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Hallitus § 32   5.5.2021  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 32 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 (Pelkosenniemen kunnanvaltuusto 
12.4.2021 ja Savukosken kunnanvaltuusto 29.3.2021) talousarvion 
2021 hyväksyessään sairaansijojen lukumääräksi 1.1.2021alkaen 8.   

 
 Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2021 
 
 Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen  

varajäsen 
 

 Pelkosenniemi 4 ääntä 4 sairaansijaa 
             

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

    4 ääntä 
 
 Savukoski  4 ääntä 4 sairaansijaa 
                     

 Ahola Merja   1          Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  1        Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  1         Peltoniemi Helena 
 Savukoski Jouko  1         Luiro Anu 
    4 ääntä 
  
Päätös:  Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
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Hallitus § 33 - 35   5.5.2021 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 33 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 28.4.2021. 
 
 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 § 34 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 § 35 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

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

mahdolliset lisäasiat. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi ja lisäksi 

käsiteltäväksi pöydälle jaettu kokous-/kertapalkkioiden tarkistaminen 
§:nä 43, ja seuraavat asiat siirtyvät §:ksi 44 ja 45. 
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Hallitus § 36    5.5.2021 
 
KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 36 Toimistonhoitaja: 
 Kuntayhtymän hallitus hyväksyi 27.1.2021 § 5 toiminta- ja taloussuun-

nitelman 2021 - 2023. 
 
 Talousarviossa on hyväksytty toiminnan tavoitteet ja tavoitteiden to-

teuttamista varten määrärahat ja tuloarviot. 
 
 Jäsenkuntien valtuustot hyväksyivät kuntayhtymän toiminta- ja talous-

suunnitelman, Pelkosenniemen kunnanvaltuusto 12.4.2021 ja Savu-
kosken kunnanvaltuusto 29.3.2021.  

 
 Perussopimuksen 9 § mukaan kuntayhtymän hallitus päättää määrära-

hojen jaosta tulosalueittain ja tulosyksiköittäin ja toiminnalle asetettu-
jen tulostavoitteiden seurannasta.  

 
 Hallintosäännön mukaan ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympä-

ristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen käyttösuunnitelman. 
 
 Talousarviovuodelle laadittu perusterveydenhuollon käyttösuunnitelma 

on liitteenä 1. Käyttösuunnitelmaan perustuen on vuodelle 2021 las-
kettu terveydenhuoltolain 58 § mukaiset kustannukset: 

 

 

KÄYNTI €

Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla

 - sis. tavanomaiset lab.- ja rtg-tutkimukset 203,35

Sairaanhoitajan vastaanotolla

 - sis. tavanomaiset laboratoriotutkimukset 102,15

Käynnin korvaava puhelu / sairaanhoitaja 50,00

Neuvolan terveyden-/sairaanhoitajan vastaanotolla

 - sis. tavanomaiset laboratoriotutkimukset 293,40

Kotisairaanhoitajan kotikäynti 145,20

Hammaslääkärin vastaanotolla

 - sis. tavanomaiset lab.- ja rtg-tutkimukset 148,90

Suuhygienistin vastaanotolla

 - sis. tavanomaiset lab.- ja rtg-tutkimukset 84,85

Laboratoriossa 40,40

Röntgenissä 210,05

Fysioterapeutin vastaanotolla 54,20

VUODEOSASTON HOITOPÄIVÄ 509,20  
 
 Sotilasvammalain 6 a § mukainen kustannus on avohoitokäynnille 

119,25 e ja vuodeosaston hoitopäivälle 556,40 e. 
 
 CD:n polttaminen asiakkaalle 13,00 e/kpl. Em. hinnat ovat myös va-

kuutusyhtiöltä laskutettavia täyskustannusmaksuja. 
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Hallitus § 36    5.5.2021 
 
...Käyttösuunnitelman vahvistaminen  
 
 Ympäristöterveyslautakunta käsittelee osaltaan käyttösuunnitelman 

27.5.2021. 
 
Ehdotus: Jl Hallitus vahvistaa liitteen 1 mukaisen käyttösuunnitelman ja esittelyssä 

mainitut avohoidon ja vuodeosaston hoitopäivien kustannukset lasku-
tettavaksi. 

 
Päätös: Hallitus vahvisti liitteen 1 mukaisen käyttösuunnitelman ja esittelyssä 

mainitut avohoidon ja vuodeosaston hoitopäivien kustannukset lasku-
tettavaksi. 

 
 Antti Mulari saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa klo 

16.11. 
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Hallitus § 37   5.5.2021 
 
TALOUSARVION 2021 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 
 
Hall § 37 Jäsenkuntien kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet kuntayhtymän toi-

minta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2023. 
 
 Talousarviossa on hyväksytty toiminnan tavoitteet ja tavoitteiden to-

teuttamista varten määrärahat ja tuloarviot. Kuntayhtymän talousarvio 
on jäsenkuntien valtuustoihin nähden sitova jäsenkuntien maksu-
osuuksien, käyttötalouden ja investointien nettosumman osalta. 

 
1. Tavoitteet, toiminnan toteuttaminen ja määrärahat 

 
Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän hallitus päättää määräraho-
jen jaosta tulosalueittain ja tulosyksiköittäin ja toiminnalle asetettujen 
tulostavoitteiden seurannasta. 
 
Käyttötalouden toiminnalliset (määrälliset) tavoitteet ovat jäsenkuntien 
valtuustoihin nähden ohjeellisia hoitopäivien ja avohoitokäyntien 
osalta. Investointiosan sitovuus määritellään hankkeittain. Määräraho-
jen siirrosta hankkeiden välillä päättää yhtymähallitus. 
 
Tulosalueet vastaavat määrärahojen käytöstä taloudellisesti ja toimin-
nan toteuttamisesta asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä niiden 
tuloksellisuuden ja taloudellisuuden seurannasta. 
 
Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia tulosalueittain ja tukipalveluyksi-
kön osalta tulosyksikön sisällä. Tulosalueen määrärahojen käytöstä ja 
määrärahojen siirrosta tulosalueen yksiköiden välillä päättää tulosalu-
een johtaja, tukipalveluyksikön osalta toimistonhoitaja ja ravintohuollon 
osalta ravitsemuspäällikkö. Jos hallituksen myöntämä tulosalueen tai -
yksikön määräraha ei riitä, on johtavan lääkärin selvitettävä rahoitus-
tarpeen kattaminen toisen tulosalueen tai -yksikön määrärahoista.  
 
Tulosalueen koko määrärahan ylitys ja tuloarvion alitus on esitettävä 
ja perusteltava hallitukselle talousarviovuoden aikana heti kun muutos 
on tiedossa.  

 
 Kuntayhtymän hallitus päättää mahdollisista tulosalueiden välisistä 

määrärahojen siirrosta. Määrärahan muutosesityksessä on selvitet-
tävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioi-
hin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa 
muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. 
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Hallitus § 37    5.5.2021 
 
…Talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohje 

 
Hallitus on nimennyt toistaiseksi tositteiden hyväksyjät ja maksumää-
räyksen antajat (hallituksen puheenjohtaja, johtava lääkäri, tulosaluei-
den johtajat omilla tulosalueillaan, vastaava hammaslääkäri, toimiston-
hoitaja, ravitsemispäällikkö) sekä arvopostin vastaanottajaksi talon-
miehen ja toimistonhoitajan. 
 
Käynti- ja muut toimintatilastot toimitetaan kuukausittain seuraavan 
kuukauden 5. päivään mennessä toimistoon. 

 
 Saapuneiden laskujen maksuaika on kaksi viikkoa. Ostolaskut on tilat-

tava sähköisinä ja laskut käsitellään sähköisesti Rondo-järjestelmässä. 
Laskuille on oltava asiatarkastaja ja hyväksyjä. Lasku on riittävästi yk-
silöitävä (tarkoitus, mitä/ketä lasku koskee, tili, kustannuspaikka, toi-
minto, palveluluokka, alv-koodi, mahdollinen ennakkoperintärekiste-
riote). Laskun hyväksyjä vastaa viime kädessä laskun oikeellisuu-
desta. Koska kirjanpitolain mukaan tositteen tehtävänä on todentaa 
liiketapahtuma, hyväksyjän on varmistuttava laskun oikeellisuudesta ja 
siitä, että laskusta käy selville tarvittavat perusteet ja selvitykset ja, että 
ne ovat myöhemminkin helposti todettavissa mm. tilintarkastuksessa. 
Menotositteesta on käytävä selville vastaanotettu tuotannontekijä ja 
tulotositteesta luovutettu suorite.  

 
 Laskut on käsiteltävä viivytyksettä ja hyvissä ajoin ennen eräpäivää, 

jotta ne voidaan siirtää maksatukseen ajoissa ja vältytään viivästysko-
roilta. 

 
 Ennakkoperintärekisteriin kuulumattomien laskut maksetaan kuukau-

den viimeinen päivä, jos laskut on toimitettu palkanlaskentaan kaksi 
viikkoa ennen maksupäivää. Laskun liitteenä tulee olla kopio vakuutus-
todistuksesta tai vakuutuskirjasta. 

 
 Kaikkien laskun käsittelijöiden on syytä kiinnittää erityistä huomiota ar-

vonlisäveromenettelyyn, eläkevakuutusmenettelyyn ja laskutusmäärä-
yksiin. 

 
 Kunnallisen eläkelain piiriin kuuluu myös sellainen henkilö, joka ei ole 

työsuhteessa kuntayhtymään, mutta jolle maksetaan palkkiota tai 
muuta vastiketta tehdystä työstä toimeksianto- tai konsulttisopimuksen 
tai vastaavan järjestelyn perusteella. Jos toiminta kuuluu yrittäjien elä-
kelain piiriin tai sitä harjoitetaan yhtiön tai muun yhteisön nimissä, ei 
siitä peritä eläkemaksuja. Tämän vuoksi työn suorittajalta tulee aina 
vaatia kopio vakuutustodistuksesta tai vakuutuskirjasta maksettaessa 
hänelle korvauksia. Jo sopimuksia tai toimeksiantoja tehtäessä on teki-
jän huomioitava eläkelakien vaikutukset. 
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Hallitus § 37    5.5.2021 
 
…Talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohje 
 
 Palkat maksetaan vakituisille viranhaltijoille kuukauden 15. päivänä ja 

sijaisille kuukauden viimeisenä päivänä. Kokouspalkkiot maksetaan 
palkkiosäännön mukaisesti neljännesvuosittain.  

 
 2. Perittävät maksut 

 
Tulosalueiden on perittävä asiakasmaksut ja muut tulonsa ajoissa ja 
oikean suuruisina. Laskuissa on oltava maininta korkolain mukaisesta 
viivästyskoron suorittamisvelvollisuudesta ja muistutuslaskuista perit-
tävästä 5 euron korvauksesta.  
 
Mikäli saatavaa ei suoriteta kahden laskutuskerran jälkeen, se siirre-
tään ulosottoperintään. 

 
 Toimisto huolehtii ulosottoteitse tapahtuvasta jatkoperinnästä. Toimis-

toon on toimitettava tiedot laskutetuista asiakasmaksuista vähintään 
kerran viikossa ja muut tilitykset kuukausittain seuraavan kuukauden 
5. päivään mennessä. 

 
 Jäsenkuntien käyttötalouden maksuosuusennakoiden perusteena voi-

daan käyttää kahdettatoista osaa talousarvion mukaisesta määrästä ja 
etenkin loppuvuodesta niitä on pyrittävä oikaisemaan jäsenkunnan to-
teutuneen käytön mukaisesti. 

 
2. Hankinnat 
 
Hankinnoissa noudatetaan julkisista hankinnoista säädettyjä lakeja. 
Hankintalakia sovelletaan EU-kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot 
ylittäviin hankintoihin. Hankinnat suoritetaan taloudellisesti, tarkoituk-
senmukaisesti ja suunnitelmallisesti. Hankintoja pyritään keskittä-
mään. Tarjouksista tulee hyväksyä se, joka on kokonaistaloudellisesti 
edullisin tai hinnaltaan halvin. Ilman kirjallista tarjouskilpailua hankin-
toja tehdään vain erityisistä syistä, esim. hankinnan vähäinen arvo, jol-
loin tarjoukset voidaan pyytää myös puhelimitse tai jos yhteishankinta-
rengas on jo kilpailuttanut hankinnan asianmukaisesti.  
 
Tarjouspyynnössä on esitettävä valintaperusteet etukäteen esim. hin-
taperusteen lisäksi mahdollisuus päätöksentekoon toiminnallisiin syi-
hin ja kokonaistaloudellisuuteen perustuen.  
 
Viranhaltijapäätös on tehtävä sellaisesta yli 1000 euron hankinnasta, 
joka ei kuulu jokapäiväiseen toimintaan kuuluviin kulutustavarahankin-
toihin. Hankintapäätös tulee perustella ja siihen on liitettävä oikai-
suohje ja osoitus asian saattamisesta markkinaoikeuteen. 10000 € ylit-
tävistä hankinnoista päättää hallitus.  
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Hallitus § 37    5.5.2021 
 
…Talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohje 
 

Ympäristöterveyslautakunta päättää ko. hankinnoista ympäristöter-
veyshuollon yhteistoiminta-alueen osalta. 

 
3. Matkat ja matkalaskut 
 
Virka- ja virantoimitusmatkat tulee tehdä niin vähin kokonaiskustan-
nuksin kuin on mahdollista. Yhteiskyytejä kuntayhtymän ja naapuri-
kuntien viranhaltijoiden kanssa on pyrittävä käyttämään mahdollisuuk-
sien mukaan. Samoin luottamustehtävissä toimivien samalta suun-
nalta kulkevien on käytettävä yhteiskuljetusta. 

 
Matkalaskut on esitettävä viivytyksettä matkan päätyttyä ja viimeistään 
kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. Matkalaskujen on 
oltava tarkasti yksilöityjä. Laskua vastaanotettaessa on siihen merkit-
tävä sen saapumispäivä. 
 
Työntekijöiden ja viranhaltijoiden matkakustannusten korvaukset mak-
setaan kahden kuukauden kuluessa matkalaskun esittämisestä. 
 
Luottamushenkilöiden matkakustannusten korvaukset maksetaan ko-
kouspalkkioiden maksatusten yhteydessä. 
 
4. Sisäinen valvonta  
 
Hallituksen hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjetta 
on noudatettava.  
 
Tulosalueiden vastuuhenkilöt suorittavat kukin vastuualueellaan si-
säistä valvontaa muiden työtehtäviensä ohessa. He myös vastaavat 
siitä, että sisäisen valvonnan ohjeita noudatetaan ja riskeihin varaudu-
taan siten, ettei toiminta vaarannu.  
 
5. Tilivelvolliset 
 
Jäsenkuntien valtuustot ovat määritelleet kuntayhtymän tilivelvollisiksi 
hallituksen sekä sen asettamien toimikuntien jäsenet ja johtavan lää-
kärin. Viranhaltijoista tilivelvollisia ovat lisäksi johtava hoitaja, vastaava 
hammaslääkäri, ympäristöterveysjohtaja (ent. terveysvalvonnan joh-
taja) ja toimistonhoitaja. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus antaa edellä olevan talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohjeen 

kaikille viran- ja toimenhaltijoille noudatettavaksi. 
 
Päätös:  Hallitus antaa edellä olevan talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohjeen 

kaikille viran- ja toimenhaltijoille noudatettavaksi. 
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Hallitus § 38   5.5.2021 
 
SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 
 
Hall § 38 Sairaanhoitajan toimi vuodeosastolla on ollut haettavana 27.4.21 men-

nessä. Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenki-
löistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikai-
sempi rekisteröinti ja soveltuvuus tehtävään. Palkkaus ja muut ehdot 
määräytyvät sovellettavan kunta-alan sopimuksen mukaan. 

 
 Toimeen on hakenut kaksi kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa, 

Soininen Mervi ja Suopanki Marja-Leena (Malla). Oheismateriaalina 
hakijoiden ansiovertailu, hakemukset ovat nähtävänä kokouksessa. 

 
Ehdotus: Jl.  Hallitus 
 

1. valitsee sairaanhoitajan toimeen, alkusijoituspaikkana vuode-
osasto, laajemman ja pidemmän työkokemuksen omaavan sai-
raanhoitajan Marja-Leena (Malla) Suopangin 

2. valitsee varalle sairaanhoitaja Mervi Soinisen ja 
3. toteaa, että kuntayhtymän hallituksen 18.5.2017 § 40 mukaan kun-

tayhtymässä noudatetaan Työsopimuslain I luvun 4 §:n mukaista 
kuuden kuukauden enimmäiskoeaikaa. 

 
Keskustelun alussa Anu Laukkanen esitti sairaanhoitajan toimeen va-
littavaksi Mervi Soinisen. Aino Kulpakko kannatti Laukkasen ehdo-
tusta. 
 
Koska oli tehty johtavan lääkärin esityksestä poikkeava kannatettu eh-
dotus, oli äänestettävä. 
 
Koska yksi jäsen osallistui kokoukseen etäyhteydellä, hyväksyttiin yk-
simielisesti suljetun lippuäänestyksen sijasta poikkeuksellisesti nimen-
huutoäänestys. Puheenjohtajan äänestysesitys, ne jotka kannattavat 
Suopankia, vastaavat JAA ja jotka kannattavat Soinista, vastaavat EI, 
hyväksyttiin. 
 
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kahdeksan ääntä, joista neljä 
JAA ääntä (Luoma-aho, Pyykönen, Ahola, Kelloniemi) ja neljä EI 
ääntä (Kulpakko, Laukkanen, Kilpimaa, Savukoski). Äänten mennessä 
tasan, arpa ratkaisi vaalin Suopangin eduksi. Puheenjohtaja totesi va-
lituksi tulleen Marja-Leena (Malla) Suopangin. 
 

Päätös:   Hallitus 
1. valitsi äänin 4-4 sairaanhoitajan toimeen, alkusijoituspaikkana vuo-

deosasto, laajemman ja pidemmän työkokemuksen omaavan sai-
raanhoitajan Marja-Leena (Malla) Suopangin 

2. valitsi varalle sairaanhoitaja Mervi Soinisen ja 
3. totesi, että kuntayhtymän hallituksen 18.5.2017 § 40 mukaan kun-

tayhtymässä noudatetaan Työsopimuslain I luvun 4 §:n mukaista 
kuuden kuukauden enimmäiskoeaikaa. 
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Hallitus § 39   5.5.2021 
 
LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 
 
Hall § 39 Lähihoitajan toimi vuodeosastolla on ollut haettavana 27.4.21 men-

nessä. Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan koulutus ja soveltu-
vuus tehtävään. Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät sovellettavan 
kunta-alan sopimuksen mukaan. 

 
 Toimeen on hakenut kaksi kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa, 

Aikio Sara ja Heikkilä Pirjo. Oheismateriaalina hakijoiden ansiovertailu, 
hakemukset ovat nähtävänä kokouksessa. 

 
Ehdotus: Jl.  Hallitus 
 

1. valitsee lähihoitajan toimeen, alkusijoituspaikkana vuodeosasto, 
pidemmän työkokemuksen vuodeosastotyöstä omaavan lähihoita-
jan Pirjo Heikkilän, 

2. valitsee varalle lähihoitaja Sara Aikion ja 
3. toteaa, että kuntayhtymän hallituksen 18.5.2017 § 40 mukaan kun-

tayhtymässä noudatetaan Työsopimuslain I luvun 4 §:n mukaista 
kuuden kuukauden enimmäiskoeaikaa. 

 
Päätös:  Hallitus 
 

1. valitsi lähihoitajan toimeen, alkusijoituspaikkana vuodeosasto, pi-
demmän työkokemuksen vuodeosastotyöstä omaavan lähihoitajan 
Pirjo Heikkilän, 

2. valitsi varalle lähihoitaja Sara Aikion ja 
3. totesi, että kuntayhtymän hallituksen 18.5.2017 § 40 mukaan kun-

tayhtymässä noudatetaan Työsopimuslain I luvun 4 §:n mukaista 
kuuden kuukauden enimmäiskoeaikaa. 
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Hallitus § 41   5.5.2021 
 
SOTE-RAKENNEUUDISTUS LAPISSA -HANKE/ Edustajan nimeäminen 
 
Hall § 41 Sote-rakenneuudistus Lapissa-hankkeessa valmistaudutaan sote-uu-

distuksen toimeenpanosta vastaavaan toimielimen muodostamiseen 
osana hankekokonaisuutta sen mukaan, miten uudistus valtakunnan 
tasolla etenee. Nyt kun lait ovat edenneet eduskunnan käsittelyyn, on 
Lapin hyvinvointialueella tarpeen valmistautua asteittain toimeenpa-
non valmisteluun. 

 
 Eduskunnassa valmistellaan tulevaa sote-uudistuksen lainsäädäntöä. 

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on antanut 8. joulukuuta 2020 esi-
tyksensä eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosi-
aali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistami-
sesta. Ehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet perustettaisiin lakien hy-
väksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Lait tulisivat voimaan porraste-
tusti, hallituksen tavoiteaikataulun mukaisesti osa 1. heinäkuuta 2021 
ja viimeiset 1. tammikuuta 2023. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille 1.1.2023 
alkaen. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun 

siirtäminen 1.1.2023 hyvinvointialueille edellyttää aktiivista valmistelua 
heti lakien voimaantulon jälkeen, jotta palvelutuotanto kyetään turvaa-
maan heti vuoden 2023 alusta. Tämän johdosta ehdotetaan, että hy-
vinvointialueesta annettavan lain 2§:ssä tarkoitetut hyvinvointialueet 
julkisoikeudellisina yhteisöinä perustetaan 1. päivänä heinäkuuta 
2021. Tämän ajankohdan ja 1. päivä maaliskuuta 2022 välisenä ai-
kana hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttäisi väliaikainen val-
mistelutoimielin. 

 
 Hyvinvointialueen monijäseninen väliaikainen valmistelutoimielin vas-

taisi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä siihen 
saakka, kunnes aluevaltuusto olisi valittu ja aluevaltuuston asettama 
aluehallitus olisi aloittanut toimintansa. Käytännössä väliaikaisen val-
misteluelimen toimikausi olisi noin yhdeksän kuukautta. Valtio myön-
täisi voimaanpanolain 15§ perusteella hyvinvointialueille valtionavus-
tusta niiden toiminnan ja hallinnon käynnistämisen kustannuksiin vuo-
sina 2021 ja 2022. 

 
 Hyvinvointialueen kuntien (määritelty voimaanpanolain 6§ maakunta-

jako), perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-aluei-
den, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen on 
sovittava välittömästi lain voimaan tultua väliaikaisen valmistelutoimie-
limen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaa valmistelutoi-
mielimet. 

 
 Voimaanpanolain 8§ 2. momentin mukaan väliaikaisen valmistelutoi-

mielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä 
asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. 
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Hallitus § 41    5.5.2021 
 
…Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke / Edustajan nimeäminen 
 
 Valmistelutoimielimen asettamisesta on ilmoitettava valtiovarainminis-

teriölle. 
 Mikäli osapuolet eivät ole päässeet sopimukseen väliaikaisen valmis-

telutoimen asettamisesta kahden kuukauden kuluessa lain voimaantu-
losta, valtioneuvosto asettaa valmistelutoimielimen. 

 
 Valtioneuvoston asettamassa valmistelutoimielimessä jäsenet ovat la-

kiesityksen voimaanpanolain 8§ 3. momentin mukaan seuraavasti alu-
een suurimman sairaanhoitopiirin vastatessa valmistelutoimielimen 
hallinnollisesta tuesta: 

 - alueen kunnat, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoi-
minta-alueet yhteensä seitsemän jäsentä 

 - sairaanhoitopiiri yhteensä kaksi jäsentä 
 - erityishuoltopiiri yksi jäsen 
 - alueen pelastustoimi yksi jäsen 
 - sekä jokaiselle varajäsen 
 Väliaikaiseen toimielimeen sovelletaan naisten ja miesten tasa-arvosta 

annetun lain (609/1986) 4 a §:ää julkisen hallinnon ja julkista valtaa 
käyttävien toimielinten kokoonpanosta. 

 
 Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta on säädetty 

voimaanpanolain 10§ ja ne liittyvät mm. hyvinvointialueelle siirtyvän 
henkilöstön siirtosuunnitelmaan, toiminnan ja hallinnon järjestämisen 
valmisteluun sekä vuosien 2021 ja 2022 talousarvioista päättämiseen. 
Valmistelutoimielimen toimivaltaa on rajattu siten, että se voi tehdä 
määräaikaisia virka- ja työsopimuksia sekä hyvinvointialuetta sitovia 
sopimuksia vain vuoden 2023 loppuun saakka.  

 
 Uudistuksen täytäntöönpanoa varten hyvinvointialueelle voidaan pe-

rustaa poliittinen seurantaryhmä. 
 
 Esitys väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta, hallinnoijaor-

ganisaatiosta ja kokoonpanosta 
 
 Sote-rakenneuudistuksen työvaliokunnassa sekä poliittisessa ohjaus-

ryhmässä (Poliittisen ohjausryhmän ja työvaliokunnan kokoonpano liit-
teenä) on valmisteltu ja käsitelty hyvinvointialueen väliaikaisen valmis-
telutoimielimen asettamista, hallinnoijaorganisaatiota ja väliaikaisen 
valmistelutoimielimen kokoonpanoa.  

 
 Tähän valmisteluun perustuen annetaan pohjaesitys, johon, Lapin hy-

vinvointialueen kuntia, molempia sairaanhoitopiiriä, erityishuoltopiiriä, 
pelastuslaitosta sekä Saamelaiskäräjiä pyydetään ottamaan kantaa ja 
antamaan päätös Lapin hyvinvointialueen väliaikaistoimielimen asetta-
miseen seuraavien asioiden osalta: 
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Hallitus § 41    5.5.2021 
 
…Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke / Edustajan nimeäminen 
 

1. Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa maakuntahallitus. 
2. Valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaatio on Lapin liitto. 
3. Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano alueittain seuraa-

vasti: 
- hyvinvointialueen kunnista yhteensä 7 jäsentä seutukunnittain 

• Itä-Lapin seutukunta 
• Kemi-Tornion seutukunta 
• Pohjois-Lapin seutukunta 
• Rovaniemen seutukunta 
• Torniolaakson seutukunta 
• Tunturi-Lapin seutukunta 

- seutukuntien edustajat olisivat sosiaalihuollosta 4 jäsentä ja peruster-
veydenhuollosta 3 jäsentä. 

- sairaanhoitopiireistä 4 jäsentä (Lshp 2 + Lpshp 2), 
- erityishuoltopiiristä yksi jäsen, 
- pelastustoimesta yksi jäsen, 
- saamelaiskäräjiltä yksi jäsen 
- jokaiselle jäsenelle nimetään varajäsen. 
- Lisäksi henkilöstöjärjestöjen yksi yhteinen edustaja, jolla on puhe- ja 

läsnäolo-oikeus väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksissa 
Väliaikaistoimielimen jäsenten tulee varautua käyttämään elokuusta 
2021 alkaen vähintään 50 % työajastaan väliaikaistoimielimen työhön. 
Myös varajäsenillä tulee olla valmius käyttää työaikaansa väliaikaistoi-
mielimen työhön. 
4. kuntia, sairaanhoitopiiriä, erityishuoltopiiriä sekä pelastuslaitosta, 

Saamelaiskäräjiä ja henkilöstöjärjestöjä pyydetään käymään tarvit-
tavat seutukuntakohtaiset neuvottelut ja esittämään edustajansa 
väliaikaistoimielimeen em. kokoonpanon mukaisesti. Esitettävien 
edustajien tulee olla ko. organisaatioiden viranhaltijoita, jolla on 
hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Esityk-
sissä toivotaan huomioitavan myös sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiantuntemuksen lisäksi talouden, - hallinnon ja henkilöstöasioi-
den asiantuntemus. 

 
Ehdotus tulee toimittaa Lapin liittoon 31.5.2021 mennessä sähköpos-
titse Lapin liiton kirjaamoon info@lapinliitto.fi. Ehdotuksessa tulee olla 
alueen priorisoimassa järjestyksessä varsinaiseksi ja varajäseneksi 
sekä mies- että naisehdokas. Päätös tarvitaan jokaisesta kunnasta, 
vaikka kuntaa edustaisikin yhteisesti sovittu toisen kunnan edustaja. 
Päätöksessä tulee käsitellä kaikkia edellä mainittuja neljää eri asia-
kohtaa. 

 
Ehdotus: Jl. Ehdotus annetaan kokouksessa. 
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Hallitus § 41    5.5.2021 
 
…Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke / Edustajan nimeäminen 
 
 Johtava lääkäri teki seuraavan ehdotuksen: 
 
 Hallitus 
 

1. on tyytyväinen esittelyssä mainittuihin kohtiin 1 – 3, väliaikaisen toi-
mielimen asettamiseen, hallinnoijaorganisaatioon ja kokoonpa-
noon, 

2. tukee Sallan kunnan edustajan, sosiaali- ja terveysjohtajan An-
nukka Marjalan valintaa varsinaiseksi Itä-Lapin seutukunnan jäse-
neksi valmistelutoimielimeen ja ylihammaslääkärin Timo Alaräisä-
sen valintaa hänen varalleen ja 

3. valtuuttaa johtavan lääkärin jatkoneuvotteluun valmistelutoimieli-
men jäsenen valinnasta Itä-Lapin kuntien kanssa, mikäli edellä ole-
van 2. kohdan valinta ei toteudu. 

 
Anu Laukkanen esitti Itä-Lapin edustajaksi Veli-Matti Varmoa ja varalle 
Timo Alaräisästä. Esitys raukesi kannattamattomana. 

 
Päätös:  Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän halli-

tus 
 

1. on tyytyväinen esittelyssä mainittuihin kohtiin 1 – 3, väliaikaisen toi-
mielimen asettamiseen, hallinnoijaorganisaatioon ja kokoonpa-
noon, 

2. tukee Sallan kunnan edustajan, sosiaali- ja terveysjohtajan An-
nukka Marjalan valintaa varsinaiseksi Itä-Lapin seutukunnan jäse-
neksi valmistelutoimielimeen ja ylihammaslääkärin Timo Alaräisä-
sen valintaa hänen varalleen ja 

3. valtuuttaa johtavan lääkärin jatkoneuvotteluun valmistelutoimieli-
men jäsenen valinnasta Itä-Lapin kuntien kanssa, mikäli edellä ole-
van 2. kohdan valinta ei toteudu. 
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Hallitus § 42    5.5.2021 
 
KOSTEUSVAHINKO PELKOSENNIEMEN TERVEYSKESKUKSEN LABORATORIOSSA 
 
Hall § 42 Pelkosenniemen terveyskeskuksen laboratoriossa todettiin 11.3.2021 

kosteusvahinko. 25.3.2021 kuntayhtymän hallitus valitsi korjaustöiden 
tekijäksi Pyhänpahta Oy:n. 

 
 Purkutöiden yhteydessä havaittiin lämpimän käyttöveden kiertoput-

kessa pistemäinen reikä, josta vettä on vuotanut rakenteisiin. Lämmin 
vesihöyry on levennyt rakenteissa lähes koko laboratorion katon alu-
eelle, ja kosteus on levinnyt myös wc:n yläpohjan tilaan. Pohjois-Suo-
men Kuivaustekniikka Oy:n 8.4.2021 tarkastuksen raportin (lähetetty 
hallituksen jäsenille sähköpostiin 9.4.2021) mukaiset välittömät kor-
jaus- ja purkutoimet on tehty ja tilan kuivaus on aloitettu. 

 
 Rakenteet tehdään kuivatuksen jälkeen vuotoa edeltävään kuntoon 

vahinkokartoituksen laajuudessa. Nykyisten käyttövesiputkien iästä, 
kunnosta ja aikanaan käytetystä juotostekniikasta johtuen uuden vesi-
vahingon riski on huomattava. Nykyiset käyttövesiputket tulee uusia 
kellarikerroksesta lähtien laboratorion wc-tilan katon kautta käytävälle 
saakka. Putkien uusimisella ennaltaehkäistään uusien mahdollisten 
putkivaurioiden syntyminen ja putkiliitokset saadaan alaslaskukattojen 
osalle, jolloin vauriot ja vuodot ovat helpommin havaittavissa. Korjaus-
työn valvojan Ari Kellokummun lausunto oheismateriaalina. 

  
 Vakuutusyhtiön korvattavuuspäätöksen mukaan omaisuusvakuutus 

korvaa kiinteistölle aiheutuneen vuotovahingon Pohjois-Suomen Kui-
vaustekniikan 8.4.2021 kartoitusraportin osoittamassa laajuudessa va-
hinkoa edeltävään tasoon ikävähennykset huomioiden. Vuotovahingon 
ikävähennys on 51 %. Lvi-tekniikan ikävähennyt on 100 %.  

 
 Jälleenrakennustyön kustannusarvio on liitteenä 2 ja käyttövesijohto-

jen uusinnan lvi-töiden urakkatarjous liitteenä 3. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus  
 

1. toteaa käyttövesiputkistojen uusinnan kellarikerroksesta laborato-
rion käytävälle saakka tarpeelliseksi 

2. hyväksyy liitteen 2 mukaisen Pyhänpahta Oy:n vesivahingon kor-
jaustyötarjouksen ja 

3. hyväksyy liitteen 3 mukaisen Pyhänpahta Oy:n tarjouksen käyttö-
vesiputkistojen uusinnasta. 

 
Päätös:   Hallitus  
 

1. totesi käyttövesiputkistojen uusinnan kellarikerroksesta laborato-
rion käytävälle saakka tarpeelliseksi 

2. hyväksyi liitteen 2 mukaisen Pyhänpahta Oy:n vesivahingon kor-
jaustyötarjouksen ja 
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Hallitus § 42   5.5.2021 
 
…Kosteusvahinko Pelkosenniemen terveyskeskuksen laboratoriossa 
 

3. hyväksyi liitteen 3 mukaisen Pyhänpahta Oy:n tarjouksen käyttöve-
siputkistojen uusinnasta. 

 
Pentti Pyykönen poistui esteellisenä tämän pykälän ajaksi 17.26 – 
17.34. 
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Hallitus § 43   5.5.2021 
 
KOKOUS-/KERTAPALKKIOIDEN TARKISTAMINEN 
 
Hall § 43 Toimistosihteeri/KT-yhteyshenkilö: 
 Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt 9.12.2020 § 130 kokous-/kerta-

palkkioiden tarkistukset 1.1.2021 alkaen.  
 

Kuntayhtymän hallintosäännön 56 § mukaan: 
 

1. Kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan kokous-/kerta-
palkkiota hallituksen voimassa olevan päätöksen mukaisesti kun-
tayhtymän hallituksen, ympäristöterveyslautakunnan ja jaostojen 
sekä johtokuntien, toimikuntien ja muiden toimielinten jäsenille 40 
€/kokous ja puheenjohtajalle 60 €/kokous 

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

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

 
Aikaisemmin on samassa päätöksessä hyväksytty viranhaltijoille/työn-
tekijöille kokouksista maksettava kertapalkkio sekä viranhaltija/työnte-
kijäsihteerille maksettava samansuuruinen kertapalkkio korotettuna 
50 %:lla. 
 

Ehdotus: Jl Hallitus hyväksyy 1.1.2021 alkaen 
 

1. Viranhaltijoille/työntekijöille virka-ajan ulkopuolisista kokouksista 
maksettavan kertapalkkion 40 €/kokous. 

2. Viranhaltija/työntekijäsihteerille virka-ajan ulkopuolisista kokouk-
sista maksettavan 1. kohdan kertapalkkion korotettuna 50 %:lla.  

 
Päätös: Hallitus hyväksyi 1.1.2021 alkaen 
 

1. Viranhaltijoille/työntekijöille virka-ajan ulkopuolisista kokouksista 
maksettavan kertapalkkion 40 €/kokous. 

2. Viranhaltija/työntekijäsihteerille virka-ajan ulkopuolisista kokouk-
sista maksettavan 1. kohdan kertapalkkion korotettuna 50 %:lla.  
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Hallitus § 44   5.5.2021 
 
TIEDOTUSASIAT  
 
Hall § 44 Sosiaali- ja terveysministeriö 

- opiskeluterveydenhuoltoon uudet henkilöstömitoitukset 
Kunnallinen työmarkkinalaitos 
- yk 2/21 Lääkärisopimuksen muutokset 1.4.2021 
Ympäristöterveyslautakunta 
- pöytäkirja 25.3.2021 
- pöytäkirja 6.4.2021 

 Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri § 14 - 22   henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 40 - 53 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 9 – 11 ja 13 henkilöstöasioita, § 12 hankinta-

päätös (kiinteistöhuollon päivystys 1.6.-30.9.21) 
- vastaava hammaslääkäri § 5 – 6 henkilöstöasioita  

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

veyslautakunnan pöytäkirja 3.5.2021. 
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Hallitus § 45    5.5.2021 
 
MUUT ASIAT  
 
Hall § 45 Johtava lääkäri kertoi tulevan kesän sulkutoimenpiteistä: vuodeosasto 

suljettuna 24.6. - 1.8., Pelkosenniemen lääkärin vastaanotto 28.6. - 
1.7. ja Savukosken lääkärin vastaanotto 12.7.- 25.7. Asiasta 
tiedotetaan myös Koti-Lappi -lehdessä. 

 
 Ympäristöterveysjohtaja tiedotti ympäristöterveyslautakunnan 

henkilövalinnoista. 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.49. 
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Hallitus     5.5.2021 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät         32 – 37, 41, 43 - 45 
 

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

Pykälät          38 – 40, 42 
 

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         38 – 40, 42 
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 
      
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. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
Lisätietoja 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-
oikeudessa 260 euroa.                                           Liitetään pöytäkirjaan  
 


