
PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 
Hallitus      2/2021 16 
 
KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  24.2.2021 klo 16.00 – 17.07 
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
OSALLISTUJAT 
 
Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Kulpakko Aino  etäyhteydellä    
  Laukkanen Anu  §:t 10 – 18 etäyhteydellä   
  Luoma-aho Tero   puheenjohtaja  etäyhteydellä 
  Pyykönen Pentti  
     
 
  Savukoski 
  Ahola Merja           
  Kelloniemi Marja-Liisa    etäyhteydellä 
   Kilpimaa Kari            
  Savukoski Jouko          varapuheenjohtaja  etäyhteydellä 
   
Muut osallistujat 

  Varmo Veli-Matti johtava lääkäri                               
  Reinvuo Ulla toimistonhoitaja/pöytäkirjanpitäjä   
  Koskenlaine Sirpa johtava hoitaja/pöytäkirjanpitäjä    
  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri   
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja  etäyhteydellä   
  Vauhkonen Päivi            Pelkosenniemen kunnanjohtaja etäyhteydellä    
  Mulari Antti      Savukosken kunnanjohtaja  etäyhteydellä                   
       
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä 
    
 
 
  Tero Luoma-aho      Sirpa Koskenlaine         
                     
KÄSITELLYT ASIAT §:t 10 –  20 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski     
        
 
  Aino Kulpakko  Marja-Liisa Kelloniemi 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka  2.3.2021 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/hallinto/poytakirjat-hallitus/     
 
Todistaa   
    
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 10   24.2.2021  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 10 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 3    Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  1,5        Peltoniemi Helena 
 Savukoski Jouko  1,5 3      Luiro Anu 
    6 ääntä 
  
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
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Hallitus § 11 - 13   24.2.2021 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 11 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 17.2.2021. 
 
 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 § 12 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 Marja-Liisa Kelloniemi.   
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 13 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. 
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Hallitus § 14   24.2.2021 
 
ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 
 
Hall § 14 Kuntayhtymän hallitus on 28.6.2017 § 47 päättänyt, että hallituksen 

esityslista annetaan kokoukseen kutsuttujen lisäksi tiedoksi myös halli-
tuksen varajäsenille. 

 
 Kuntayhtymän ja Pelkosenniemen kunnan yhteistyökokouksessa 

8.2.2021 laaditun muistion mukaan mm.:  
 
 ” Todettiin, että kunnanjohtajan tiedotus kunnanhallitukselle ja luottamus-

henkilöiden keskinäinen tiedotus on ollut puutteellista. Sovittiin, että Pel-
savun esityslistat ja pöytäkirjat lähetetään myös kunnanhallituksen ja val-
tuuston puheenjohtajille. Sovittiin, että Pelsavun talousarvion valmistelun yh-
teydessä käydään neuvottelumenettely kunnan edustajien kanssa perusso-
pimuksen edellyttämällä tavalla. Johtavien viranhaltijoiden yhteydenpitoa tu-
lee lisätä (ohjausryhmä). Pelkosenniemeläisten luottamushenkilöiden keski-
näistä vuoropuhelua tulee lisätä.” 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus päättää esityslistojen lähettämisestä molempiin kuntiin. 
 
Päätös:  Hallitus päättää esityslistojen lähettämisestä molempiin kuntiin.  
 
 Selvitetään mahdollisuutta julkaista esityslista kotisivuilla. 
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Hallitus § 15   24.2.2021 
 
PAIKALLISTEN JÄRJESTELYERIEN JAKAMINEN 1.4.2021 LUKIEN 
 
Hall § 15 Toimistosihteeri/KT-yhteyshenkilö: 
 Kaikissa kunta-alan sopimuksissa 2020-2021 sopimuskausi on 

1.4.2020 – 28.2.2022. Sopimuskauden palkankorotuksia vuonna 2021 
ovat yleiskorotukset ja paikalliset järjestelyerät. Ne tulevat voimaan 
samasta ajankohdasta 1.4.2021. 

 
 Kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES), Teknisten so-

pimuksessa (TS) ja Lääkärisopimuksen (LS) yleiskorotukset ovat 1 %, 
paitsi terveyskeskushammaslääkäreillä 1,31 % ja praktikkoeläinlääkä-
reillä 0,72%.  

 
 Paikalliset järjestelyerät ovat 1.4.2021 KVTES:ssa ja TS:ssa 0,8 % ja 

LS:ssa 0,3 %. LS:ssä järjestelyerä voi olla 0,5 %, elleivät KT ja Juko ry 
pääse neuvottelutulokseen 0,5 prosentin suuruisen erän jaosta liittei-
siin 1-4. Eläinlääkäreillä paikallista erää ei ole, vaan se on käytetty 
keskitetysti lepoaikaratkaisuihin.  

 
 Järjestelyerillä pyritään paikallisten palkkausjärjestelmien kehittämi-

seen, epäkohtien korjaamiseen sekä tuloksellisuutta edistäviin toimiin 
ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukemiseen. Samalla huolehditaan 
siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun 
ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaisten-
sa ja verrokkiryhmien palkkaan nähden. 

 
 Periaatteena on tasa-arvoinen palkkaus eli vaativuudeltaan samasta 

tehtävästä maksetaan sama palkka. Paikallisten järjestelyerien koh-
dentamisessa työnantajan on otettava huomioon, että paikallisen jär-
jestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden 
palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Palk-
kahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä tarkastelussa oman 
ryhmänsä.  

 
 Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan mahdollisimman tavan-

omaiselta kuukaudelta lukuun ottamatta sellaisia poikkeuksellisia 
palkkaeriä kuten lomarahoja ja tulospalkkiota. Sopimusalojen palkka-
summat on laskettu marraskuulta 2020. 

 
 Osapuolet neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käytöstä. Paikallis-

neuvottelu on pidetty 11.2.2021 ja erät sovittiin yksimielisesti. Jollei 
asioista olisi päästy yksimielisyyteen, työnantaja päättäisi paikallisten 
järjestelyerin käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai 
henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin. 

 
 KVTES:n piiriin kuuluvien palkkasumma on 939,04 e. Tehtäväkohtai-

siin palkkoihin käytetään 403,43 e liitteisiin 1, 3 ja 8, joita ei ole korjattu 
vuoden 2019 palkkaharmonisoinnin yhteydessä.  
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Hallitus § 15    24.2.2021 
 
…Paikallisten järjestelyerien jakaminen 1.4.2021 lukien 
 
 Tarkistetaan myös henkilökohtaisten lisien toteutuminen, joihin on käy-

tettävä 1,3 % laskettuna palveluksessa olevan henkilöstön tehtävä-
kohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Todetaan, että henkilökohtaisten 
lisien määrä ei toteudu. Järjestelyerästä käytetään henkilökohtaisiin li-
siin 379,89 e. Laskennassa on huomioitu kustannusten heijastusvaiku-
tus (esim. työkokemus- ja vuorolisät).  

 
 LS:n piiriin kuuluvien palkkasumma jaetaan liitteittäin. Hammaslääkä-

rillä 0,3 %:n erä laitetaan peruspalkkaan heijastusvaikutus huomioi-
den. Henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärä 3,5 % toteutuu. 

 
 Terveyskeskuslääkäreiden palkat on 1.1.2021 alkaen tarkistettu eikä 

paikallista erää ole tarpeellista jakaa. Kokonaispalkkausten vuoksi 
henkilökohtaisten lisien 3,5 % ei nyt voida todentaa.  

 
 TS:n paikallinen 0,8 % erä on 137,79 e. Henkilökohtaisiin lisiin tästä 

on käytettävä 0,3 %. Palkkaharmonisointi on tehty vuonna 2020. Jär-
jestelyerä käytetään yleiskorotuksenomaisesti tehtäväkohtaisiin palk-
koihin ja henkilökohtaisiin lisiin TS:n piiriin kuuluville heijastusvaikutus 
huomioiden (mm. ammattialalisä).  

 
 Paikallisneuvottelun muistio esitetään kokouksessa. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus jakaa KVTES:n, LS:n ja TS:n piiriin kuuluville paikalliset järjes-

telyerät 1.4.2021 lukien paikallisneuvotteluissa sovitulla tavalla. 
 
Päätös:  Hallitus jakaa KVTES:n, LS:n ja TS:n piiriin kuuluville paikalliset järjes-

telyerät 1.4.2021 lukien paikallisneuvotteluissa sovitulla tavalla. 
 
 Esiteltyään paikallisneuvottelun tuloksen, Sirpa Koskenlaine poistui 

kokouksesta päätöksenteon ajaksi. 
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Hallitus § 16    24.2.2021 
 
SAATAVIEN POISTOT   
 
Hall § 16 Toimistonhoitaja:  
 Kirjanpitolain mukaan tuotoista on vähennettävä tulot, joiden saami-

nen ei ole varma eikä todennäköinen. Perintäyrityksistä huolimatta 
eräitä kuntayhtymän saatavia ei ole saatu perityksi. 

  
Ehdotus: Jl. Hallitus poistaa saatavat vuoden 2021 kirjanpidosta seuraavasti: 
 

 

Tili Tilin nimi €

4940 - 1210 Vastaanottotoiminnan saatavat 792,55

4940 - 1310 Vuodeosaston saatavat 810,00

yhteensä 1602,55  
 
Päätös:  Hallitus poistaa saatavat vuoden 2021 kirjanpidosta seuraavasti: 
 

 

Tili Tilin nimi €

4940 - 1210 Vastaanottotoiminnan saatavat 792,55

4940 - 1310 Vuodeosaston saatavat 810,00

yhteensä 1602,55  
 
 Hallituksen jäsenet voivat käydä toteamassa poistettavien listan ta-

loustoimistossa 5.3.2021 mennessä. 
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Hallitus § 17    24.2.2021 
 
GERIATRIPALVELU JA MUISTIPOLIKLINIKAN KÄYNNISTÄMINEN 
 
Hall § 17  Johtava lääkäri:  
 Sallan kunta irtisanoi geriatrin ostopalvelusopimuksen päättymään 

31.12.2020. Koronaepidemian vuoksi tuon käyttö jäi toiveisiin nähden 
vähäiseksi. Tämän jälkeen on kartoitettu uutta vaihtoehtoa muistipoli-
klinikan toiminnan jatkamiseksi. Vaihtoehdot ovat seuraavat: 

 
1. Kuntayhtymä palkkaa geriatrian erikoislääkärin toistaiseksi voi-

massa olevalla tuntityösopimuksella, 0-32 tuntia/kk, tuntipalkka 150 
€/h sisältäen lomakorvauksen. 

2. Terveystalon etäpalvelu, hinta 167 €/h 
3. Coronarian etäpalvelu, hinta 180 €/h 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus palkkaa geriatrian erikoislääkäri Eliisa Aatsingin kohdassa 1. 

mainituin ehdoin. 
 
Päätös:  Hallitus palkkaa geriatrian erikoislääkäri Eliisa Aatsingin kohdassa 1. 

mainituin ehdoin. 
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Hallitus § 18   24.2.2021 
 
TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN KILPAILUTTAMINEN 
 
Hall § 18 Johtava hoitaja: 
 Kuntayhtymä on ostanut henkilökuntansa lakisääteiset työterveyspal-

velut Työterveys Pyhä Oy:ltä. Sopimus on voimassa 31.12.2021 saak-
ka. Sopimukseen sisältyy tarjouksen mukaiset optiovuodet 2022 ja 
2023. Optiovuosien käytöstä on sovittava erikseen. Option käyttämi-
sestä on ilmoitettava viimeistään neljä kuukautta ennen sopimuskau-
den päättymistä. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus päättää 
 

1. että kuntayhtymä ei käytä optiomahdollisuutta ja 
2. kilpailuttaa KL1 ja KL2 työterveyspalvelut yhdessä Pelkosennie-

men ja Savukosken kuntien kanssa, mikäli kunnat haluavat järjes-
tää yhteisen kilpailutuksen.  

 
Päätös:  Hallitus päätti 
 

1. että kuntayhtymä ei käytä optiomahdollisuutta ja 
2. kilpailuttaa KL1 ja KL2 työterveyspalvelut yhdessä Pelkosennie-

men ja Savukosken kuntien kanssa, mikäli kunnat haluavat järjes-
tää yhteisen kilpailutuksen.  

 
Anu Laukkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen, 
klo 16.45. 
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Hallitus § 19   24.2.2021 
 
TIEDOTUSASIAT  
 
Hall § 19 Ympäristöterveyslautakunta, pöytäkirja 4.2.2021 
 Viranhaltijapäätökset 

- johtava lääkäri § 5 - 10 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 18 - 30 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 3 - 6 henkilöstöasioita 
- vastaava hammaslääkäri § 2 kalustohankinta 

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 20    24.2.2021 
 
MUUT ASIAT  
 
Hall § 20 Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi aikaisemmin sovitusta 

poiketen torstai 25.3.2021 klo 14.00. 
 
 Päivi Vauhkonen pyysi, että koronakustannukset eritellään selkeästi 

siten, että ne voidaan korvata kuntayhtymälle jäsenkuntien saamista 
koronakorvauksista. 

 
 Ympäristöterveysjohtaja kertoi tartuntatautilakimuutoksesta, jossa 

huomioidaan myös ympäristöterveyshuolto. Ohjeistus on tulossa 
ministeriöltä viikolla 9. 

 
 Johtava lääkäri kertoi koronatilanteesta ja pyysi hallituksen jäseniä 

katsomaan 23.2.21 tehdyn koronatiedotteen kotisivuilta. 
 
 Johtava hoitaja kertoi koronarokotustilanteesta. Kuntayhtymän 

alueella yli 15-vuotiaista on rokotettu 30 %. Viikon 9 loppuun 
mennessä yli 80-vuotiaat on kaikki rokotettu.  

 
 Kokous päätettiin klo 17.07. 
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Hallitus     24.2.2021 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät       10 – 16 ja 18 - 20 
 

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

Pykälät        17 
 

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        17 
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  


