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KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  17.11.2021 klo 16.00 – 16.44 
 

Paikka  Savukosken kunnanvaltuuston kokoushuone, Savukoski 
OSALLISTUJAT 
 
Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Jaakkola Jani 
  Karnaattu Heidi     
  Luoma-aho Tero     
  Nenonen Kati       
     
 
  Savukoski 
  Halonen Jouni             
  Hietanen Jan    
   Kuosku Sari                
  Orava Eeva  Kilpimaa Kari 
   
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 
   
 
 
  Jouni Halonen  Sirpa Koskenlaine           
                     
KÄSITELLYT ASIAT §:t 107 – 116 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski    8.12.2021 
    
 
  Sari Kuosku   Kari Kilpimaa 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka   9.12.2021 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/hallinto/poytakirjat-hallitus/ 
 
 
Todistaa   
    
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 107   17.11.2021  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 107 Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa on kunkin jäsenkunnan 

valitsemilla jäsenillä jokaisella yksi ääni. Kunkin kunnan valitsemien 
jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien 
kesken tasan (perussopimus 7 §). 
 

 Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi 1.8.2021–31.5.2025 
 
 Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen  

varajäsen 
 

 Pelkosenniemi 4 ääntä  
             

Jaakkola Jani            1         Kiemunki Sari-Anne 
Karnaattu Heidi          1  1,33  Sirviö Christian 
Luoma-aho Tero    1  1,33  Luoma-aho Anna-Kaisa  
Nenonen Kati          1  1,33      Viitamäki Jouko 

    4 ääntä 
 
 Savukoski  4 ääntä  
                     

 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.  
  
 
  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    141 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|    |    | 
 

Hallitus § 108-110   17.11.2021 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 108 Hallituksen päätöksen 15.9.2021 § 70 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 15.7.2021 ja esityslista lähetetty hallituksen 

jäsenille ja asioiden esittelijöille 10.11.2021. 
 
 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 § 109 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, Sari Kuosku ja Kari Kilpimaa. 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 110 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 § 103    27.10.2021 
Hallitus § 111    17.11.2021 
 
OIKAISU: HALLITUS 27.10.2021 § 103 KOTISAIRAALAN PERUSTAMINEN 
 
Hall § 103 Hyvinvointialueeseen siirtyminen tuo paineita vuodeosaston jatkuvuu-

delle. Turvataksemme palvelut ja työpaikat alueellamme on kotisairaa-
lan perustaminen vaihtoehto vuodeosastolle, jonka säilyminen on epä-
varmaa. 

 
 Vuodeosaston käyttö on ollut laskussa jo useamman vuoden ajan. Vuo-

deosasto on tehty 24-paikkaiseksi ja nyt se on 8-paikkainen. Vuode-
osaston akuuttien paikkojen tarve on keskimäärin kaksi ja loput paikat 
ovat olleet asumispalvelupaikan odottajia. 

 
 Kotisairaalan henkilökuntana tulisivat toimimaan kotisairaanhoitaja ja 

vuodeosaston sairaanhoitajat sekä lähihoitajat. Kiinteänä osana koti-
sairaalatoimintaa olisi myös kuntien kotipalvelu. 

 
 Vuodeosaston lakkauttamisella ja kotisairaalaan siirtymisellä saavute-

taan henkilöstösäästöä 6 henkilötyövuotta, joka on noin 150 000 
€/vuosi ja lisäksi ravintohuollon säästö 128 000 €/vuosi eli yhteensä 
278 000 €/vuosi. Henkilökuntaa ei jouduta irtisanomaan, vaan työnteki-
jän eläköityessä vakanssia ei täytetä.  

 
 Vuodeosastolla paikkaa odottavien nopea sijoittaminen asumispalve-

luun tuo myös säästöjä. Vuodeosaston hinta on kunnalle 490 €/vrk ja 
asumispalvelussa on noin 150 €/vrk. Yhden asumispalvelupaikan odot-
tajan hinnaksi vuodeosastolla tulee siis 178 850 €/vuosi, kun asumis-
palvelussa se on 54 750 €/vuosi eli säästöä syntyy 124 100 €/vuosi. 

 
 Vuodeosastohoitoa tarvitsevan potilaan hoito Sodankylän hyvinvointi-

keskus Sopukan vuodeosastolla maksaa 336 €/vrk, joten hoidettaessa 
Sopukassa syntyy säästöä 490 €/vrk – 336 €/vrk = 154 €/vrk. Vuosita-
solla säästöä syntyy kahden potilaan ollessa koko ajan Sopukassa hoi-
dossa 112 420 €. 

 
 Esimerkki, säästöt vuodessa: 
 
 Hoitajat  150 000 € 
 Ruokapalvelu 128 000 € 
 Hvk Sopukka 112 420 € (kaksi potilasta) 
 Oikea paikka 178 850 € (yksi paikan odottaja) 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus päättää, että  
 

1. vuodeosaston toiminta ajetaan alas 23.6.2022 ja 
2. kotisairaala aloittaa toimintansa 1.7.2022 tai 1.8.2022, jolloin työnte-

kijät voivat pitää kesälomat keskitetysti ja vältytään sijaisten palk-
kaukselta. 
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Hallitus § 103   27.10.2021 
Hallitus § 111   17.11.2021 
 
…Oikaisu: Hallitus 27.10.2021 § 103 Kotisairaalan perustaminen 
 
 Keskustelun aikana kunnanjohtajat toivoivat asiassa yhteistyötä jäsen-

kuntien kotipalvelun kanssa. Johtava hoitaja totesi, että terveyskeskuk-
sen kotisairaanhoito ja jäsenkuntien kotipalvelut ovat yhteistyössä jatku-
vasti ja yhteisistä asioista esim. neuvotellaan säännöllisesti joka kuu-
kausi. 

 
 Johtava lääkäri ilmoitti, että kotisairaalan toiminnan aloittaminen 

1.8.2022 on kustannustehokkaampaa, kun säästetään lomasijaisten 
palkkaus. 

 
 Johtava lääkäri muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: 
 
 Hallitus päättää, että  
 

1. vuodeosaston toiminta ajetaan alas 23.6.2022 ja 
2. kotisairaala aloittaa toimintansa 1.8.2022, jolloin työntekijät pitävät 

kesälomat keskitetysti ja vältytään sijaisten palkkaukselta ja 
3. jäsenkuntien kotipalvelun kanssa neuvotellaan yhteistyöstä. 
 
Puheenjohtaja totesi hallituksen yksimielisesti hyväksyneen johtavan 
lääkärin muutetun päätösesityksen. 

 
Päätös:   Hallitus päätti, että  
 

1. vuodeosaston toiminta ajetaan alas 23.6.2022 ja 
2. kotisairaala aloittaa toimintansa 1.8.2022, jolloin työntekijät pitävät 

kesälomat keskitetysti ja vältytään sijaisten palkkaukselta ja 
3. jäsenkuntien kotipalvelun kanssa neuvotellaan yhteistyöstä. 

 
Tämä pykälä käsiteltiin ennen § 98 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 
- 2024 käsittelyä. 
 

Hall § 111 Hallituksen 27.10.2021 § 103 esittelystä, esityksestä ja päätöstekstistä 
on jäänyt kirjaamatta tieto siitä, että kotisairaalan perustaminen liittyy 
kiinteästi toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 – 2024 valmisteluun. Ko-
tisairaalan perustaminen on budjettiin tarvittava säästötoimenpide, joka 
voidaan toteuttaa sen jälkeen, kun jäsenkunnat hyväksyvät kuntayhty-
män budjetin. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus päättää esittää peruskuntien hallituksille ja valtuustoille, että 

budjettiin tarvittavana säästötoimenpiteenä toteutetaan 
 

1. vuodeosaston toiminnan alas ajaminen 23.6.2022, 
2. kotisairaala toiminnan aloitus 1.8.2022, jolloin työntekijät pitävät 

kesälomat keskitetysti ja vältytään sijaisten palkkaukselta,  
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Hallitus § 111   17.11.2021 
 
…Oikaisu: Hallitus 27.10.2021 § 103 Kotisairaalan perustaminen 
 

3. jäsenkuntien kotipalvelun kanssa neuvotellaan yhteistyöstä ja 
4. YT-menettely käynnistetään kuntayhtymässä. 

 
Päätös:  Hallitus päättää esittää peruskuntien hallituksille ja valtuustoille, että 

budjettiin tarvittavana säästötoimenpiteenä toteutetaan 
 

1. vuodeosaston toiminnan alas ajaminen 23.6.2022, 
2. kotisairaala toiminnan aloitus 1.8.2022, jolloin työntekijät pitävät 

kesälomat keskitetysti ja vältytään sijaisten palkkaukselta,  
3.   jäsenkuntien kotipalvelun kanssa neuvotellaan yhteistyöstä ja 
4.   YT-menettely käynnistetään kuntayhtymässä. 
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Hallitus § 112   17.11.2021 
 
IRTISANOUTUMINEN LÄHIHOITAJAN TOIMESTA 
 
Hall § 112 Lähihoitaja Riitta Sippola on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ja irtisanou-

tunut lähihoitajan toimesta siten, että viimeinen palvelussuhdepäivä on 
28.2.2022. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus myöntää eron lähihoitaja Riitta Sippolalle lähihoitajan toimesta 

siten, että viimeinen palvelussuhdepäivä on 28.2.2022. 
 
Päätös:  Hallitus myönsi eron lähihoitaja Riitta Sippolalle lähihoitajan toimesta 

siten, että viimeinen palvelussuhdepäivä on 28.2.2022. 
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Hallitus § 113    17.11.2021 
 

IRTISANOUTUMINEN SAIRAANHOITAJAN TOIMESTA 
 
Hall § 113 Sairaanhoitaja Mirva Kukkonen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ja irti-

sanoutunut sairaanhoitajan toimesta siten, että viimeinen palvelussuh-
depäivä on 31.1.2022. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus myöntää eron sairaanhoitaja Mirva Kukkoselle sairaanhoitajan 

toimesta siten, että viimeinen palvelussuhdepäivä on 31.1.2022. 
 
Päätös: Hallitus myönsi eron sairaanhoitaja Mirva Kukkoselle sairaanhoitajan 

toimesta siten, että viimeinen palvelussuhdepäivä on 31.1.2022. 
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Hallitus § 114    17.11.2021 
 
SAIRAANHOITAJIEN SIJAISTEN TOIMIEN VAKINAISTAMINEN 
 
Hall § 114 Johtava hoitaja: 
 Sairaanhoitajan tointa vastaanotolla, kotisairaanhoidossa ja vuode-

osastolla on hoidettu määräaikaisilla sijaisuuksilla. Toimien täyttämi-
nen on tarpeen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. 

 
 Kunnallinen toimi voidaan täyttää ilman julkista hakua. Kuntayhtymän 

hallitus päättää perussopimuksen ja hallintosäännön perusteella vaki-
naisen henkilöstön valinnasta. 

 
 Vastaanotolla, kotisairaanhoidossa ja vuodeosastolla on ollut pitkäai-

kaisina sairaanhoitajan sijaisina sairaanhoitajat Jenna Parkkima, Mervi 
Soininen ja Marika Kariniemi niin, että ketjuuntuminen on muodostu-
nut.  

  
 Kuntayhtymän hallitus on 26.2.2020 § 20 muuttanut määräaikaisen 

sijaisuuden ketjutuksen johdosta toistaiseksi voimassa oleviksi. Perus-
teluina tuolloin mm:  

 
 ”TSL 1:3.3 §:n mukaan toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei 

ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden 
yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työvoi-
man tarpeen pysyväksi. 

 Määräaikaisten työsuhteiden ketjutuksen kestoaika ja yhdenjaksoisuus, vuo-
tuisten työssäolopäivien lukumäärä, määräaikaisuuksien perusteet ja työteh-
tävien samankaltaisuus osoittavat työvoiman tarpeen. Uutta työtä on välittö-
mästi tarjolla entisen määräaikaisuuden päätyttyä.  

 Oikeuskäytännöstä mainittakoon KKO:2011:73. Tässä ratkaisussa KKO kat-
soi seitsemän vuotta kestäneen määräaikaisten työsopimusten ketjutuksen 
laittomaksi ja totesi ratkaisun perusteluissa, että pelkästään se seikka, että 
kantajan kanssa oli solmittu seitsemän vuoden aikana solmittu 10 määräai-
kaista työsopimusta, riitti osoittamaan, että työnantajalla oli pysyvä työvoi-
man tarve.  

 Työsopimuslain esitöissä (HE 239/2010 vp) todetaan, että samojen sopija-
puolten välillä solmituissa peräkkäisissä määräaikaisissa työsopimuksissa 
perusteelta edellyttävä painavuus kuitenkin kasvaa määräaikaisten sopimus-
ten määrän kasvaessa. Mitä useampia peräkkäisiä määräaikaisia sopimuk-
sia tehdään, sitä vahvemmin kasvaa oletus työvoiman tarpeen pysyvyy-
destä. 

 Toisin sanoen määräaikaisen työsopimuksen uudistamiskynnys tiukkenee 
ketjutuksen jatkuessa. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että määräaikai-
sen työsopimuksen perusteita on tulkittava sitä suppeammin ja tiukemmin 
mitä useampia ja tosiaan enintään lyhyehköin väliajoin seuraavia määräai-
kaisia sopimuksia on solmittu.” 

 
 Parkkima, Soininen ja Kariniemi ovat halukkaat jatkamaan työtä kun-

tayhtymän palveluksessa. 
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Hallitus § 114    17.11.2021 
 
…Sairaanhoitajien sijaisten toimien vakinaistaminen 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus, 1.1.2022 alkaen,  
 

1. vakinaistaa sairaanhoitajan toimeen sairaanhoitaja Jenna Parkki-
man, 

2. vakinaistaa sairaanhoitajan toimeen sairaanhoitaja Mervi Soinisen, 
3. vakinaistaa sairaanhoitajan toimeen sairaanhoitaja Marika Karinie-

men, 
4. määrittää palkkaukseksi SOTE-sopimus 01HOI030 ja 
5. toteaa, että koeaikaa ei määrätä. 

 
Päätös:  Hallitus, 1.1.2022 alkaen,  
 

1. vakinaistaa sairaanhoitajan toimeen sairaanhoitaja Jenna Parkki-
man, 

2. vakinaistaa sairaanhoitajan toimeen sairaanhoitaja Mervi Soinisen, 
3. vakinaistaa sairaanhoitajan toimeen sairaanhoitaja Marika Karinie-

men, 
4. määritti palkkaukseksi SOTE-sopimus 01HOI030 ja 
5. totesi, että koeaikaa ei määrätä. 
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Hallitus § 115    17.11.2021 
 
TIEDOTUSASIAT  
 
Hall § 115 Hakemus valtionavustuksen saamiseksi Covid-19-kustannuksiin 1.1.-

31.8.2021 
Ympäristöterveyslautakunta 
- pöytäkirja 4.11.2021 
Nurmi Hanna 
- sivutoimi-ilmoitus 

 Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri § 51 - 56 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 36 henkilöstöasia 
- vastaava hammaslääkäri § 11 henkilöstöasia  

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 116    17.11.2021 
 
MUUT ASIAT  
 
Hall § 116 Todettiin, että jäsenkunnissa järjestetään kuntalaisille 

tiedotustilaisuudet suunnitellusta kotisairaalasta ja muista asioista 
Pelkosenniemellä 18.11.2021 ja Savukoskella 7.12.2021. 

 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.44.  
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Hallitus     17.11.2021 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät        107 – 113, 115 - 116 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pykälät         114 
 

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  

 
 


