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Hallitus § 46   16.6.2021  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 46 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 § 47 - 49   16.6.2021 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 47 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 9.6.2021. 
 
 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 § 48 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 Kari Kilpimaa. 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 49 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 § 50   16.6.2021 
 
TILINTARKASTUKSEN VAHVISTUSILMOITUSKIRJE 
 
Hall § 50  Toimistonhoitaja: 
 Tilintarkastajat ovat viime aikoina pyytäneet kuntien ja kuntayhtymien 

johdolta kirjallisia vahvistusilmoituksia. Kyseessä ovat ns. vahvistuskir-
jeet tai vahvistusilmoituskirjeet, joita tilintarkastajat pyytävät vuosittain 
tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä ennen tilintarkastuskertomuk-
sen antamista. 

 
 Vahvistuskirjeellä tilintarkastaja hankkii kirjallisen vahvistuksen siitä, 

että johto on täyttänyt lakisääteiset velvollisuutensa, jotka koskevat ti-
linpäätöksen laatimista ja sitä, että tilintarkastajalle annetaan täydelli-
set tiedot. Kirjeen tarkoituksena ei siis ole määritellä ko. vastuita ja vel-
vollisuuksia eikä lisätä johdon vastuuta yli lain säännösten. Vahvistusil-
moituskirjeellä ei muuteta kunnanhallituksen, tilivelvollisten, viranhalti-
joiden, työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia vel-
voitteita eikä vastuita. 

 
 Pääasiallisena tarkoituksena johdon näkökulmasta on se, että vahvis-

tettavia asioita harkitaan entistä huolellisemmin. Toimivan johdon odo-
tetaan tietävän riittävästi vahvistuskirjeessä mainituista asioita, tai sen 
odotetaan tehneen asianmukaisiksi katsomiaan tiedusteluja pystyäk-
seen antamaan pyydetyt kirjalliset vahvistusilmoitukset. 

 
 Jos tilintarkastaja ei saa vahvistusilmoituskirjettä, hän ilmoittaa kan-

sainvälisen tilintarkastusstandardin ISA 580:n edellyttämällä tavalla, 
ettei hän voi antaa lausuntoa siitä, antavatko tilinpäätös ja toimintaker-
tomus oikeat ja riittävät tiedot ja ovatko toimintakertomuksen ja tilin-
päätöksen tiedot ristiriidattomia. 

 
 Kuntayhtymän puolesta tilintarkastajalle annettavan vahvistusilmoitus-

kirjeen ovat allekirjoittaneet hallituksen puheenjohtaja ja johtava lää-
käri. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus merkitsee tilintarkastajalle annetun vahvistusilmoituskirjeen tie-

doksi. 
 
Päätös: Hallitus merkitsi tilintarkastajalle annetun vahvistusilmoituskirjeen tie-

doksi. 
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Hallitus § 51    16.6.2021 
 
TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN  
ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020 
 
Hall § 51 Hallitus hyväksyi 25.3.2021 § 25 kuntayhtymän tilinpäätöksen ja jätti 

sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 
 
 Tarkastuslautakunta kokoontui 24.5.2021 ja sen arviointikertomus 

sekä tilintarkastajan tilintarkastuskertomus on oheismateriaalina. 
 
 Tarkastuslautakunta on käsitellyt 24.5.2021 tilintarkastuskertomuksen 

ja antanut arviointikertomuksensa jäsenkuntien valtuustoille. Tarkas-
tuslautakunta kehottaa vuodeosaston käyttöasteen ja kustannusten 
seurantaan ja tarvittaviin toimenpiteisiin. Henkilöstön resurssointi pitää 
olla vuodepaikkojen käytön mukainen. Lisäksi tarkastuslautakunta 
suosittelee kiinteistönhoitosuunnitelman tekemistä. Samoin se kiinnit-
tää huomiota keittiötoiminnan ulkoistuksen kilpailuttamiseen ja esteelli-
syys- ja jääviyskysymyksiin. Arviointikertomuksessaan tarkastuslauta-
kunta esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntä-
mistä tilivelvollisille. 

 
 Tilintarkastaja on antanut 24.5.2021 jäsenkuntien valtuustoille tilintar-

kastuskertomuksen, jossa toteaa kuntayhtymän hallintoa hoidetun lain 
ja jäsenkuntien valtuustojen päätösten mukaisesti, lukuun ottamatta 
lääkeaineiden hankintaa. Lääkeaineiden hankintaa ei ole kilpailutettu 
julkisista hankinnoista säädetyn lain mukaisesti; lausuntoa ei ole mu-
kautettu tämän osalta.   

 Kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty asian-
mukaisesti. 

 Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koske-
vien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja 
riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituk-
sesta ja toiminnasta. 

 
 Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden 

myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta. 
  
Ehdotus: Jl.  Hallitus merkitsee vuoden 2020 tilintarkastuskertomuksen ja tarkastus-

lautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi. 
 
Päätös:  Hallitus merkitsi vuoden 2020 tilintarkastuskertomuksen ja tarkastus-

lautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi. 
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Hallitus § 52   16.6.2021 
 
ÖLJYSÄILIÖIDEN POISTAMINEN 
 
Hall § 52 Kuntayhtymä on saanut 18.5.2021 Koillis-Lapin ympäristöterveyden-

huollon ympäristönsuojelun ympäristötarkastajan toimenpidekehotuk-
sen poistaa käytöstä poistetut öljysäiliöt täyttöputkineen ja muine maan-
päällisine osineen kuntayhtymän kiinteistöistä.  

 
 Asiaan liittyvästä 12.4.2021 tehdystä tarkastuksesta ja käydystä neu-

vottelusta laaditussa muistiossa sekä toimenpidekehotuksessa tode-
taan seuraavaa:  

 
 ”Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymällä on 

Pelkosenniemellä ollut öljylämmitys kolmella kiinteistöllä (NEUVOLA 
583-402-42-13, TERVEYSKESKUS 583-402-277-0 ja Kiimaranta 583-
402-277-3). Kiinteistöllä NEUVOLA sijaitsee entinen neuvolarakennus, 
kiinteistöllä TERVEYSKESKUS sijaitsee nykyinen terveyskeskus ja kiin-
teistöllä Kiimaranta sijaitsee entinen lääkärientalo. Kaikkien kiinteistöjen 
osalta öljylämmityksestä on luovuttu kiinteistöjen liityttyä kaukolämpöön 
vuonna 2007. Terveyskeskuksessa öljylämmitys on toiminut kaukoläm-
mön varajärjestelmänä vuoteen 2019 asti. 

 
 Kiinteistö Kiimaranta 583-402-277-3 rakennuksineen on myyty vuonna 

2020 yksityishenkilölle. Kiinteistöllä sijaitsevassa ns. lääkärientalossa 
on ollut öljylämmitys vuoteen 2007 asti, jolloin se on liitetty kaukoläm-
pöön. Öljysäiliö on tarkastettu ja poistettu käytöstä vuonna 2009, mutta 
puhdistuksesta ja tarkastuksesta ei ole muuta tositetta kuin lasku. Tar-
kastusraporttia ei ole saatu tarkastuksen tehneeltä yritykseltä. Säiliö on 
täytetty maalla lokakuussa 2017, mutta täyttämistä varten ei ole haettu 
poikkeamista Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä. 
Säiliö sijaitsee rakennuksen vieressä rakennuksen pohjoispuolella, säi-
liön sijainnista ei ole merkintää asemapiirroksessa.  

 
 Kiinteistön NEUVOLA 583-402-42-13 omistaa Pelkosenniemen kunta. 

Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1949 rakennettu neuvolarakennus, jonka 
omistaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä. 
Rakennuksen myynti on kesken. Neuvolassa on ollut öljylämmitys vuo-
teen 2007 asti, jolloin kiinteistö on liitetty kaukolämpöön. Säiliö on tyh-
jennetty ja tarkastettu lokakuussa 2009, mutta puhdistuksesta ja tarkas-
tuksesta ei ole muuta tositetta kuin lasku. Tarkastusraporttia ei ole 
saatu tarkastuksen tehneeltä yritykseltä. Neuvolan säiliö on lokakuussa 
2017 täytetty maalla. Täyttämiseen ei ole haettu poikkeamista Pelko-
senniemen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä. Neuvolarakennuk-
sessa on täyskorkea kellarikerros. Säiliö sijaitsee rakennuksen vie-
ressä. Säiliön sijainnista ei ole merkintää asemapiirroksessa. Säiliön 
poistamisesta ei ennalta arvioiden aiheudu vaaraa rakennuksen raken-
teille. Rakennuksen sisällä olevat täyttöputket on tulpattu. Säiliön maan-
päällisiä osia tai täyttöputkia ei ole poistettu. 
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Hallitus § 52    16.6.2021 
 
…Öljysäiliöiden poistaminen 
 
 Kiinteistöllä TERVEYSKESKUS 583-402-277-0 sijaitsevassa terveys-

keskuksessa öljylämmitys on toiminut kaukolämmön varajärjestelmänä 
vuoteen 2019. Säiliö on vuonna 2019 tyhjennetty ja poistettu käytöstä. 
Samalla putket on puhallettu tyhjiksi. Säiliö on tarkastettu ja todettu ole-
van kuntoluokkaa A. Säiliössä on ehyt lasikuitupinnoite. Säiliö sijaitsee 
rakennuksen vieressä rakennuksen pohjoispuolella. Säiliön sijainnista 
ei ole merkintää asemapiirroksessa. Säiliö sijaitsee rakennuksen täys-
korkean kellariosan vieressä, joten säiliön poistamisesta ei ennalta arvi-
oiden ole vaaraa rakennuksen rakenteille. 

 
 Asiaan liittyvä lainsäädäntö 
 Käytöstä poistettu öljysäiliö on määritelmällisesti jätelain (646/2011) 

mukaista jätettä. Jätelain 13.1 §:n mukaan jätettä ei saa hylätä eikä kä-
sitellä hallitsemattomasti. Säiliön jättämistä maahan voidaan pitää jäte-
lain vastaisena jätteen hylkäämisenä. 

 Käytöstä poistetuista öljysäiliöistä annetaan tarkempia määräyksiä Pel-
kosenniemen kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (Pelkosennie-
men kunnanvaltuusto 22.06.2011 § 47). 

 Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuojelumääräysten (16 §) mukaan: 
1. Säiliön omistajan ja haltijan on poistettava maaperästä käytöstä 

poistettu maanalainen polttoaine- tai muu kemikaalisäiliö putkistoi-
neen ja puhdistettava se ennen poistamista. Todistus puhdistuk-
sesta on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten. Puhdistuksen 
suorittajalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattitaito. Säiliö on 
poistettava maasta viimeistään yhden vuoden kuluttua sen käytöstä 
lopettamisen jälkeen. 

2. Säiliötä ei tarvitse poistaa, mikäli se on ennen ympäristönsuojelu-
määräysten voimaantuloa asianmukaisesti puhdistettu ja täytetty 
hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella. Säiliön täyttö- ja ilmaput-
ket on kuitenkin poistettava. Maahan jätetyn säiliön sijaintitiedot on 
säilytettävä kiinteistön asiapapereissa. 

3. Ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksissa myöntää 
poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö 
maaperästä, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa ja siitä 
aiheutuu vahinkoa omaisuudelle. 

4. Mikäli säiliön poiston tai puhdistamisen yhteydessä maaperässä 
havaitaan tai epäillään olevan öljyä, asiasta on ilmoitettava ympä-
ristönsuojeluviranomaiselle ja pilaantunut maaperä on puhdistet-
tava Lapin ELY- keskuksen määräysten mukaisesti. 

5.  Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan har-
joittajan tai järjestäjän on pyydettäessä annettava kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot kiin-
teistöllä sijaitsevista öljysäiliöistä, niiden kunnosta ja tarkastuksista 
sekä uusien säiliöiden asentamisista ja vanhojen säiliöiden pois-
tosta. 
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Hallitus § 52    16.6.2021 
 
…Öljysäiliöiden poistaminen 

 
Kunnan ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelu-
lain nojalla. Ympäristönsuojelulain 179 §: mukaan ”(j)os tätä lakia tai 
sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä ei ole noudatettu, val-
vontaviranomaisen on asian laatu huomioon ottaen kehotettava lopet-
tamaan säännösten tai määräysten vastainen menettely ja ryhdyttävä 
toimiin 175 ja 176 §:ssä tarkoitetun hallintopakkoasian vireille saatta-
miseksi.” 
 
Johtopäätökset 
Öljysäiliöt kiinteistöillä Kiimaranta 583-402-277-3 ja NEUVOLA 583-
402-42-13 on täytetty maalla ilman poikkeamisen hakemista kunnan 
ympäristönsuojelumääräyksistä. Säiliöt tulee poistaa maasta. Samalla 
tulee varmistua siitä, ettei maaperä säiliön ympärillä ole pilaantunutta. 
Mikäli poistamisen tai sen valmistelun yhteydessä käy ilmi, että poista-
misesta voi aiheutua vahinkoa omaisuudelle Pelkosenniemen kunnan 
ympäristönsuojelumääräysten mukaisella tavalla, tulee ottaa yhteyttä 
ympäristötarkastajaan poikkeamisen hakemiseksi kunnan ympäristön-
suojelumääräyksistä. 
 
Kiinteistöllä 583-402-277-0 TERVEYSKESKUS oleva öljysäiliö on asi-
anmukaisesti poistettu käytöstä, tarkastettu ja puhdistettu. Öljysäiliö 
tulee poistaa maasta. 
 
Toimenpidekehotus 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän tulee 
poistaa maasta käytöstä poistetut öljysäiliöt täyttöputkineen ja muine 
maanpäällisine osineen kiinteistöillä: 
 
583-402-42-13, NEUVOLA 
583-402-277-0, TERVEYSKESKUS 
583-402-277-3, Kiimaranta (Lääkäritalo) 
Säiliöt putkistoineen tulee poistaa 30.9.2021 mennessä. 
Poistamisen yhteydessä ympäristötarkastajalle tulee varata mahdolli-
suus maaperän pilaantuneisuuden arviointiin. Mikäli poistamisen yh-
teydessä havaitaan maaperän pilaantuneisuutta, tulee siitä ilmoittaa 
välittömästi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Lapin ELY-
keskukselle. Lapin ELY-keskus antaa tarvittaessa määräyksen tai oh-
jeita pilaantuneisuuden selvittämisestä ja maaperän puhdistamisesta. 
 
Mikäli säiliöiden täyttömaana käytetyn hiekan havaitaan olevan öljyllä 
pilaantunutta, tulee se toimittaa pilaantuneita maa-aineksia vastaanot-
tavalle toimijalle eikä sitä saa sijoittaa edes väliaikaisesti suoraan 
maan päälle. 
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Hallitus § 52    16.6.2021 
 
…Öljysäiliöiden poistaminen 
 

Käytöstä poistetut öljysäiliöt tulee toimittaa asianmukaiseen jätehuol-
toon. Säiliöt putkistoineen saa luovuttaa vain sellaiselle vastaanotta-
jalle, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätejakeen vastaanottaminen 
on sallittu. Jätteen luovuttamisesta saatu siirtoasiakirja tulee toimittaa 
tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
 
Kehotus annetaan ympäristönsuojelulain 179 §:n nojalla. Mikäli keho-
tusta ei noudateta annetussa määräajassa, voidaan asiassa ryhtyä 
ympäristönsuojelulain mukaiseen hallintopakkomenettelyyn.” 
 
Alueen kolmelta maansiirtourakoitsijalta on pyydetty tarjous toimenpi-
dekehotuksen ehtojen mukaisesta öljysäiliöiden poistamisesta. Tar-
jousten jättöaika on 15.6.2021 klo 16.00 mennessä.  

 
Ehdotus: Jl. Hallitus poistattaa käytöstä poistetut öljysäiliöt. 
 
 Keskustelun alussa todettiin, että oli saatu kaksi tarjousta öljysäiliöiden 

poistamisesta, Kuljetus VH Heikkilä Oy:ltä ja Veljekset Karjalainen 
Oy:ltä. 

 
 Pentti Pyykönen poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja pää-

töksenteon ajaksi. 
 
 Antti Mulari saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo 16.30. 
 
 Todettiin, että öljysäiliöiden poiston kokonaishinnan arviointi mahdolli-

sen pilaantuneen maa-aineksen vuoksi on ennalta arvaamatonta. Li-
säksi saatujen tarjousten vertailu on vaikeaa, koska Kuljetus VH Heik-
kilä Oy on tarjonnut työn ja koneiden tuntihintoja sekä poistetun mate-
riaalin kuormakohtaisen kuljetushinnan jätteenkäsittelypisteeseen. 
Veljekset Karjalainen Oy on tarjonnut säiliöiden poistohinnan kappa-
leelta, mutta tarjous ei sisällä jätteiden kuljetushintaa. 

 
 Antti Oikarinen ehdotti, että hyväksytään Kuljetus VH Heikkilä Oy:n 

tarjous öljysäiliöiden poistosta. Aino Kulpakko kannatti ehdotusta. 
 
 Keskustelun aikana johtava lääkäri teki muutetun päätösehdotuksen: 
 
 Hallitus  
  

1. poistattaa käytöstä poistetut öljysäiliöt, 
2. Veljekset Karjalainen Oy:n puutteellisen tarjouksen vuoksi, hyväk-

syy Kuljetus VH Heikkilä Oy:n tarjouksen öljysäiliöiden poistosta ja 
jätteen kuljetuksesta asianmukaiseen jätteenkäsittelylaitokseen ja 

3. viranhaltijat valtuutetaan palkkaamaan työn valvoja. 
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Hallitus § 52    16.6.2021 
 
…Öljysäiliöiden poistaminen 
 
 Hallitus hyväksyi yksimielisesti johtavan lääkärin muutetun päätösehdo-

tuksen. 
 
Päätös: Hallitus  
  

1. poistattaa käytöstä poistetut öljysäiliöt, 
2. Veljekset Karjalainen Oy:n puutteellisen tarjouksen vuoksi, hyväk-

syy yksimielisesti Kuljetus VH Heikkilä Oy:n tarjouksen öljysäiliöi-
den poistosta ja jätteen kuljetuksesta asianmukaiseen jätteenkäsit-
telylaitokseen ja 

3. viranhaltijat valtuutetaan palkkaamaan työn valvoja. 
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Hallitus § 53    16.6.2021 
 
LAUSUNTO LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAA  
2022 – 2024 JA TALOUSARVIOTA VUODELLE 2022 VARTEN 
 
Hall § 53 Lapin sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkunnilta lausuntoa toiminta- ja ta-

loussuunnitelmaa vuosille 2022 – 2024 ja talousarviota vuodelle 2022 
varten sekä varaa perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnille tilaisuu-
den esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. 
Lausunnot ja esitykset pyydetään toimittamaan Lapin sairaanhoitopii-
rin kuntayhtymän hallitukselle viimeistään 30.6.2021 sähköpostina kir-
jaamo@lshp.fi.  

 
 Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa terveydenhuol-

tolaissa ja eri-koissairaanhoitolaissa ja muissa säädöksissä määrätyt 
erikoissairaanhoidon palvelut väestölle tehokkaasti ja taloudellisesti. 

 Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 §:n mukaan taloussuunnitel-
maa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen te-
kemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. 

 Toiminnan suunnittelussa noudatetaan yhtymävaltuuston hyväksymiä 
strategisia linjauksia. Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on 24.3.2021 § 
45 antanut ohjeen toiminnan ja talouden suunnittelua varten vuosille 
2022 – 2024 ja talousarvion 2022 laatimista varten. 

 
 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022–2024 ja talousarvion 2022 laa-

dinnan lähtökohtiin vaikuttavat jäsenkuntien pitkään jatkunut vaikea 
taloustilanne, jäsenkuntien odotukset erikoissairaanhoidon kustannus-
ten kasvun hillinnästä sekä vuosittaisten perusinvestointien lisäksi 
vuoteen 2025 ulottuva Lapin keskussairaalan laajennushankekokonai-
suus, joka on sairaanhoitopiirille suuri taloudellinen satsaus: ITU (I 
vaihe 144 milj. €), Verso (II vaihe 24 milj. €) ja laajennushankkeeseen 
liittyvät rakennusinvestoinnit (mm. vapautuvat tilat, putkiposti) 21 milj. 
€. 

 
 Laajennusinvestoinnin aiheuttamaa kustannusten kasvua on tavoit-

teena leikata ja taloutta tasapainottaa muuten kuin jäsenkuntalasku-
tusta kasvattamalla. Toiminnan ja talouden muutoksilla on tavoitteena 
leikata kustannusten kasvua n. 7 miljoonalla eurolla. 

 
 Suunnittelun lähtökohta on väestön tarpeet ja käytettävissä olevat re-

surssit. Mahdollisia Covid-19-pandemian aiheuttamia vaikutuksia toi-
mintaan ja talouteen ei oteta tässä vaiheessa huomioon, koska siltä 
osin ei ole mahdollista ennakoida tulevia tilanteita. 

 
 Talousarvion laadintaohjeet on annettu jaoteltuna osa-alueisiin: 
 
 Erikoissairaanhoidon oma toiminta 
 Virka- ja työehtosopimukset (KVTES, TS ja Lääkärisopimus) 2020-

2021 ovat voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Talousarvion 2022 laadinta-
ohjetta hyväksyttäessä ei ole vielä tulevien virka- ja työehtosopimus-
ten ratkaisuja käytettävissä. Henkilöstökuluihin arvioidaan tulevan n.  
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Hallitus § 53   16.6.2021 
 
…Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2022 – 2024 ja ta-
lousarviota 2022 varten 
 
 1,3 %:n korotus. Hallituksen hyväksymään kehykseen sisältyy2,1 milj. € 

kustannuslisäys, joka johtuu mm. uusien tilojen aiheuttamista käyttö-
kustannusten noususta, koko Lapin keskussairaalaa (uudet ja vanhat 
tilat) koskevista hälytys- ja viestintäjärjestelmien uudistamisesta sekä 
eräiden kalliiden lääkintälaitteiden leasing-maksuista. 

 
 Pääosin poistojen kasvu 8,0 milj. € ja rahoituskustannusten kasvu 0,2 

milj. € aiheutuvat rakennusinvestoinneista. Kustannusten kasvun 7 milj. 
€ leikkaamisella ja 0,5 milj. € alijäämällä tavoitellaan jäsenkuntalasku-
tuksen vain indeksimäistä kasvua. 

 
 Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon oma toiminta 
 Lähtökohdat ovat samat kuin erikoissairaanhoidon omassa toimin-

nassa. Mahdollisista muutoksista neuvotellaan erikseen Muonion ja 
Enontekiön kanssa. 

 
 Läpilaskutettavat ostopalvelut 
 Läpilaskutettavia ostopalveluita ovat mm. hoidon porrastuksen tai poti-

laan valinnanvapauden perusteella muista sairaanhoitopiireistä (mm. 
OYS) sekä vankimielisairaaloista ja eräistä muista hoitolaitoksista ostet-
tavat palvelut. Niihin arvioidaan kehysvaiheessa 5 %:n kasvu vuoden 
2021 talousarvioon verrattuna. Arviota tarkennetaan vielä vuoden 2021 
toteuman perusteella. Läpilaskutettavat ostopalvelut laskutetaan jäsen-
kunnilta samansuuruisina kuin ne on laskutettu sairaanhoitopiiriltä. 

 
 Logistiikka- ja materiaalipalvelut –yksikön kautta myytävät tuotteet 

muille organisaatioille 
 Arvio on kehysvaiheessa vuoden 2021 tasolla, mutta arviota tarkenne-

taan vielä vuoden 2021 aikana tapahtuvien muutosten perusteella. 
 
 Kertaluonteiset muutoskustannukset 
 Kuntayhtymän talousarvio suunnitellaan siten, että tuotoilla katetaan ar-

vioidut käyttökulut, rahoituskulut ja poistot. Talousarvio voidaan suunni-
tella alijäämäiseksi kertaluontoisesti niiltä osin kuin kulut koskevat 

 - sote-uudistuksen tai mahdollisen vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän 
valmistelua, 

 - toimenpiteitä, joilla lisätään tuottavuutta tai vähennetään kustannuksia 
tulevaisuudessa, 

 - laajennushankkeen uusien tilojen käyttöönottojen aiheuttamia kerta-
kustannuksia kuten esim. muuttokustannuksia ja käyttöönottosiivouk-
sen kustannuksia tai muusta hallituksen erikseen hyväksymästä syystä. 

 
 Investoinnit 
 Vuoden 2022 talousarviossa ns. perusinvestoinnit (= muut investoinnit 

kuin LKS:nlaajennus) pidetään 6-7 milj. € tasolla. Lapin keskussairaalan 
laajennusosan rakentaminen 2019 – 2023 ja sitä seuraavat  
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Hallitus § 53   16.6.2021 
 
…Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2022 – 2024 ja ta-
lousarviota 2022 varten 
 
 vapautuvien tilojen peruskorjaukset aina vuoteen 2025 asti muodosta-

vat kokonaisuuden, johon investointimäärärahat varataan talousarvioon 
laajennushankkeen tarkennettujen suunnitelmien ja aikataulujen perus-
teella. 

 
 Ohjetta ja aikatauluja päivitetään tarvittaessa poikkeustilan ja/tai epide-

mia-/pandemiatilanteen edellyttämällä tavalla. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus antaa seuraavan lausunnon Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja 

taloussuunnitelmaa 2022 – 2024 ja talousarviota 2022 varten: 
 
 Pääosin Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 

on tyytyväinen Lapin sairaanhoitopiirin toimintaan. Kuitenkin tehtävien 
siirrossa erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon on syytä ny-
kyistä paremmin huomioida perusterveydenhuollon resurssit. Rajansa 
on terveyskeskuksillakin niin talouden kuin osaamisenkin osalta. 

 
 Tiukkaa talouskuria on jatkossakin syytä noudattaa kuitenkin samalla 

turvaten nykyiset, kattavat erikoissairaanhoidon palvelut kuntalaisille, 
hammashuoltoa unohtamatta. 

 
 Edelleen SOTE-uudistuksen edetessä on Lapin sairaanhoitopiirin syytä 

tehdä voitavansa, jotta vähäiset resurssit eivät valu uuden hallintopor-
taan kuluihin, vaan tulevat käytetyksi asukkaiden hyväksi erikoissai-
raanhoidon palveluiden saatavuutena ja laatuna, mahdollisuuksien mu-
kaan etä- tai jopa lähipalveluina ilmasto huomioiden. 

 
Päätös:  Hallitus antoi seuraavan lausunnon Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja 

taloussuunnitelmaa 2022 – 2024 ja talousarviota 2022 varten: 
 
 Pääosin Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 

on tyytyväinen Lapin sairaanhoitopiirin toimintaan. Kuitenkin tehtävien 
siirrossa erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon on syytä ny-
kyistä paremmin huomioida perusterveydenhuollon resurssit. Rajansa 
on terveyskeskuksillakin niin talouden kuin osaamisenkin osalta. 

 
 Tiukkaa talouskuria on jatkossakin syytä noudattaa kuitenkin samalla 

turvaten nykyiset, kattavat erikoissairaanhoidon palvelut kuntalaisille, 
hammashuoltoa unohtamatta. 

 
 Edelleen SOTE-uudistuksen edetessä on Lapin sairaanhoitopiirin syytä 

tehdä voitavansa, jotta vähäiset resurssit eivät valu uuden hallintopor-
taan kuluihin, vaan tulevat käytetyksi asukkaiden hyväksi erikoissai-
raanhoidon palveluiden saatavuutena ja laatuna, mahdollisuuksien mu-
kaan etä- tai jopa lähipalveluina ilmasto huomioiden. 
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Hallitus § 54    16.6.2021 
 
TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.7.2021 
 
Hall § 54 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) muutokset 

(1201/2020) tulevat voimaan pääosin 1.7.2021. Maksukattoa koskevat 
muutokset tulevat kuitenkin voimaan 1.1.2022, sillä maksukaton kerty-
minen on sidottu kalenterivuoteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kasmaksuista annetusta asetuksesta (912/1992) tullaan yhtäaikaisesti 
lakimuutosten voimaantulon kanssa kumoamaan säännökset siltä osin 
kuin asetuksen sääntely on siirretty lakiin.  

 
 Asiakasmaksulain muutosten myötä sosiaalihuoltolain mukaisten asu-

mispalvelujen maksuista säädetään nimenomaisesti lain tasolla. Myös 
jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksuista sääde-
tään aiempaa yksityiskohtaisemmin. Maksukatto tulee uusien säännös-
ten myötä laajenemaan ja hoitajavastaanotoista perusterveydenhuol-
lossa tulee maksuttomia. Myös alaikäiselle poliklinikalla annettava tutki-
mus ja hoito on maksutonta. Asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä 
jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentulotukeen korostetaan ja 
asiakkaan informointivelvoitetta liittyen asiakasmaksun alentamiseen ja 
perimättä jättämiseen vahvennetaan.   

 
 Tehdyillä muutoksilla halutaan edistää terveyden tasa-arvoa ja hoidon 

saatavuutta. Asiakasmaksulain muutoksilla laajennetaan terveyspalve-
lujen maksuttomuutta sekä kohtuullistetaan maksuja. Maksukattoon las-
ketaan jatkossa mukaan aiempaa enemmän palveluja, kuten suun ter-
veydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut sekä tilapäisen kotisairaan-
hoidon maksut. 

 
 Kuntien ja kuntayhtymien asiakasmaksut sekä niitä koskevat päätökset 

on päivitettävä muuttuneiden säännösten mukaisiksi 1.7.2021 lukien. 
Maksukaton osalta muutokset on pantava täytäntöön kunnissa vuoden 
2022 alusta. Muutoksista on tiedotettava kuntalaisia. 

 
 Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksusäännökset 

on nostettu asetuksesta lain tasolle, ja lisäksi palvelun enimmäismak-
suprosentit määräytyvät jatkossa nykyistä tarkemmin tuntien mukaan. 

 
 Asiakkaan oikeusturvaa edistetään ja varmistetaan laissa eri tavoin. La-

kiin on mm. täsmennetty maksuja koskevan laskun ja päätöksen sisäl-
tövaatimuksia sekä muutoksenhakua koskevaa sääntelyä. Muutoksilla 
halutaan selkeyttää ja täsmentää sääntelyä sekä korostaa sitä, että 
kaikkiin asiakasmaksuihin, myös ns. tasasuuruisiin asiakasmaksuihin, 
voi hakea muutosta. 

 
 Asiakasmaksulain 11 §:ää, jossa säädetään maksujen alentamisesta tai 

perimättä jättämisestä, on vahvistettu. Laki korostaa maksujen huojen-
tamisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentulotukeen. Laissa säädetään 
lisäksi kunnan velvollisuudesta tiedottaa asiakasta maksun perimättä 
jättämisestä ja alentamisesta.  
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Hallitus § 54   16.6.2021 
 
…Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 
 
 Tavoitteena on, etteivät asiakkaat joudu turvautumaan toimeentulotu-

keen asiakasmaksuista selvitäkseen vaan että kunnat soveltavat mak-
sujen huojentamista koskevaa sääntelyä laissa edellytetysti.  

 
 Asiakasmaksulaissa säädetään nimenomaisesti joidenkin maksujen 

enimmäiseuro- tai prosenttimääristä. Kaikkien maksun suuruutta rajoit-
taa lisäksi asiakasmaksulain 2 §, jonka mukaan palvelusta perittävä 
maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannus-
ten suuruinen. Kunta voi päättää periä laissa säädettyä pienempiä mak-
suja tai palvelun järjestämisestä maksutta. 

 
 Kunta voi jatkossakin periä maksuja sosiaali- ja terveyspalveluista, ellei 

niitä ole säädetty maksuttomaksi laissa. 
 
 Liitteenä 1 on laadittu ohjeistus terveydenhuollon asiakasmaksuista 

1.7.2021 lähtien.  
 
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. vahvistaa perittävät asiakasmaksut 1.7.2021 lähtien liitteen 1 mukai-
sesti, 

2. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa ja 
3. tiedottaa asiakasmaksuista kuntayhtymän kotisivuilla ja terveyskes-

kuksen toimipisteissä. 
 

Päätös:  Hallitus 
 

1. vahvisti perittävät asiakasmaksut 1.7.2021 lähtien liitteen 1 mukai-
sesti, 

2. tarkasti tämän pykälän kokouksessa ja 
3. tiedottaa asiakasmaksuista kuntayhtymän kotisivuilla ja terveyskes-

kuksen toimipisteissä. 
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Hallitus § 55   16.6.2021 
 
TYÖTERVEYSPALVELUT 
 
Hall § 55 Johtava hoitaja: 
 Kuntayhtymä ostaa henkilökuntansa lakisääteiset työterveyspalvelut 

Työterveys Pyhä Oy:ltä 31.12.2021 saakka. Hallitus päätti 24.2.2021 § 
18, että kuntayhtymä ei käytä Työterveys Pyhä Oy:n sopimukseen si-
sältyvää optiomahdollisuutta. Samassa kokouksessa päätettiin kilpailut-
taa henkilökunnan sekä lakisääteiset työterveyshuollon (KL1) että sai-
raanhoidolliset (KL2) palvelut yhdessä Pelkosenniemen ja Savukosken 
kuntien kanssa, mikäli kunnat haluavat järjestää yhteisen kilpailutuksen. 

 
 Tarjouskilpailu järjestettiin yhdessä Pelkosenniemen ja Savukosken 

kuntien kanssa. Koska hankinta ei ylitä EU-kynnysarvoa, kilpailu suori-
tettiin kutsukilpailuna 14.5.2021 mennessä. Tarjoukset pyydettiin vii-
deltä palveluntuottajalta ja tarjouksia saatiin näistä kolmelta. Kaikki tar-
joajat täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuusehdot. Tarjousten vertailun 
pisteytyksessä sovellettiin kolmiportaista pisteytysmallia (1 – 3, joista 3 
on paras) tarjouspyynnössä määritellyillä painoarvoilla: 

 
- hinta     40 % 
- toimipisteiden sijainti   30 % 
- sähköinen ajanvaraus ja muu raportointi 30 % 
 
Tarjoajat sijoittuivat pisteytyksen perusteella seuraavasti: 
 
1. Suomen Terveystalo Oy  (2,60) 
2. Pihlajalinna Terveys Oy (2,40) 
3. Lääkäriasema Aslak  (1,00)  

 
 Avauspöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.  
 
Ehdotus: Jl. Hallitus valitsee Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kun-

tayhtymän työterveyspalvelujen tuottajaksi (KL1 ja KL2) Suomen Ter-
veystalo Oy:n 1.1.2022 alkaen huomioiden mahdolliset hyvinvointialu-
een muodostumisen aiheuttamat vaatimukset. 

 
Päätös:  Hallitus valitsi Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kun-

tayhtymän työterveyspalvelujen tuottajaksi (KL1 ja KL2) Suomen Ter-
veystalo Oy:n 1.1.2022 alkaen huomioiden mahdolliset hyvinvointialu-
een muodostumisen aiheuttamat vaatimukset. 
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Hallitus § 56    16.6.2021 
 
LOMARAHAN MAKSAMINEN 2022 
 
Hall § 56 KT-yhteyshenkilö: 2020–2021 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtoso-

pimuksen, KVTES:n IV luvun 20 §:n 2 momentin mukaan lomaraha 
maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei paikallisesti toisin 
sovita.   

 
 Hallitus on päättänyt 23.10.2019 § 137, että lomaraha maksetaan vuo-

desta 2020 alkaen toistaiseksi kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. 
 
 Kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun talousraportoinnin AURA -

käsikirjassa (Versio 1.4, julkaistu 25.1.2021) ohjeistetaan lomarahan 
ilmoittamisesta kohdassa 7.2. ”Neljännesvuosiraportoinnissa lomaraha 
ilmoitetaan kolmannen neljännesvuoden sisältävissä raporteissa, 
vaikka lomaraha olisi maksettu kesäkuussa. Kesäkuussa maksettu lo-
maraha merkitään siten puolivuosikatsauksessa saamiseksi.” 

 
Lomarahan maksaminen kesäkuussa aiheuttaa huomattavasti manu-
aalista lisätyötä sekä palkanlaskentaan että kirjanpitoon ja useat kun-
nat ovat luopuneet kesäkuun lomarahamaksusta.  

 
 Raportoinnin helpottamiseksi vuoden 2021 lomarahan maksamiselle 

on tehtävä ylimääräinen palkka-ajo maksupäivälle 16.6.2021.  
 

Lomarahan maksamisen siirto heinäkuulle vuodesta 2022 alkaen on 
perusteltua.  
 
Paikallisia ammattijärjestöjä ei ole kuultu aikataulullisista syistä. Pää-
töksestä informoidaan järjestöjä. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus päättää, että lomaraha maksetaan vuodesta 2022 alkaen tois-

taiseksi heinäkuun palkanmaksun yhteydessä. 
 
Päätös:  Lomaraha maksetaan vuodesta 2022 alkaen toistaiseksi heinäkuun 

palkanmaksun yhteydessä. 
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Hallitus § 57    16.6.2021 
 
VAALIN VAHVISTAMINEN/Sh Suopanki 
 
Hall § 57 Hallitus valitsi 5.5.2021 § 38 sairaanhoitajan toimeen sairaanhoitaja 

Marja-Leena Suopangin. 
 
 Suopanki on 28.5.2021 ilmoittanut ottavansa toimen vastaan ja on toi-

mittanut lääkärinlausunnon, jossa tutkittua pidetään sopivana toimeen. 
 
 Sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 1.4.2021 KVTES:n mu-

kaan 2375,71 €. Kuntayhtymässä noudatetaan kuuden kuukauden 
koeaikaa. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. vahvistaa sairaanhoitajan vaalin 
2. toteaa, että kuntayhtymässä noudatetaan kuuden kuukauden koe-

aikaa ja 
3. vahvistaa Marja-Leena Suopangin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 

2526,09 €. 
 
Päätös:  Hallitus 
 

1. vahvisti sairaanhoitajan vaalin 
2. totesi, että kuntayhtymässä noudatetaan kuuden kuukauden koeai-

kaa ja 
3. vahvisti Marja-Leena Suopangin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 

2526,09 €. 
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Hallitus § 58    16.6.2021 
 
VAALIN VAHVISTAMINEN/Lh Heikkilä 
 
Hall § 58 Hallitus valitsi 5.5.2021 § 39 lähihoitajan toimeen lähihoitaja Pirjo 

Heikkilän 
 
 Heikkilä on 3.6.2021 saapuneella kirjeellä ilmoittanut ottavansa toimen 

vastaan ja on toimittanut lääkärinlausunnon, jossa tutkittua pidetään 
sopivana toimeen. 

 
 Lähihoitajan tehtäväkohtainen palkka on 1.4.2021 KVTES:n mukaan   

2063,84 €. Kuntayhtymässä noudatetaan kuuden kuukauden koeai-
kaa. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. vahvistaa lähihoitajan vaalin 
2. toteaa, että koeaika on täyttynyt  
3. vahvistaa Pirjo Heikkilän tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2169,90 €. 

 
Päätös:  Hallitus 
 

1. vahvisti lähihoitajan vaalin 
2. totesi, että koeaika on täyttynyt  
3. vahvisti Pirjo Heikkilän tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2169,90 €. 
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Hallitus § 59   16.6.2021 
 
ERON MYÖNTÄMINEN RÖNTGENHOITAJAN TOIMESTA 
 
Hall § 59 Johtava hoitaja: 
 Röntgenhoitaja Timo Sillankorva on 1.6.2021 saapuneella kirjeellään 

irtisanonut työsuhteensa päättymään 30.6.2021 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. myöntää eron röntgenhoitaja Timo Sillankorvalle röntgenhoitajan 
toimesta 30.6.2021 ja 

2. julistaa röntgenhoitajan osa-aikaisen (50 % kokoaikaisen työajasta) 
toimen haettavaksi. 

 
Päätös:  Hallitus 
 

1. myönsi eron röntgenhoitaja Timo Sillankorvalle röntgenhoitajan toi-
mesta 30.6.2021 ja 

2. julistaa röntgenhoitajan osa-aikaisen (50 % kokoaikaisen työajasta) 
toimen haettavaksi. 
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Hallitus § 60    16.6.2021 
 
KÄYTTÖVESIPUTKISTOJEN UUSIMINEN 
 
Hall § 60 Pelkosenniemen terveyskeskuksen käyttövesiputkisto on uusittu viime 

remontin yhteydessä, mutta on pääosin vanhaa, jopa liki 50 vuotta. 
Putkiston iästä johtuvia paikallisia vuotoja ilmaantuu useita kertoja 
vuodessa. Viimeksi laboratorion alueella oleva lämminvesiputkivuoto, 
mistä aiheutui suuri korjaustyö. Tämän jälkeenkin on tullut ilmi putki-
vuoto kuntoutussiiven henkilökunnan taukotilassa. Pinnassa olevan 
putkituksen vuoksi ja kun vuoto tapahtui arkipäivänä, se havaittiin heti 
ja pikaisilla korjaustoimilla vältyttiin suuremmilta vahingoilta. 

 
 Käyttövesiputkiston uusimisesta on käyty keskusteluja aiemminkin. 

Uusiminen olisi syytä sisällyttää tulevaan vuoden 2022 talousarvioon.  
 
Ehdotus: Jl. Hallitus varautuu tulevassa talousarviossa Pelkosenniemen terveys-

keskuksen käyttövesiputkistojen uusimiseen. 
 
Päätös:  Hallitus varautuu tulevassa talousarviossa Pelkosenniemen terveys-

keskuksen käyttövesiputkistojen uusimiseen. 
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Hallitus § 61   16.6.2021 
 
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-HUHTIKUULTA 2021 
 
Hall § 61 Toimistonhoitaja: 
 Oheismateriaalina on talousarvion toteutumavertailu ja terveystoimen 

kuntakohtainen omien palvelujen käyttötilasto tammi-huhtikuulta 2021. 
 
 Avohoidon käyntejä on kertynyt suunnitelman vastaavan ajan keskiar-

voa enemmän. Koronatestit ja -rokotukset ovat nostaneet käyntien 
määrää. Avohoidon käyntien kunnittainen suhde oli Pelkosenniemi 48 
% - Savukoski 52 %. Kahdeksanpaikkaisen vuodeosaston kuormitus-
% on ollut 91, vaikka ajoittain kuormitus on ollut yli sadan, huhtikuussa 
jopa 113 %. Tarkastelujaksolla Pelkosenniemi on käyttänyt 54 % hoito-
päivistä ja Savukoski 46 %. Keskimääräisen hoitojakson pituus on ollut 
yhdeksän vuorokautta.  

 
 Käyttötalouden tuotot ovat jääneet hiukan alle arvion. Asiakasmaksu-

jen kertymä on keskimääräistä alempi ja on edellisen vuoden vastaa-
vaa aikaa pienempi. Maksukatto, 683 €, täyttyy jo 14 vuorokauden hoi-
tojaksosta ja laitoshoidossa maksukaton täyttymisen jälkeen potilaalta 
peritään asetuksen mukainen alennettu hoitopäivämaksu.  

 
 Käyttökustannusten odotetaan toteutuvan kuntayhtymän talousarvion 

mukaisesti (keskeneräisen tilivuoden automaattinen palkkajaksotus 
huomioiden). Tartuntatautien (koronataudin) torjunnan, henkilöstöku-
luihin, erilaisiin tarvikkeisiin ja palveluihin on kulunut n. 100.000 euroa.  

 
Ehdotus: Jl. Hallitus merkitsee talousarvion ja käyttötilastojen toteutumat tiedoksi. 
 
Päätös:  Hallitus merkitsi talousarvion ja käyttötilastojen toteutumat tiedoksi. 
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Hallitus § 63   16.6.2021 
 
TIEDOTUSASIAT  
 
Hall § 63 Kuntaliitto 

- yk 8/21 Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten va-
linnat 

- yk 9/21 Kuntayhtymän toimielinten valinta 
- yk 10/21 Kuntalain muutokset 
Verohallinto 
- verotuspäätös tuloverosta 2020 
Jääkäriprikaati 
- kutsunnat 2021  
Ympäristöterveyslautakunta 
- pöytäkirja 27.5.2021 
Varhaisen välittämisen malli 

 Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri § 23 - 32   henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 54 - 59 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 14 – 18 henkilöstöasioita 
- vastaava hammaslääkäri § 7 henkilöstöasia  

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi.  
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Hallitus § 64    16.6.2021 
 
MUUT ASIAT / Neuvottelut Pelkosenniemen neuvolan luovuttamisesta Pelkosenniemen  
kunnalle 
 
Hall § 64 Kunnanjohtaja Vauhkonen ilmoitti, että ensihoidon tilat ovat 

valmistuneet Pelkosenniemen kirkonkylään. Lisäksi hän kertoi Sote-
valmistelun palavereista, joissa sote-uudistusta tullaan käsittelemään 
mm. tiedonhallintalain näkökulmasta. Seuraavat palaverit ovat 28.6. ja 
18.8.21. 

 
 Jouko Savukoski tiedusteli, missä vaiheessa Pelkosenniemen 

neuvolan kauppa on. Todettiin, että asia ei ole edistynyt 
Pelkosenniemen kunnan maanvuokran tai maanmyynnin osalta. 
Päätettiin yksimielisesti, että asia palautetaan valmisteluun ja 
käynnistetään neuvottelut osapuolien kanssa Pelkosenniemen 
neuvolan luovuttamisesta Pelkosenniemen kunnalle.   

 
 Pentti Pyykönen totesi, että terveyskeskuksen ajanvaraus ei toimi ja 

järjestelmä on ikäihmisille vaikea käyttää. Johtava hoitaja selitti 
puhelinajanvarauksen toimintaperiaatteen: viesti on kuunneltava 
loppuun, jolloin soittajan numero jää muistiin. Aamuisin, etenkin klo 8 
– 10, puheluja tulee aina paljon. Soittajiin otetaan yhteyttä 
saapuneiden soittojen mukaisessa järjestyksessä saman päivän 
aikana. 

 
 Pentti Pyykönen ja Aino Kulpakko ilmoittivat jäävänsä pois 

kunnallisista luottamustehtävistä ja kiittivät kuluneesta vaiherikkaasta 
valtuustokaudesta. 

 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.03. 
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Hallitus     16.6.2021 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät          46 – 51, 53 – 54, 56 – 64 
 

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

Pykälät           52, 55  
 

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          52, 55  
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  
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Hallitus     16.6.2021  
 
MUUTOKSENHAKUOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA 
 
Oikaisuohje ja valitusosoitus 
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi-
daan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayk-
siköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltä-
väksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon1. 
 
I  Oikaisuohje 
 
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi 
tehdä hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun 
voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon 
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian-
osainen).  
 
Hankintaoikaisun tekoaika 
Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon 
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.  
 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi 
sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytet-
tävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pide-
tään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimi-
mattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaan-
ottajalle myöhemmin.  
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asi-
asta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myö-
hemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantito-
distuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Hankintaoikaisun sisältö 
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikai-
sua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. 
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankin-
tayksikön hallussa.  
 
Toimitusosoite 
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.  Hankintayksikön yhteystiedot:  
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus 
Sodankyläntie 202 A  
98500 PELKOSENNIEMI 
 
Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen 
voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. 
 
 
 
1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on: 

o 30.000 € tavarat ja palvelut 
o 100.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut 

o 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat 


