
PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 
Hallitus      3/2021 28 
 
KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  25.3.2021 klo 14.23 – 15.34 
 

Paikka  Pelkosenniemen kunnan valtuustosali, Sodankyläntie 1,  
Pelkosenniemi 

OSALLISTUJAT 
 
Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Kulpakko Aino      
  Laukkanen Anu     
  Luoma-aho Tero   puheenjohtaja  §:stä 25 alkaen 
  Pyykönen Pentti  
     
 
  Savukoski 
  Ahola Merja           
  Kelloniemi Marja-Liisa    
   Kilpimaa Kari            
  Savukoski Jouko          (vara)puheenjohtaja  §:t 21 - 24 
   
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  Teams-yhteydellä  
  Mulari Antti      Savukosken kunnanjohtaja                      
       
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                                                Pöytäkirjanpitäjä 
  §:t 21 – 24                §:t 25 - 31  
 
 
  Jouko Savukoski     Tero Luoma-aho      Ulla Reinvuo         
                     
KÄSITELLYT ASIAT §:t 21 –  31 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski     
        
 
  Anu Laukkanen Marja-Liisa Kelloniemi 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka  6.4.2021 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/hallinto/poytakirjat-hallitus/ 
 
 
Todistaa   
    
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 21   25.3.2021  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 21 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 21-24  §:t 25-31 

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   2     Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  1,5   2    Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  1,5        Peltoniemi Helena 
 Savukoski Jouko  1,5   2     Luiro Anu 
    6 ääntä 
  
Päätös:  Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
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Hallitus § 22 - 24   25.3.2021 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 22 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 18.3.2021. 
 
 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 § 23 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 § 24 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 § 25    25.3.2021 
 
TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2020 
 
Hall § 25 Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain 

sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kunta-
lain mukaan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä 
ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen 
jälkeen saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun men-
nessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskel-
ma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertai-
lu ja toimintakertomus.  

 
 Kuntalain mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa 

oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta 
ja rahoituksesta sekä toiminnasta. Toimintakertomuksessa tulee an-
taa selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden 
toteutumisesta ja tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 

 
 Kuntayhtymässä tilinpäätöksen allekirjoittavat kuntayhtymän hallitus 

ja kuntayhtymän johtaja, johtava lääkäri. 
 
 Tarkastuslautakunta antaa jäsenkuntien valtuustoille arviointikerto-

muksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitel-
lään jäsenkuntien valtuustoissa tilinpäätöksen yhteydessä. 

 
 Vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus on liitteenä. Erillistä 

henkilöstötilinpäätöstä ei ole laadittu. 
  
 Kuntayhtymän käyttötalouden toimintakulut toteutuivat 96,3 %:sti ja 

toimintatuotot 96,4 %:sti. Toimintakulut jäivät 191.422,15 € alle ta-
lousarvion ja toimintatuotot alittuivat 187.747,27 €.  

 
 Jäsenkuntien perusterveydenhuollon maksuosuuksiksi oli arvioitu  

3.465.000 €, mikä alittui 214.803,29 €. Pelkosenniemen kunnan 
osuudeksi muodostui 1.639.319,16 €. Savukosken kunnan osuus oli 
1.610.877,10 €.  

 
 Terveyspalvelujen käyttö on tasaantunut jäsenkuntien kesken. Avo-

palvelujen käytön suhde oli Pelkosenniemi 48,24 % ja Savukoski 
51,76 %, siis lähes arvioidun mukaisesti.  Vuodeosastoa Pelkosen-
niemi käytti hieman enemmän kuin Savukoski, suhde oli Pelkosen-
niemi 53,36 % - Savukoski 46,64 %. Käytön oli arvioitu jakautuvan 
tasan. 

 
 Vuodeosaston käyttöaste jäi odotettua pienemmäksi, kuormitus-% oli 

57,6. Vapaana oli vuoden aikana keskimäärin 5 vuodepaikkaa. 
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Hallitus § 25    25.3.2021 
 
...Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2020 
 
 Yhteistoiminta-alueella ympäristöterveydenhuollon kuntien kuluiksi 

arvioitiin 724.900 €. Toimintakulut toteutuivat 95,4 %. Jäsenkuntien 
osuudet olivat 691.950,80 € ja kunnille palautettiin liikaa perittyjä en-
nakoita 32.949,20 €. 

 
 Ympäristönsuojelun tuotot ja kulut toteutuivat lähes arvion mukaises-

ti. Jäsen- ja osajäsenkuntien kustannuksiksi arvioitiin 69.900 €. To-
teutuneet osuudet olivat 68.240,72 €, alitus 1.659,28 €. Osuuksiin si-
sältyy Hajajätevesiliete hyötykäyttöön -hankkeen omarahoitusosuutta 
yhteensä 8.795,29 €. 

 
 Savukosken terveyskeskuksen hankintaan ja korjaukseen oli varattu 

481.000 €. Vuonna 2019 aloitettujen korjaustöiden valmistuttua syk-
syllä 2020 tilojen kustannukset olivat 625.740,98 €. 

 
 Maksuosuudet on peritty jäsenkunnilta ja osajäsenkunnilta toteutu-

neiden kulujen mukaan ja huomioitu jo tilinpäätöksessä. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus  
 

1. toteaa, että kuntayhtymässä ei ole syntynyt yli- tai alijäämää, kos-
ka jäsenkuntien todelliset maksuosuudet on sisällytetty tilinpää-
tökseen, 

2. hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen, 
3. esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tar-

kastettavaksi ja 
4. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 

 
Tero Luoma- aho saapui kokoukseen tämän pykälän alussa klo 
14.26 ja jatkoi kokouksen puheenjohtajana.  

 
Päätös:   Hallitus  
 

1. totesi, että kuntayhtymässä ei ole syntynyt yli- tai alijäämää, kos-
ka jäsenkuntien todelliset maksuosuudet on sisällytetty tilinpää-
tökseen, 

2. hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen, 
3. esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tar-

kastettavaksi ja 
4. tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 

 
Päivi Vauhkonen poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo 
14.45. 
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Hallitus § 27    25.3.2021 
 
SAATAVIEN POISTOT 
 
Hall § 27 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 41,20

4940 - 1310 Vuodeosaston saatavat 231,72

yhteensä 272,92  
 
Päätös: Hallitus poistaa saatavat vuoden 2021 kirjanpidosta seuraavasti: 
 

 

Tili Tilin nimi €

4940 - 1210 Vastaanottotoiminnan saatavat 41,20

4940 - 1310 Vuodeosaston saatavat 231,72

yhteensä 272,92  
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Hallitus § 28    25.3.2021 
 
PAIKALLISEN SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN  
 
Hall § 28 Kuntayhtymässä on KVTES määräyksistä poiketen 1.3.2013 paikalli-

sesti sovittu oikeus saada vapaapäiväksi tai sairauslomapäiväksi sat-
tuva tai vuosiloma-aikaan ajoittuva 50- tai 60-vuotispäivä vastaavana 
vapaapäivänä muuna sovittuna ajankohtana työyksikön toiminta 
huomioiden. 

 
 Paikalliset sopimukset on tehtävä aina KVTES-sopimuskauden vaih-

tuessa uudelleen eikä em. sopimusta ole uusittu. KVTES-
sopimuksesta poikkeaminen ei ole työnantajan edun mukaista. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus toteaa, että paikallinen sopimus oikeudesta saada 50- ja 60-

vuotispäivä vastaavana vapaapäivänä muuna ajankohtana on rauen-
nut. 

 
Päätös: Hallitus totesi, että paikallinen sopimus oikeudesta saada 50- ja 60-

vuotispäivä vastaavana vapaapäivänä muuna ajankohtana on rauen-
nut. 
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Hallitus § 29    25.3.2021 
 
KOSTEUSVAHINKO PELKOSENNIEMEN TERVEYSKESKUKSEN LABORATORIOSSA 
 
Hall § 29 Pelkosenniemen terveyskeskuksen laboratoriossa todettiin 11.3.2021 

kalusteiden siirron yhteydessä kosteusvahinko terveyskeskuksen 
vanhan ja uuden osan liittymäkohdassa. Tarkastusraportin mukaan 
lattiassa ja kipsilevyseinässä sekä yläpohjan eristeissä on kastuneita 
alueita. 

 
 Tila on tyhjennetty irtaimistosta ja laboratorion toiminta on siirretty 

toiseen huoneeseen. 
 
 Korjauskustannusten arvioiminen on erittäin haasteellista eikä kor-

jaustöitä voitane tehdä talviaikana. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja hyväksyy tarvittavat korjaukset 

teetettäväksi. 
  
 Pentti Pyykönen poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän pykä-

län ajaksi. 
 
 Hallitukselle jaettiin oheismateriaalina saapuneet Pohjois-Suomen 

Kuivaustekniikka Oy:n tarkastusraportti ja siihen perusturva kahdelta 
rakennusalan yrittäjältä, Huoltokero Oy:ltä ja Pyhänpahta Oy:ltä, pyy-
detty tuntihintatarjous/hinta-arvio korjaustöistä.  

 
 Todettiin, että välittömät toimenpiteet vahingon leviämisen estä-

miseksi on tehty. Korjaustyöt on aloitettava mahdollisimman pikaises-
ti, koska henkilökunta alkaa oireilla huonon sisäilman takia. 

 
 Keskustelun jälkeen johtava lääkäri teki muutetun päätösehdotuksen: 
 
 Hallitus  
 

1. merkitsee asian tiedoksi, 
2. hyväksyy tarvittavien korjausten suorittajaksi Pyhänpahta Oy:n, 

joka voi aloittaa korjaustyöt välittömästi, 
3. hankkii työmaalle ulkopuolisen valvojan ja 
4. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 

 
Päätös:  Hallitus yksimielisesti 
 

1. merkitsi asian tiedoksi, 
2. hyväksyi tarvittavien korjausten suorittajaksi Pyhänpahta Oy:n, jo-

ka voi aloittaa korjaustyöt välittömästi, 
3. hankkii työmaalle ulkopuolisen valvojan, 
4. tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Hallitus § 30   25.3.2021 
 
TIEDOTUSASIAT  
 
Hall § 30 Verohallinto 

- päätös oikaisuvaatimukseen, kiinteistövero verovuosi 2019 
 Viranhaltijapäätökset 

- johtava lääkäri § 11 - 13 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 31 - 39 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 7 - 8 henkilöstöasioita 
- vastaava hammaslääkäri § 3 – 4 henkilöstöasioita  

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 31    25.3.2021 
 
MUUT ASIAT  
 
Hall § 31 Muita asioita ei ollut. 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.34. 
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Hallitus     25.3.2021 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät        21 – 28, 30 - 31 
 

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

Pykälät         29 
 

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  
 


