12.2020 § 128 
ja hyväksyi talousarvion sopeuttamiseksi: 
o vuodeosasto 8-paikkaiseksi  50 000 € 
o vuodeosaston sulku 5 viikkoa 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 € 
 

 Sopeuttamistoimenpiteiden jälkeen talousarviovuoden 
toimintakulut laskevat 314.600 €, noin 6,1 % vuoden 2020 
talousarvioon nähden.  

 
 Palkankorotuksiin on varauduttu 1,35 %:lla. 

Perusterveydenhuollossa on varauduttu kummankin lääkärinviran 
täyttämiseen. Lisäksi määräraha on kahteen oppisopimus-
koulutukseen ja tukipalvelun määräaikaisen toimistosihteerin 
palkkaan. Jo talousarviota laadittaessa tiedossa olevien 
pakollisten työvapaiden ajaksi on varauduttu välttämättömien 
sijaisten palkkaukseen. Eläkekulut on arvioitu Kevan 
ennakkoilmoituksiin perustuen, jotka osoittavat eläkemenojen 
kasvua.  

 
 Vuodeosaston kulut ja tuotot on nyt arvioitu 8 vuodepaikan 

mukaan, jolloin käyttöasteen odotetaan olevan 100 %. 
Vuodeosaston sulun viideksi viikoksi on nyt arvioitu säästävän 
henkilöstömenoissa ja ravitsemispalvelujen ostossa yhteensä 
93.000 €.  

 
 Vastaanottotoiminnan henkilöstökuluista on vähennetty 52.100 €. 

Suun terveydenhuollossa osa-aikaisen hammashoitajan toimi 
jätetään täyttämättä, 17.000 € ja laboratorion sijaisuudet hoidetaan 
sisäisesti, 15.800 €.  

 
 Toimintatuloihin sisältyvät terveydenhuollon maksut ovat pää-

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

 
  
  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    8 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|    |    |    
 

Hallitus § 5    27.1.2021 
 
…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 

2 % (18.11.2020 § 115 /7 %) vuoden 2020 talousarviosta. 
Pelkosenniemen osuudeksi arvioidaan 1.733.100 € 
(18.11.2020 § 115/1.822.700 ja 1.700.200 v. 2020) ja 
Savukosken 1.800.000 € (18.11.2020 §115/1.891.200 ja 
1.764.800 v. 2020).  

 
 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 754.400 € (18.11.2020 §115 / 752.100 ja 724.900 v. 
2020).  

 
 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 v. 2020). 
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 Pelko-
senniemen ja Savukosken kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi. 
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Hallitus § 6    27.1.2021 
 
SOPIMUS LÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSESTÄ 
 
Hall § 6 Johtava lääkäri: 
 Kuntayhtymän ja Kemijärven kaupungin välinen sopimus lääkäri-

päivystyksestä on päättynyt 31.12.2020. Päivystys on hoidettu 
tammikuussa edellisen sopimuksen mukaisesti.  

 
 Päättyneessä sopimuksessa arki-iltojen päivystys on ollut klo 

15.30 – 21.00. Perjantaisin ja arkipyhää edeltävänä päivänä päi-
vystys on ollut klo 15.00 – 21.00. Lauantaisin, sunnuntaisin ja 
arkipyhinä päivystys on ollut 8.00 – 21.00. Valmiuskorvauksena on 
maksettu 7.500 euroa/vuosi ja osuus virka-ajan ulkopuolisesta päi-
vystyksestä on ollut 21.050 euroa/vuosi (sis. 400 potilaskäyntiä). 
Päivystysvuorot on jaettu niin, että kuntayhtymän lääkärin arki-ilta-
päivystyksiä on 30/vuosi ja viikonloppuvuoroja 10/vuosi. 
Lapponian lääkärin päivystyksestä kuntayhtymän lääkärin päivys-
tysvuorolla on maksettu 1000 euroa/vuoro.  

 
 Kemijärven kaupungin Hyvinvointikeskus Lapponia on tehnyt uu-

den tarjouksen lääkäripäivystyksestä 1.2.2021 – 31.12.2021. Arki-
iltojen päivystys on klo 15.30 – 18.00. Perjantaisin ja arkipyhää 
edeltävänä päivänä päivystys on klo 15.00 – 18.00. Lauantaisin, 
sunnuntaisin ja arkipyhinä päivystys klo 8.00 – 18.00. Valmiuskor-
vaus on 5.000 euroa/vuosi ja osuus virka-ajan ulkopuolisesta 
päivystyksestä on 32.000 euroa/vuosi (sis. 300 potilaskäyntiä). 
Päivystysvuorot on jaettu niin, että kuntayhtymän lääkärin viikon-
loppuvuoroja 8/vuosi.  

 
 Sodankylän kunta on myös tarjonnut perusterveydenhuollon pal-

veluja vuodelle 2021. Lääkärin vastaanottopalvelua arki-iltaisin 
15.00 – 21.00, lauantai ja sunnuntai 8.00 – 21.00 tarjotaan 30.000 
euroa/vuosi, ei sisällä päivystysvelvoitetta. Lisäksi vuodeosaston 
(kuntoutusosasto, jossa lääkäri on käytettävissä joka päivä klo 
8.00 – 21.00) hoitopäivän hinta on 420 euroa. Tarkkailuosaston 
(alle vuorokausi) hinta on 330 euroa. Potilaan voinnin mukaan po-
tilas voidaan pitää tarvittaessa tarkkailuosastolla koko 
vuorokauden, jolloin hinta on 420 euroa/ hoitopäivä. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus  
 

1. hyväksyy Sodankylän kunnan tarjouksen perusterveydenhuol-
lon lääkärin arki-ilta ja viikonloppupäivystyksen 
vastaanottopalveluista ja tilapäisestä vuodeosastohoidosta, 

2. siirtää perusterveydenhuollon lääkärin arki-ilta ja viikonloppu-
päivystyksen vastaanottopalvelut 1.2.2021 alkaen Sodankylän 
kunnan Hyvinvointikeskus Sopukkaan, 

3. tiedottaa kuntalaisille muutoksesta ja 
4. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 

  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    10 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|    |    |    
 

Hallitus § 6    27.1.2021 
 
…Sopimus lääkäripäivystyksestä 
 
Päätös:  Hallitus  
 

1. hyväksyi Sodankylän kunnan tarjouksen perusterveydenhuol-
lon lääkärin arki-ilta ja viikonloppupäivystyksen 
vastaanottopalveluista ja tilapäisestä vuodeosastohoidosta, 

2. siirtää perusterveydenhuollon lääkärin arki-ilta ja viikonloppu-
päivystyksen vastaanottopalvelut 1.2.2021 alkaen Sodankylän 
kunnan Hyvinvointikeskus Sopukkaan, 

3. tiedottaa kuntalaisille muutoksesta ja 
4. tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Hallitus § 8   27.1.2021 
 
TIEDOTUSASIAT  
 
Hall § 8 Kuntatyönantajat 

- yk 16/2020 Kuntatyönantajien osallistuminen kunta-alan työn 
murroksen seurantaan 

Lapin sairaanhoitopiiri 
- potilasvakuutuksen hankinta 
Pelkosenniemen kunnanvaltuusto 
- ote 15.12.2020 § 73 Selvitys sosiaalitoimen siirtämisestä kun-

tayhtymälle 
- ote 15.12.2020 § 74 P-S ktt ky tilintarkastuspalveluiden optioi-

den käyttöönotto vuosille 2021-2022 
Savukosken kunnanvaltuusto 
- ote 21.12.2020 Tilintarkastuspalveluiden option käyttäminen 

2021-2022, P-S ktt ky 
- ote 21.12.2020 Selvitys sosiaalitoimen siirtämisestä kuntayhty-

mälle 
Ympäristöterveyslautakunta, pöytäkirja 3.12.2020  
Varmo Veli-Matti 
- sivutoimi-ilmoitus 

 Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri § 38-44/20 ja 1-4 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 208 – 210/20 ja 1-17 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 31/20 ja 1-2 henkilöstöasioita 
- vastaava hammaslääkäri§:t 14-15-/20 ja § 1 henkilöstöasioita 

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 9     27.1.2021 
 
MUUT ASIAT  
 
Hall § 9 Käytiin keskustelua Pelkosenniemen neuvolan kaupasta. Ostaja 

odottaa Pelkosenniemen kunnan ratkaisua tontin hinnasta. 
 
 Johtava lääkäri tiedotti koronataudin tilanteesta ja rokotteiden 

saatavuuteen valtakunnallisestikin tulleista muutoksista. 
 
 Keskusteltiin maakunnallisen sote-valmistelun vaiheista. Tul-Sote 

aloituspalaveri on pidetty 25.1.2021.  
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Hallitus     27.1.2021 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät       1 – 4, 8 - 9 
 

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

Pykälät        6 - 7 
 

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        6 - 7 
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  
 


