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Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Jaakkola Jani      
  Karnaattu Heidi     
  Luoma-aho Tero     
  Nenonen Kati   §:stä 70 alkaen   
     
 
  Savukoski 
  Halonen Jouni             
  Hietanen Jan    
   Kuosku Sari   poissa § 90            
  Orava Eeva            
   
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    
  Maijala Eeva-Maria      Savukosken kunnanjohtaja vs. 
      
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                  Pöytäkirjanpitäjä 
  §:t 65 - 69               §:stä 70 alkaen 
 
 
  Tero Luoma-aho     Jouni Halonen Sirpa Koskenlaine         
                     
KÄSITELLYT ASIAT §:t 65 –  93 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski     
        
 
  Jani Jaakkola  Jan Hietanen 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka  30.9.2021 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/hallinto/poytakirjat-hallitus/ 
 
 
Todistaa   
    
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 65   15.9.2021  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 65 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 1.8.2021–31.5.2025 
 
 Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen  

varajäsen 
 

 Pelkosenniemi 4 ääntä 4 sairaansijaa 
             

Jaakkola Jani            1          Kiemunki Sari-Anne 
Karnaattu Heidi          1    Sirviö Christian 
Luoma-aho Tero    1  Luoma-aho Anna-Kaisa  
Nenonen Kati          1         Viitamäki Jouko 

    4 ääntä 
 
 Savukoski  4 ääntä 4 sairaansijaa 
                     

 Halonen Jouni  1          Savukoski Jouko 
 Hietanen Jan  1        Karjalainen Sirkka-Liisa 
 Kuosku Sari   1         Peltoniemi Helena 
 Orava Eeva   1         Kilpimaa Kari 
    4 ääntä 
  
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi.  
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Hallitus § 66 - 68   15.9.2021 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 66 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 23.8.2021 ja esityslista lähetetty hallituksen 

jäsenille ja asioiden esittelijöille 7.9.2021. 
 
 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 § 67 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 Jani Jaakkola ja Jan Hietanen. 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 68 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

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

mahdolliset lisäasiat. 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 
  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN   Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    93 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|    |     |   
 

Hallitus § 69    15.9.2021 
 
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 1.8.2021–
31.5.2023 
 
Hall § 69 Kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan hallitus valitsee kes-

kuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajuus 
vaihtuu kuntien välillä kahden (2) vuoden välein. Edellisen kaksivuotis-
kauden puheenjohtajana toimi pelkosenniemeläinen Tero Luoma-aho.  

 
Ehdotus: Jl. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

(1.8.2021 – 31.5.2023). 
 
 Jan Hietanen esitti hallituksen puheenjohtajaksi valittavaksi Jouni Ha-

losen ja varapuheenjohtajaksi Tero Luoma-ahon. 
 
Päätös:  Hallitus valitsee puheenjohtajaksi Jouni Halosen ja varapuheenjohta-

jaksi Tero Luoma-ahon (1.8.2021 – 31.5.2023). 
 
 Kati Nenonen saapui kokoukseen tämän pykälän päätöksenteon jäl-

keen klo 16.35. 
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Hallitus § 70   15.9.2021 

HALLITUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN, KOKOUSTEN PITÄMINEN JA PÖYTÄKIRJOJEN 
NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN 
 
Hall § 70 Edellisellä valtuustokaudella kokouskutsu on annettu 15 päivää ennen 

kokousta ja esityslista on postitettu vähintään seitsemän päivää ennen 
kokousta. Määräyksestä on voitu poiketa, jos asian erityinen kiireelli-
syys on sitä vaatinut. Kokouskutsu on postitettu ja annettu sähköpos-
titse hallituksen jäsenille, tulosalueiden esimiehille, vastaavalle ham-
maslääkärille ja perusjäsenkuntien kunnanjohtajille. Varajäsenille on 
toimitettu sähköpostitse koko esityslista. Varsinainen jäsen on toimitta-
nut kokouskutsun ja esityslistan paperiversion varajäsenelleen olles-
saan estynyt saapumasta kokoukseen. Esityslista on toimitettu tiedoksi 
myös perusjäsenkuntien hallituksen ja valtuustojen puheenjohtajille. 
Asialista on annettu tiedoksi henkilöstön luottamusmiehille ja paikalli-
selle lehdistölle. 

 
 Hallitus kokoontui vuonna 2020 kolmetoista kertaa ja kuluvana vuonna 

on pidetty viisi kokousta. Kokouspäivät on sovittu alustavasti etukäteen 
puoleksi vuodeksi. Kokoukset pidettiin pääsääntöisesti Pelkosennie-
mellä terveyskeskuksessa ja ne aloitettiin klo 16 tai klo 17. 

 
 Pöytäkirjat tarkistettiin erikseen ja asetettiin nähtäville tämän jälkeen 

kuntalain 108 §:n mukaisesti. 
 
 Hallituksen pöytäkirjat on toimitettu hallituksen jäsenille ja varajäsenille 

sähköisesti. 
 
 Hallintosäännön 3. luvussa on kokousmenettelyä koskevat määräyk-

set.  
 
Ehdotus: Jl. Hallitus päättää, että  
 

1) koollekutsumisesta,  
2) kokousten pitopaikasta ja -ajasta,  
3) pöytäkirjojen nähtäväksi asettamisesta ja  
4) esityslistan tiedottamisesta. 

 
Päätös: Hallitus päätti  
 

1) noudattaa aiempaa käytäntöä koollekutsumisesta, kuitenkin niin, 
että kokouskutsu ja esityslista toimitetaan vain sähköpostitse,  

2) pitää kokoukset mahdollisuuksien mukaan joka toinen kerta Savu-
koskella,  

3) tarkistaa pöytäkirjat erikseen ja asettaa nähtäville tämän jälkeen 
kuntalain 108 §:n mukaisesti ja  

4) esityslistan tiedottamisesta aiemman käytännön lisäksi myös kun-
tayhtymän kotisivuilla. 
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Hallitus § 71   15.9.2021 
 
JOHTAVAN LÄÄKÄRIN, VASTAAVAN HAMMASLÄÄKÄRIN JA YMPÄRISTÖTERVEYS-
JOHTAJAN SEKÄ TULOSALUEIDEN VASTUUHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN 2021-25 
 
Hall § 71 Kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan hallitus päättää johta-

van lääkärin, vastaavan hammaslääkärin ja ympäristöterveysjohtajan 
nimeämisestä neljäksi vuodeksi kerrallaan sekä tulosalueiden vastuu-
henkilöiden nimeämisestä. 

 
 Edellisellä valtuustokaudella johtavana lääkärinä on toiminut terveys-

keskuslääkäri Veli-Matti Varmo, vastaavana hammaslääkärinä ter-
veyskeskushammaslääkäri Merja Hakala, ympäristöterveysjohtajana 
kunnaneläinlääkäri Hanna Nurmi. Keskitettyjen palvelujen tulosalueen 
vastuuhenkilönä on toiminut johtava hoitaja Sirpa Koskenlaine, avohoi-
don tulosalueen vastuuhenkilönä johtava lääkäri. Ympäristöterveyden-
huollon tulosalueen vastuuhenkilönä on ollut ympäristöterveysjohtaja 
Hanna Nurmi. 

 
Ehdotus: Jl.  Hallitus nimeää johtavan lääkärin, vastaavan hammaslääkärin ja ym-

päristöterveysjohtajan sekä tulosalueiden vastuuhenkilöt. 
 
Päätös:  Hallitus nimesi johtavaksi lääkäriksi terveyskeskuslääkärin Veli-Matti 

Varmon, vastaavaksi hammaslääkäriksi terveyskeskushammaslääkä-
rin Merja Hakalan, ympäristöterveysjohtajaksi kunnaneläinlääkärin 
Hanna Nurmen. Keskitettyjen palvelujen tulosalueen vastuuhenkilöksi 
johtava hoitajan Sirpa Koskenlaineen, avohoidon tulosalueen vastuu-
henkilöksi johtavan lääkärin. Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen 
vastuuhenkilöksi nimettiin ympäristöterveysjohtaja Hanna Nurmi. 
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Hallitus § 72   15.9.2021 
 
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN ASETTAMINEN 
 
Hall § 72 Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue on aloitta-

nut toimintansa 1.1.2013. Osajäsenyyssopimuksen § 3 mukaan ympä-
ristöterveyslautakunnan asettaa kuntayhtymän hallitus toimikaudek-
seen. Ympäristöterveyslautakunnassa on neljä jäsentä. Jäsen- ja osa-
jäsenkuntien valtuustot ovat valinneet lautakuntaan edustajat, yhden jä-
senen ja yhden varajäsenen/kunta kokouksissaan seuraavasti: 

 
 Kemijärvi:  varsinainen jäsen Sami Niemistö 
    varajäsen Matti Torvinen 
 Pelkosenniemi:  varsinainen jäsen Pekka Nyman 
    varajäsen Marianne Juntunen 
 Salla:  varsinainen jäsen Niina Mattila 
    varajäsen Pekka Moilanen 
 Savukoski:  varsinainen jäsen Marja-Liisa Kelloniemi 
    varajäsen Marja Anttonen 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus asettaa ympäristöterveyslautakunnan alla mainituilla kuntien 

valtuustojen valitsemilla jäsenillä toimikaudeksi 1.8.2021–31.5.2025: 
 

 Kemijärvi:  varsinainen jäsen Sami Niemistö 
    varajäsen Matti Torvinen 
 Pelkosenniemi:  varsinainen jäsen Pekka Nyman 
    varajäsen Marianne Juntunen 
 Salla:  varsinainen jäsen Niina Mattila 
    varajäsen Pekka Moilanen 
 Savukoski:  varsinainen jäsen Marja-Liisa Kelloniemi 
    varajäsen Marja Anttonen 
 
 Hallitus tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 
 
Päätös:  Hallitus asetti ympäristöterveyslautakunnan alla mainituilla kuntien val-

tuustojen valitsemilla jäsenillä toimikaudeksi 1.8.2021–31.5.2025: 
 

 Kemijärvi:  varsinainen jäsen Sami Niemistö 
    varajäsen Matti Torvinen 
 Pelkosenniemi:  varsinainen jäsen Pekka Nyman 
    varajäsen Marianne Juntunen 
 Salla:  varsinainen jäsen Niina Mattila 
    varajäsen Pekka Moilanen 
 Savukoski:  varsinainen jäsen Marja-Liisa Kelloniemi 
    varajäsen Marja Anttonen 
 
 Hallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Hallitus § 73   15.9.2021 

KUNTAYHTYMÄN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN 
 
Hall § 73 Kuntayhtymän edustajana viime valtuustokaudella on ollut Pelkosen-

niemen kirkonkylän vesihuolto-osuuskunnan yleisissä kokouksissa 
Aino Kulpakko ja edustajana Kiinteistö Oy Sau-Herran yhtiökokouk-
sessa Kari Kilpimaa varallaan Jouko Savukoski. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus nimeää edustajansa Pelkosenniemen kirkonkylän vesihuolto-

osuuskunnan yleisiin kokouksiin ja edustajan Kiinteistö Oy Sau-Herran 
yhtiökokouksiin. 

 
 Jouni Halonen esitti edustajaksi Kiinteistö Oy Sau-Herran yhtiökokouk-

siin Jan Hietasen ja varalleen Sari Kuoskun. Samoin hän esitti edusta-
jaksi Pelkosenniemen kirkonkylän vesihuolto-osuuskunnan yleisiin ko-
kouksiin Tero Luoma-ahon ja varalleen Heidi Karnaattun. 

 
 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Päätös: Kuntayhtymän edustajaksi nimettiin Kiinteistö Oy Sau-Herran yhtiöko-

kouksiin Jan Hietanen ja varalleen Sari Kuosku. Edustajaksi Pelkosen-
niemen kirkonkylän vesihuolto-osuuskunnan yleisiin kokouksiin nimet-
tiin Tero Luoma-aho ja varalleen Heidi Karnaattu. 
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Hallitus § 74   15.9.2021 
 
PAIKALLISNEUVOTTELIJOIDEN NIMEÄMINEN 2021–2025 
 
Hall § 74 Kunnallisen pääsopimuksen III luvun 8 § mukaan asianomaisen kun-

nallisen viranomaisen ja asianomaisen pääsopijajärjestön tai sen re-
kisteröidyn alayhdistyksen on käytävä jommankumman osapuolen 
vaatimuksesta paikallisneuvottelut virka- ja työehtosopimuksen velvoit-
tavien määräysten tulkintaa tai soveltamista koskevasta erimielisyy-
destä. 

 
 Edustajina paikallisneuvotteluissa vuosina 2017 – 2021 hallituksen pu-

heenjohtaja ja varapuheenjohtaja, johtavan lääkäri, käsiteltävänä ole-
van tulosalueen/-yksikön johtaja ja KT-yhteyshenkilö. Lisäksi ryhmän 
osana toimivassa TS-kehittämistyöryhmässä on ollut edellisten lisäksi 
johtava terveystarkastaja. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus nimeää edustajat paikallisneuvotteluihin vuosille 2021 – 2025. 
 
Päätös:  Hallitus nimesi edustajikseen paikallisneuvotteluihin vuosina 2021 – 

2025 hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, johtavan lää-
kärin, käsiteltävänä olevan tulosalueen/-yksikön johtajan ja KT-yhteys-
henkilön. Lisäksi ryhmän osana toimivaan TS-kehittämistyöryhmään 
edellisten lisäksi johtavan terveystarkastajan. 
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Hallitus § 75   15.9.2021 
 
EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN YHTEISTOIMINTAELIMEEN 2021–2025 
 
Hall § 75 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 

(449/2007), jäljempänä yhteistoimintalaki, on tullut voimaan 1.9.2007. 
Lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteis-
toimintaa kunnissa. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle 
mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kun-
nan toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vai-
kuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmiste-
luun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tulokselli-
suutta ja henkilöstön työelämän laatua. 

Tätä lakia sovelletaan työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimin-
taan kunnissa ja kuntayhtymissä. Mitä tässä laissa jäljempänä sääde-
tään kunnista, sovelletaan myös kuntayhtymiin. Tässä laissa työnteki-
jällä tarkoitetaan kuntaan virka- tai työsuhteessa olevaa. 

 Lain 14 §:n mukaan jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä pitää olla 
yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. 
Sen toimikausi on neljä vuotta. Kuntasektorilla on ollut yleisesti käy-
täntönä, että yhteistoiminta ja työsuojelun yhteistoiminta on käytän-
nössä yhdistetty siten, että niillä on yhteinen yhteistoimintaelin. Kun-
tayhtymässä on ollut erillinen työsuojeluorganisaatio, joka on nimennyt 
edustajansa yhteistyöryhmään. 

 
 Lain 4 §:n mukaan yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita ovat ainakin 

sellaiset asiat, jotka koskevat 
1. henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn or-

ganisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien 
välisessä yhteistyössä, 

2. palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla 
olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman 
käyttöä tai liikkeen luovutusta, 

3. henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohte-
luun sekä työyhteisön sisäiseen tietojen vaihtoon liittyviä periaat-
teita ja suunnitelmia, 

4. taloudellisista ja tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-ai-
kaistamista, lomauttamista ja irtisanomista. 

 
 Ennen kuin asiapiiriin kuuluva asia ratkaistaan, on työnantajan neuvo-

teltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi ai-
nakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee.  

 
Ehdotus: Jl. Hallitus nimeää edustajat yhteistoimintaelimeen vuosille 2021–2025. 
 
Päätös:  Hallitus nimesi edustajikseen yhteistoimintaelimeen vuosille 2021–

2025 hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, johtavan lää-
kärin, kyseisen alueen/yksikön esimiehen ja KT-yhteyshenkilön. 
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Hallitus § 76   15.9.2021 
 
EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HENKILÖKUNTAAN KOHDISTUVIEN RISKIENHALLINNAN 
OHJAUSRYHMÄÄN 
 
Hall § 76 Henkilökuntaan kohdistuvien riskienhallinnan ohjausryhmä on toiminut 

vuoden 2013 alusta. Ohjausryhmään tulee valita yksi edustaja kun-
tayhtymän hallituksesta.  

 
Ehdotus: Jl. Hallitus nimeää edustajan ja hänen varajäsenensä henkilökuntaan 

kohdistuvien riskienhallinnan ohjausryhmään. 
 
Päätös: Hallitus nimesi edustajikseen henkilökuntaan kohdistuvien riskienhal-

linnan ohjausryhmään vuosille 2021–2025 hallituksen puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan. 
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Hallitus § 77    15.9.2021 
 
EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖTYÖRYHMÄÄN 2021-2025 
 
Hall § 77 Edellisellä valtuustokaudella kuntayhtymässä on toiminut kiinteistötyö-

ryhmä, joka on selvittänyt kuntayhtymän toimitiloja ja niiden kunnosta-
mista.  

 
Ehdotus: Jl. Hallitus nimeää edustajat kiinteistötyöryhmään. 
 
Päätös: Hallitus nimesi kaksi eri kiinteistötyöryhmää: 
 
 Perusterveydenhuollon kiinteistötyöryhmään Eeva Oravan, Heidi 

Karnaattun, Jouni Halosen, Tero Luoma-ahon, johtavan lääkärin, johta-
van hoitajan ja toimistonhoitajan. Työryhmä valitsee keskuudestaan pu-
heenjohtajan. 

 
 Maakuntaan siirtymistä valmistelevaan kiinteistötyöryhmään ni-

mettiin perusterveydenhuollon kiinteistötyöryhmän jäsenet. Näiden li-
säksi Pelkosenniemen ja Savukosken kuntia pyydetään nimeämään 
edustajansa, neljä henkilöä kumpikin, ko. työryhmään. Työryhmä valit-
see keskuudestaan puheenjohtajan. 
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Hallitus § 78   15.9.2021 
 
TILINKÄYTTÖVALTUUDET 
 
Hall § 78 Tilinkäyttövaltuudet kuntayhtymän tileihin ovat olleet toimistonhoitaja 

Ulla Reinvuolla, hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, 
kullakin erikseen.  

 
 Lisäksi toimistonhoitajalla on ollut oikeus tehdä kassavarojen sijoituk-

sia. Sijoitukset ovat voineet olla lyhytaikaisia (0-3 kk), eivät ole saaneet 
häiritä kuntayhtymän maksuvalmiutta ja sijoitukset on pitänyt tehdä 
kuntayhtymälle tuottoisimman korkotarjouksen tehneeseen rahalaitok-
seen. Sijoituspäätöksestä on tehty pöytäkirja, josta on ilmennyt pyyde-
tyt tarjoukset ja sijoituspäätös. 

 
 Viime vuosina lyhytaikaisia sijoituksia ei ole tehty. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus päättää, että 
 

1. kuntayhtymän tilien käyttövaltuudet annetaan toimistonhoitajalle, 
hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kullekin erik-
seen, 

2. maksu- ja palkkatapahtumien lähetyksistä maksuliikennejärjestel-
mällä vastaavat toimistonhoitaja ja taloustoimiston toimistosihtee-
rit, 

3. kassavarojen sijoitusoikeus on edelleen toimistonhoitajalla esitte-
lyssä mainituin ehdoin. 

 
Päätös:  Hallitus päätti, että 
 

1. kuntayhtymän tilien käyttövaltuudet annetaan toimistonhoitajalle, 
hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kullekin erik-
seen, 

2. maksu- ja palkkatapahtumien lähetyksistä maksuliikennejärjestel-
mällä vastaavat toimistonhoitaja ja taloustoimiston toimistosihtee-
rit, 

3. kassavarojen sijoitusoikeus on edelleen toimistonhoitajalla esitte-
lyssä mainituin ehdoin. 
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Hallitus § 79    15.9.2021 
 
TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT JA MAKSUMÄÄRÄYKSEN ANTAJAT 2021–2025 
 
Hall § 79 Hallintosäännössä on määräykset kuntayhtymän puolesta tehtävien 

sopimusten ja sitoumusten sekä toimituskirjojen ja kirjelmien allekirjoit-
tamisesta.  

 
 Hallitus on 20.2.2013 määrännyt toistaiseksi tositteiden hyväksyjiksi ja 

maksumääräyksen antajiksi hallituksen puheenjohtajan, johtavan lää-
kärin, tulosalueiden esimiehet omilla tulosalueillaan ja heidän esty-
neinä ollessaan toimistonhoitajan sekä vastaavan hammaslääkärin 
hammashuollon tulosyksikön osalta ja toimistonhoitajan tukipalveluyk-
sikön ja ravitsemispäällikön ravintohuollon osalta. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus määrää tositteiden hyväksyjät ja maksumääräyksen antajat. 
 
Päätös:  Hallitus määräsi toistaiseksi tositteiden hyväksyjiksi ja maksumääräyk-

sen antajiksi hallituksen puheenjohtajan, johtavan lääkärin, tulosaluei-
den esimiehet omilla tulosalueillaan ja heidän estyneinä ollessaan toi-
mistonhoitajan. Vastaavan hammaslääkärin hammashuollon tulosyksi-
kön osalta ja toimistonhoitajan tukipalveluyksikön osalta. 
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Hallitus § 80    15.9.2021 
 
ARVOPOSTIN VASTAANOTTO 
 
Hall § 80 Kuntayhtymälle osoitetun arvopostin ja muut arvolähetykset kuittaa-

maan ja vastaanottamaan on valtuutettu talonmies Markku Matomaa 
ja toimistonhoitaja Ulla Reinvuo, kummankin erikseen. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus valtuuttaa arvopostin vastaanottajiksi talonmiehen ja toimiston-

hoitajan, kummankin erikseen. 
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Hallitus § 81   15.9.2021 
 
PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 
 
Hall § 81 Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat uusivat kuntayhtymän perusso-

pimusta 1.8.2020 alkaen. Tuolloin sopimukseen lisättiin mm. omistaja-
ohjausta ja taloutta koskevia määräyksiä. 

 
 Sen jälkeen on ilmennyt tarvetta tarkistaa tarkastuslautakunnan valintaa 

koskevia määräyksiä sekä kunnan asukkaana pidettävän henkilön mää-
räytyminen kotikuntalain (201/1994) eikä kumotun kansanterveyslain 
mukaan.  

 
 Määräys jäsenkunnan varaamasta sairaansijojen lukumäärästä on 

myös osoittautunut käytännössä jäykäksi ja kustannustehottomaksi, 
kun vahvistetut vuodepaikat määrittävät kulloisenkin henkilökuntamitoi-
tuksen tarpeen. Samalla sairaansijojen lukumäärä on ohjannut hallituk-
sen jäsenten äänilukua.   

 
 Osajäsenyyssopimusta liitteineen ei tarkisteta. 
 
 Perussopimusluonnos liitteenä 1. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus esittää Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille pe-

russopimuksen tarkistamista liitteen 1 mukaiseksi. 
 
Päätös:  Hallitus esittää  
 

1. Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille perussopimuk-
sen tarkistamista liitteen 1 mukaiseksi ja 

2. perussopimuksen voimaantuloa valtuustojen päätöstä seuraavan 
kuukauden alusta.  
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Hallitus § 82    15.9.2021 
 
HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN 
 
Hall § 82 Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän hallitus päät-

tää johto- ja hallintosääntöjen sekä muiden vastaavien sääntöjen vah-
vistamisesta. 

 
 Liitteenä 2 olevaan hallintosääntöön on puneella merkitty korjauksia tar-

kastuslautakuntaa koskevasta määräyksestä, lopetetuista tai siirty-
neistä toiminnoista aiheutuvia muutoksia sääntökohtiin, läsnäolo-oikeu-
desta sekä vanhentunut virheellinen viittaus hallintosäännön pykälään. 

 
 Perussopimuksen mukaan hallitus tekee päätökset viranhaltijan ehdo-

tuksesta. Hallintosäännön 3 § mukaan johtava lääkäri toimii hallituksen 
esittelijänä ja vastaa asioiden valmistelusta hallituksen käsiteltäväksi. 

 
 Jos johtava lääkäri on estynyt tai esteellinen, hallintosäännössä ei ole 

määrätty viranhaltijaesittelijää johtavan lääkärin varalle.  
 
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. vahvistaa hallintosäännön liitteen 2 mukaisin punaisella merkityin 
korjauksin ja 

2. lisää hallintosäännön 3 §:ään viranhaltijaesittelijäksi johtavan lääkä-
rin varalle johtavan hoitajan. 

 
Päätös:  Hallitus 
 

1. vahvisti hallintosäännön liitteen 2 mukaisin punaisella merkityin kor-
jauksin ja 

2. lisäsi hallintosäännön 3 §:ään viranhaltijaesittelijäksi johtavan lääkä-
rin varalle johtavan hoitajan. 
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Hallitus § 83   15.9.2021 
 
RÖNTGENHOITAJAN TOIMI 
 
Hall § 83 Johtava hoitaja: 
 Röntgenhoitajan toimi, 50 % kokoaikaisen työajasta, on ollut haetta-

vana TE-palvelujen verkkosivuilla 14.6. – 30.7.2021. 
 
 Toimeen on hakenut röntgenhoitaja Eija Pusa. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus valitsee röntgenhoitajan toimeen, 50 % kokoaikaisen työajasta, 

röntgenhoitaja Eija Pusan. 
 
Päätös:  Hallitus valitsi röntgenhoitajan toimeen, 50 % kokoaikaisen työajasta, 

röntgenhoitaja Eija Pusan. 
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Hallitus § 84    15.9.2021 
 
ERON MYÖNTÄMINEN KOTISAIRAANHOITAJAN TOIMESTA  
 
Halla § 84 Johtava hoitaja: 
 Sairaanhoitaja Maria Martin on irtisanoutunut kotisairaanhoitajan toi-

mesta niin, että viimeinen palvelussuhdepäivä on 31.10.2021. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus myöntää Maria Martinille eron kotisairaanhoitajan toimesta niin, 

että viimeinen palvelussuhdepäivä on 31.10.2021. 
 
Päätös:  Hallitus myönsi Maria Martinille eron kotisairaanhoitajan toimesta niin, 

että viimeinen palvelussuhdepäivä on 31.10.2021. 
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Hallitus 85   15.9.2021 
 
SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 
 
Hall § 85 Johtava hoitaja: 
 Sairaanhoitajan toimi, kotisairaanhoito, on ollut haettavana TE-palvelu-

jen verkkosivuilla 20.8. - 5.9.2021. 
 
 Toimeen saapui määräaikaan mennessä neljä hakemusta. Yhteenveto 

hakijoista on liitteenä 3. Hakemukset ovat nähtävänä kokouksessa. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus valitsee sairaanhoitajan, kotisairaanhoito, toimeen sairaanhoi-

taja Elina Kuoskun. 
 
 Keskustelun aikana Jan Hietanen esitti sairaanhoitajan toimeen valitta-

vaksi sairaanhoitaja Jenna Parkkiman. 
 
 Puheenjohtaja ilmoitti asiassa suoritettavaksi äänestyksen suljetuin li-

puin. Äänestyslippuun kirjoitetaan toimea hakeneen ehdokkaan nimi. 
 
 Äänestyksessä annettiin kahdeksan (8) ääntä, joista kuusi (6) ääntä an-

nettiin Elina Kuoskulle ja kaksi (2) ääntä Jenna Parkkimalle. Puheenjoh-
taja totesi vaalissa valituksi tulleen Elina Kuoskun. 

 
Päätös:  Hallitus valitsi sairaanhoitajan, kotisairaanhoito, toimeen (äänin 6 – 2) 

sairaanhoitaja Elina Kuoskun. 
 
 
  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN   Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    110 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|    |     |   
 

Hallitus § 86    15.9.2021 
 
REKRYTOINTIPALVELU 
 
Hall § 86 Kuntayhtymän johtava lääkäri on pyytänyt rekrytointipalvelun tarjoajilta 

seuraavan sisältöisen tarjouksen: 
 
 ”Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä on kahdessa 

kunnassa toimiva kahden lääkärin viran ja yhden hammaslääkärin viran kokoi-
nen perusterveydenhuollon palvelut tuottava kuntayhtymä. Virat ovat täynnä. 

 Eläköitymisen vuoksi 1.1.2022 vapautuu tilaa uudelle tekijälle. Virka on sovit-
tavissa 50-100 prosenttiselle työajalle. Työ tehdään sopimuksen mukaan vain 
Pelkosenniemellä, jossa on 8 paikkainen vuodeosasto tai molemmissa toimi-
pisteissä vuoropäivin. 

 Työ on monipuolista, pääosin toki vanhusväestön tavanomaisiin ongelmiin 
painottuvaa terveyskeskuslääkärin työtä ilman erityistä kiirettä ja ruuhkaa. T3 
on loma-aikaankin alle viikko. Palkka sovitaan kokemuksen ja osaamisen mu-
kaisesti. Kuntayhtymän hallitus päättää vakituiseen virkaan palkatuista henki-
löistä, sijaisuudet sovitaan viranhaltijan toimesta. 

 Pyydämme yritykseltänne tarjousta rekrytointipalvelusta lääkärin viran ja tarvit-
taessa hammaslääkärin kesäsijaisuuden (tarvittaessa viran tilanteen muuttu-
essa) täyttämistä varten. 

 Valinnan kannalta olennaisia tekijöitä ovat palvelun hinta, palvelun laatu, on-
nistumisen arvioitu todennäköisyys ja tekijän arvioitu aloituspäivä sekä muilta 
kunnilta taikka kuntayhtymiltä saatu palaute toiminnastanne. 

 Tarjoukset pyydän lähettämään 22.8.2021 allekirjoittaneelle (veli-
matti.varmo@pelsavu.fi ) sekä johtavalle hoitajalle (sirpa.koskenlaine @pel-
savu.fi ). 

 Pelkoseniemellä 12.7.2021 
 Veli Varmo 
 johtava lääkäri” 
 
 Tarjous on saatu seuraavilta kolmelta yritykseltä, joista vertailu: 
 
  

Tarjoaja

Rekrytointipalkkio

€ kk/rekrytoitu lääkäri

(alv 0) Lisätiedot

100 %

LL/HLL

€/v (alv 0)

Helpro Oy

50-74 % työaika 750,00

75-100%työaika 900,00 laskutus enintään 12 kk 10800,00

MediApu Oy

LK/HLK                  600,00

LL/HLL                 1000,00

EL/EHL                1200,00

laskutus enintään 12 kk,

kk-laskutus suhteutetaan 

rekrytoitavan tekemään 

työaikaan 12000,00

Medimanageri Oy

LL                           998,90

HLL                        998,90

kun rekrytoidun työsuhde on  

jatkunut yli 9 kk, 

palveluntuottaja ei enää 

laskuta kuntayhtymää

8990,10 
/9kk

11986,80  
 
 Tarjoukset ovat nähtävänä kokouksessa.  
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Hallitus § 86    15.9.2021 
 
…Rekrytointipalvelu  
 
Hall § 86 Ehdotus annetaan kokouksessa. 
 
 Johtava lääkäri ilmoitti asiassa esteellisyytensä (intressijäävi) ja poistui 

asian käsittelyn ajaksi. 
 
 Jan Hietanen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun, koska 

esittelystä ei käy selkeästi ilmi, onko tarkoitus rekrytoida kaikkien kun-
tayhtymän ammattiryhmien edustajia. 

 
 Hallitus oli yksimielinen asian palauttamisesta uuteen valmisteluun. 
 
Päätös: Hallitus palautti asian uudelleen valmisteluun. 
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Hallitus § 87    15.9.2021 
 
VALTIONAVUSTUS COVID-19 KUSTANNUKSIIN 
 
Hall § 87  Valtionavustusta myönnetään valtion talousarvioon varatun määrärahan 

puitteissa välittömiin covid-19 -epidemiasta aiheutuviin sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden kustannuksiin. Avustusta myönnetään ensisijaisesti 
kunnille. Avustus voidaan myöntää myös toiselle kunnalle tai kun-
tayhtymälle niiden toimintojen osalta, joihin kunta ei itse hae avus-
tusta ja joiden osalta järjestämisvastuu on siirretty. 

 
 Toimintokohtaista avustusta myönnetään covid-19 taudin 

1. testaukseen 
2. tartuntojen jäljittämiseen 
3. rokottamiseen tautia vastaan 
4. sairaalahoitoon 
 
Valtionapuviranomainen määrittää keskimääräisen yksikköhinnan, joka 
on 40 -65 % todellisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) määritte-
lee hinnat, josta valtionosuus korvataan.  
 
Jos hakija osoittaa, että sille on aiheutunut tartuntatautilain (1227/2016) 
79 §:n 2 momentissa tarkoitettuja valtion vastuulle kuuluvia kustannuk-
sia, nämä kustannukset katetaan avustuksella täysimääräisesti, jos kus-
tannukset muutoin jäisivät hakijan vastuulle.  
Kustannukset katetaan avustuksella riippumatta siitä, onko kustannuk-
sia yritetty periä lainkohdassa tarkoitetulta henkilöltä. Testauksen osalta 
kustannukset katetaan vain siltä osin kuin kustannus ei tule katetuksi 
osana testauksen laskennallista korvausta. 
 
Tartuntatautilain 79 § Valtion osallistuminen erityisiin kustannuksiin, 2 mo-
mentti: 
Valtio vastaa terveydenhuollon häiriötilanteessa kustannuksista, jotka ovat ai-
heutuneet henkilön määräämisestä karanteeniin, eristykseen tai pakolliseen 
terveystarkastukseen yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäil-
lyn tartuntataudin vuoksi, jos henkilöllä ei ole Suomessa kotikuntaa ja ai-
heutuneita kustannuksia ei ole saatu muutoin perittyä. 
 
Avustusta haetaan STM:ltä. Ensimmäisessä haussa haetaan tammi-
elokuun 2021 aikana syntyneet kulut, toisessa syys-joulukuun 2021 ai-
kana syntyneet kulut. 

 
Ehdotus: Jl. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä hakee 

valtionosuuden järjestämisvastuualuettaan koskeviin covid-19 -epidemi-
asta aiheutuviin kustannuksiin.  

 
Päätös:  Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä hakee 

valtionosuuden järjestämisvastuualuettaan koskeviin covid-19 -epidemi-
asta aiheutuviin kustannuksiin.  
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Hallitus § 88   15.9.2021 
 
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUULTA 2021 
 
Hall § 88  
 Oheismateriaalina on talousarvion toteutumavertailu ja terveystoimen 

kuntakohtainen omien palvelujen käyttötilasto tammi-kesäkuulta 2021. 
 
 Lääkärien vastaanotolla kaikki käynnit ovat alittuneet. Hoitajien käyn-

tien alittuminen johtuu koronatyöstä, näytteenotto ja jäljittäminen. Neu-
volatoiminnassa käynnit terveydenhoitajien luona ovat koronarokotus-
ten vuoksi ylittynee huimasti. Koronatestit ovat nostaneet käyntien 
määrää laboratoriossa. Röntgenhoitaja irtisanoutui kesäkuun lopussa 
ja käynnit on ostettu Sodankylästä kesän ajan. Avohoidon käyntien 
kunnittainen suhde oli Pelkosenniemi 48,7 % - Savukoski 51,3 %. Kah-
deksanpaikkaisen vuodeosaston kuormitus-% on ollut 85, vaikka ajoit-
tain kuormitus on ollut yli sadan, huhtikuussa jopa 113 %. Tarkastelu-
jaksolla Pelkosenniemi on käyttänyt 54 % hoitopäivistä ja Savukoski 
46 %. Keskimääräisen hoitojakson pituus on ollut yhdeksän vuoro-
kautta.  

 
 Käyttötalouden tuotot ovat jääneet vain hiukan alle arvion, 0,6 %. Mak-

sutuottojen kertymä on keskimääräistä alempi ja on edellisen vuoden 
vastaavaa aikaa pienempi. Maksukatto, 683 €, täyttyy jo 14 vuorokau-
den hoitojaksosta ja laitoshoidossa maksukaton täyttymisen jälkeen 
potilaalta peritään asetuksen mukainen alennettu hoitopäivämaksu. 
Heinäkuun alusta poistuu sairaanhoitajan vastaanottokäynnistä kol-
melta kerralta peritty maksu. 

 
 Käyttökustannusten odotetaan toteutuvan kuntayhtymän talousarvion 

mukaisesti. Tartuntatautien (covid-19) torjunnan henkilöstökuluihin, eri-
laisiin tarvikkeisiin ja palveluihin on kulunut n. 131.300 euroa.   

 
Ehdotus: Jl. Hallitus merkitsee talousarvion ja käyttötilastojen toteutumat tiedoksi. 
 
Päätös:  Hallitus merkitsi talousarvion ja käyttötilastojen toteutumat tiedoksi. 
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Hallitus § 89    15.9.2021 
 
SAATAVIEN POISTOT 
 
Hall § 89 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 773,60

4940 - 1222 Kotisairaanhoidon saatavat 72,00

4940 - 1240 Hammashuollon saatavat 1706,99

4940 - 1310 Vuodeosaston saatavat 3224,40

yhteensä 5776,99  
 
Päätös:  Hallitus poisti saatavat vuoden 2021 kirjanpidosta seuraavasti: 
 

 

Tili Tilin nimi €

4940 - 1210 Vastaanottotoiminnan saatavat 773,60

4940 - 1222 Kotisairaanhoidon saatavat 72,00

4940 - 1240 Hammashuollon saatavat 1706,99

4940 - 1310 Vuodeosaston saatavat 3224,40

yhteensä 5776,99  
 
 
 Sirpa Koskenlaine poistui esteellisenä (intressijäävi) tämän pykälän 

käsittelyn ajaksi. 
 
 Pöytäkirjaa piti puheenjohtaja. 
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Hallitus § 90    15.9.2021 
 
PAIKALLINEN SOPIMUSESITYS VUOROKAUSILEVOSTA JAKSOTYÖSSÄ 
 
Hall § 90 Tehyn Pelkosenniemen-Savukosken ammattiosasto ry on esittänyt, 

että kuntayhtymän hallitus hyväksyy paikallisen virka- ja työehtosopi-
muksen vuorokausilevosta jaksotyössä. Sopimusluonnos liitteenä 4. 

 
 Luonnoksessa oleva vuorokausilevon pituus on työaikalaissa määri-

telty ja uudessa SOTE-sopimuksessa 2021-2022 on asiasta sovittu sa-
malla tavalla kuin paikallisessa sopimuksessa esitetään. Korvaava le-
poaika on sovittu samoin SOTE-sopimuksessa. 

 
 Paikallisen sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen esitetään pidem-

mäksi kuin SOTE-sopimuksessa, joka päättyy 28.2.2022. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus ei allekirjoita paikallista sopimusta vuorokausilevosta jakso-

työssä, koska uuden SOTE-sopimuksen neuvottelut ovat käynnissä ja 
nykyinen SOTE-sopimus päättyy 28.2.2022. 

 
 Sari Kuosku ilmoitti esteellisyytensä (intressijäävi) ja poistui kokouk-

sesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 
 
Päätös:  Hallitus ei allekirjoita paikallista sopimusta vuorokausilevosta jakso-

työssä, koska uuden SOTE-sopimuksen neuvottelut ovat käynnissä ja 
nykyinen SOTE-sopimus päättyy 28.2.2022. 
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Hallitus § 91   15.9.2021 
 
HYVINVOINTIALUEESEEN SIIRTYMISEN STRATEGIA 
 
Hall § 91 Uusi Lapin hyvinvointialue järjestää sosiaali-, terveys- ja pelastustoi-

men palvelut 1.1.2023 alkaen. 
 
 Lapin hyvinvointialue on itsenäinen organisaatio, joka järjestää jat-

kossa kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Terveydenhoidon 
palveluina perus- ja erikoissairaanhoito, suun terveydenhoito sekä 
koulun oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut. Sosiaalipalve-
luina mm. ikäihmisten palvelut, lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu, 
perheoikeudelliset palvelut (mm. adoptioasiat sekä huolto-, tapaamis- 
ja elatussopimukset), päihdehuolto, työikäisten palvelut (mm. aikuis-
sosiaalityö ja kuntouttava työtoiminta) ja vammaispalvelut.  

 
 1.1.2023 alkaen Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön 

kuntayhtymän palveluksessa olevat terveydenhuollon työntekijät siirty-
vät Lapin hyvinvointialueen työntekijöiksi. Tämän lisäksi Lapin hyvin-
vointialueelle siirtyvät hallinto- ja tukipalveluista henkilöt, joiden tehtä-
vistä vähintään 50 prosenttia on ollut sosiaali- ja terveydenhuoltoon 
tukitehtäviä. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi ruokahuolto, siivous, laite-
huolto, toimisto- ja hallintopalvelut, palkanlaskenta, talous- ja henkilös-
töpalvelut, ICT-palvelut, tekniset palvelut, laboratoriot ja kuvantamis-
palvelut.  

 
 Henkilökunta siirtyy liikkeenluovutuksella kuntayhtymän työntekijänä 

Lapin hyvinvointialueen työntekijäksi ns. vanhoina työntekijöinä. Täl-
löin palkanmaksu, vuosiloma-, ja eläketurva ynnä muut edut eivät kat-
kea. Työntekijä säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai vir-
kasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus muodostaa keskustelun pohjalta alustavan strategian Pelko-

senniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän siirtymi-
sestä Lapin hyvinvointialueeseen. 

 
 Johtava lääkäri kertoi hyvinvointialueeseen liittyvistä tällä hetkellä tie-

dossa olevista ja odotettavista muutoksista kuntayhtymän alueen ter-
veyspalveluihin. Avopalvelut voidaan ja halutaan pitää saman tasoisina 
kuin tähän saakka, mutta vuodeosastopalveluiden säilyttäminen on 
epätodennäköistä. Nyt olisi erinomainen tilaisuus aloittaa kotisairaala-
toiminta, jolla sairaanhoidollisia ympärivuorokautisia palveluita voitaisiin 
turvata alueella. 

 
Päätös:  Hallitus päätti, että viranhaltijat toimittavat seuraavaan kokoukseen 

alustavan suunnitelman ja laskelman ensi vuoden aikana aloitettavasta 
kotisairaalatoiminnasta. 
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Hallitus § 92   15.9.2021 
 
TIEDOTUSASIAT  
 
Hall § 92 Pelkosenniemen kunta 

- khall 23.6.2021 § 173 Lausunto P-S ktt ky talousarvioon 2022 
- kvalt 23.6.2021 § 30 P-S ktt ky tilinpäätös 2020 
- kvalt 9.8.2021 § 48 P-S ktt ky hallituksen jäsenten ja varajäsenten 

valinta 1.8.2021-31.5.2025 
- kvalt 9.8.2021 § 50 P-S ktt ky ympäristöterveyslautakunnan jäse-

nen ja varajäsenen valinta 1.8.2021-31.5.2025 
Savukosken kunta 
- kvalt 14.6.2021 § 16 P-S ktt ky v. 2020 tilinpäätös ja toimintakerto-

mus 
- kvalt 9.8.2021 § 35 P-S ktt ky hallituksen jäsenten ja varajäsenten 

valinta 2021-2025 
- kvalt 9.8.2021 § 36 P-S ktt ky tarkastuslautakunnan jäsenen ja va-

rajäsenen valinta 2021-2025 
- kvalt 9.8.2021 § 37 P-S ktt ky ympäristöterveyslautakunnan jäse-

nen ja varajäsenen valinta 2021-2025 
Kemijärven kaupunki 
- kvalt 16.8.2021 § 91 Jäsenen nimeäminen P-S ktt ky ympäristöter-

veyslautakuntaan 1.8.2021-31.5.2025 
Sallan kunta 
- kvalt  
Kiinteistö Oy Sau-Herra  
- yhtiökokouspöytäkirja 29.6.2021 
Sillankorva Timo 
- asunnon irtisanominen 
Ympäristöterveyslautakunta 
- pöytäkirja 29.6.2021 

 Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri § 33 - 41 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 60 - 80 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 19 – 22 henkilöstöasioita 
- vastaava hammaslääkäri §:t 8 - 9 henkilöstöasioita  

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 93    15.9.2021 
 
MUUT ASIAT  
 
Hall § 93 Hallitus päätti seuraavat kokousajat: 
 
 27.10.2021 
 17.11.2021 
 15.12.2021 
 
 Keskusteltiin kotipalvelun ja kotisairaanhoidon lain edellyttämistä 

henkilöstön pätevyysvaatimuksista. 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00. 
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Hallitus     15.9.2021 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät       65 – 81, 84, 86 - 93 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pykälät       82 – 83, 85   
 

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 
      
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  

 
 


