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KOKOUSTIEDOT  
Aika  16.8.2022 klo 17.00 – 18.33 
 
Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
OSALLISTUJAT 
 
Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Jaakkola Jani 
  Karnaattu Heidi   
  Luoma-aho Tero    
  Nenonen Kati       
     
 
  Savukoski 
  Halonen Jouni             
  Hietanen Jan    
   Kuosku Sari 
  Orava Eeva     
   
Muut osallistujat 

  Varmo Veli-Matti johtava lääkäri                               
  Lehtikangas Maire vs. 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   Maire Lehtikangas  
                              

KÄSITELLYT ASIAT §:t 79  – 94   
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi / Savukoski        
    
 
 Kati Nenonen  Eeva Orava    
      
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 

Aika ja paikka  23.8.2022 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/hallinto/poytakirjat-hallitus/ 
 
 
Todistaa   

    
  Maire Lehtikangas, vs. toimistonhoitaja   
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Hallitus § 79   16.8.2022 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 79 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     1,33    1 Sirviö Christian 
Luoma-aho Tero   1,33 1 Luoma-aho Anna-Kaisa  
Nenonen Kati        1,33 1           Viitamäki Jouko 

    4 ääntä 
 
 Savukoski  4 ääntä  
                     

 Halonen Jouni        1            Savukoski Jouko 
 Hietanen Jan          1           Karjalainen Sirkka-Liisa 
 Kuosku Sari   1         Karvonen Tuovi 
 Orava Eeva            1            Kilpimaa Kari 
    4 ääntä 
  
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi.   
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Hallitus § 80 – 82   16.8.2022 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 80 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 7.6.2022 ja esityslista lähetetty hallituksen 

jäsenille ja asioiden esittelijöille 9.8.2022. 
 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Jl. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
  
 
 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Hall § 81 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: Hallitus valitsi jäsenistään kaksi tämän kokouksen 

pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina,   
 Kati Nenonen ja Eeva Orava. 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 82 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 ja totesi, ettei 

lisäasioita ole.  
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Hallitus § 83   16.8.2022 
 
ERON MYÖNTÄMINEN SAIRAANHOITAJAN TOIMESTA / Heino / TOIMEN HAETTAVAKSI 
JULISTAMINEN 
 
Hall § 83 Sairaanhoitaja Vilma Heino on 25.7.22 saapuneella kirjeellä irtisanoutu-

nut sairaanhoitajan toimesta 7.8.22. 
 
 Toimen täyttäminen on tarpeen. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. myöntää sairaanhoitaja Vilma Heinolle eron sairaanhoitajan toi-
mesta siten, että viimeinen palvelussuhdepäivä on 7.8.2022 ja 

2. julistaa sairaanhoitajan toimen haettavaksi. 
 

 
Päätös:  Hallitus 
 

1. Hallitus myönsi sairaanhoitaja Vilma Heinolle eron sairaanhoitajan 
toimesta, siten että viimeinen palvelusuhdepäivä on 7.8.2022, 

2. julistaa sairaanhoitajan toimen haettavaksi. 
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Hallitus § 84    16.8.2022 
 
OIKAISUVAATIMUS HALLITUKSEN 7.6.2022 §:ään 68, TOIMIPAIKKOJEN KESÄSULUT /  
Nyman Pekka 
 
Hall § 84 Pekka Nyman on 26.6.2022 tehnyt seuraavan oikaisuvaatimuksen: 

 
”§ 68 Kesäsulut 
Pöytäkirja on julkipantu 14.6.2022. Viimeinen oikaisuvaatimuksen jättöpäivä 
on 28.6.2022. 
Hallitus on kirjannut päätökseen §68 virheellisen valitusosoituksen. Kunnat 
eivät ole päättäneet kesäsulkujen toteuttamisesta esityksen mukaisesti. Kun-
nat ovat valmistelleet talousarvion ja sulkujen esitykset olisi tullut esittää kun-
tien valtuustoille, jotka päättävät palveluiden järjestämisestä. Palveluiden kes-
keyttäminen on palvelupäätös, joka kuuluu kuntien valtuustoille. 
Koska valitusosoitus on virheellisesti annettu, ei muutoksenhaku / oikaisunha-
kuaika ala kulkemaan ennen kuin oikaisuvaatimus on korjattu ja pöytäkirja 
pantu uudelleen nähtäville. 
Talousarviossa ei ole esitetty säästötoimia ja toiminnot on kuvattu toimivan 
365 vrk vuodessa. 
Hallintolain mukaan päätöksessä täytyy olla esittely, päätös ja perustelut. 
Kesäsulkutoimien perustelut puuttuvat. Talousarviossa eikä tässä muutoksen-
hakukelpoisessa päätöksessä ole esitetty päätöksen vaikutuksia. Vaikutuksia 
talouteen, ihmisiin, palveluihin, hoitoon pääsyyn, ilmastoon ja ympäristöön. 
Talous on vain osa palveluiden järjestämistä. 
Kelakyydin SV todistus tulee hakea omasta terveyskeskuksesta. Onko mietitty 
sitä jos terveyskeskus on kiinni ja joutuu taksilla hakemaan kelakyydin todis-
tuksen, kuinka pääsee hakemaan todistusta jos ei ole kelakyytitodistusta. 
Onko hallitus varmistanut palveluiden varmistamisen ja hoitoonpääsyn (Kela-
kyyteineen) tarjoamisen kummassakin toimipisteessä myös suunniteltujen sul-
kujen aikana?” 
 

Kuntayhtymän hallituksen 7.6.22 pöytäkirjan pykälästä 68 ei ole saanut 
tehdä kuntalain 136 pykälän mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis-
valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Jäsenkuntien valtuustojen hyväksymään talousarvioon 2022 on sisälty-
nyt kyseisten toimipisteitten kesäsulut, koska sijaismäärärahat on kar-
sittu budjetin säästötoimina. 
 
Puhelimitse tai sähköisen yhteydenoton välityksellä kuntayhtymän toi-
mipisteestä saa Kela-kyyteihin liittyvän SV-todistuksen, joka toimitetaan 
sähköisesti UNA-lomakearkiston kautta Kelalle. Lomaketta ei tarvitse 
hakea terveyskeskuksesta. 
 

Ehdotus: Jl.  Hallitus  
 

1. toteaa, että kesäsulkujen toteuttaminen on jäsenkuntien valtuustojen 
hyväksymän talousarvion täytäntöönpanoa ja 

2. hylkää Pekka Nymanin oikaisuvaatimuksen perusteettomana, koska 
täytäntöönpanoasiassa ei ole annettu oikaisuvaatimusoikeutta.  
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Hallitus § 84   16.8.2022 
 
… OIKAISUVAATIMUS HALLITUKSEN 7.6.2022 §:ään 68, TOIMIPAIKKOJEN KESÄSULUT 
/ Nyman Pekka 
 
Hall § 84 
 
Päätös: Hallitus 
 

1. totesi, että kesäsulkujen toteuttaminen on jäsenkuntien valtuustojen 
hyväksymän talousarvion täytäntöönpanoa ja 

2. hylkäsi Pekka Nymanin oikaisuvaatimuksen perusteettomana, kos-
ka täytäntöönpanoasiassa ei ole annettu oikaisuvaatimusoikeutta. 
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Hallitus § 85    16.8.2022 
 
OIKAISUVAATIMUS HALLITUKSEN 7.6.2022 §:ään 70, KUNTOARVION TEETTÄMINEN /  
Nyman Pekka 
 
Hall § 85 Pekka Nyman on 26.6.2022 tehnyt seuraavan oikaisuvaatimuksen: 
 
 ”§70 kuntoarviot 
 Pöytäkirja on julkipantu 14.6.2022. Viimeinen oikaisuvaatimuksen jättöpäivä 

on 28.6.2022. 
Hallitus on hyväksynyt tilaamisen ilman määrärahoja. Kokouksessa myöhem-
min hallitus on käsitellyt lisämäärärahatarpeita §76. 
Lisämäärärahaesitykset ovat vasta menossa valtuustoille. Jos palveluita tila-
taan ilman määrärahoja, vastaa niistä tilaaja. 
Kunnat eivät ole varanneet talousarviossa varoja investointeihin. Varojen 
käyttö ennen niiden myöntämistä on virheellistä viranomaistoimintaa, johon ei 
voi suostua.” 

 
Nymanin väite kuntoarvioiden tilaamisesta ilman määrärahoja on vir-
heellinen. Talousarviossa 2022 on varauduttu yllättäviin korjauksiin ja 
niihin liittyviin tarvittaviin toimenpiteisiin rakennusten kunnossapidossa.  
Ko. kuntoarviota vastaavat tutkimukset ja valmistelevat selvitykset kuu-
luvat normaaleihin käyttötalouden kustannuksiin eivätkä ole investoin-
teja. 
 
Edellisessä kokouksessa 7.6.2022 käsiteltyyn ylitysoikeuspyyntöön si-
sältyy niitä arvioituja kuntayhtymän purkuun liittyviä menoja, joista ei 
budjetin laadintavaiheessa ollut jäsenkuntien päätöksiä. Pelkosennie-
men kunta päätti kuntayhtymän purkamisesta 16.12.2021 § 100 ja Sa-
vukosken kunta 15.12.2021 § 74.   
 
Kiinteistötoimikunnan toivomuksesta tilaus tehtiin nopeutetussa aikatau-
lussa. Asiasta keskusteltiin hallituksen puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan kanssa, koska viranhaltijan hankintaoikeuden arvioitiin ylittyvän 
ja niin ollen asia tuotiin hallituksen vahvistettavaksi. Hallitus hyväksyi 
kuntoarvioiden teettämisen yksimielisesti.  

 
Ehdotus: Jl. Hallitus  
 

1. toteaa, että kuntoarvion teettäminen on välttämätöntä kuntayhtymän 
omaisuuden selvittämiseksi kuntayhtymän purkautumistilanteessa ja 

2. hylkää Pekka Nymanin oikaisuvaatimuksen perusteettomana. 
 
Päätös: Hallitus 

 
1.  hallitus totesi, että kuntoarvion teettäminen oli välttämätöntä kun-
tayhtymän omaisuuden selvittämiseksi kuntayhtymän purkautumistilan-
teessa ja 
2. hylkäsi Pekka Nymanin oikaisuvaatimuksen perusteettomana. 
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Hallitus § 86   16.8.2022 
 
OIKAISUVAATIMUS HALLITUKSEN 7.6.2022 §:ään 71, HOITAJIEN ASUINTALON JA  
SIKALAN PURKAMINEN / Nyman Pekka 
 
Hall § 86 Pekka Nyman on 26.6.2022 tehnyt seuraavan oikaisuvaatimuksen: 
 
 ”§71 purku-urakka 
 Pöytäkirja on julkipantu 14.6.2022. Viimeinen oikaisuvaatimuksen jättöpäivä 

on 28.6.2022. 
 Hallitus on päättänyt kilpailuttaa urakan hankintalain vastaisesti. Koska koko-

naishinta urakalla mitä todennäköisimmin ylittää kansallisen kilpailutusrajan, 
rakennusurakoissa 150.000 €, on se kilpailutettava julkisten hankintojen han-
kintamenettelyn kautta. 

 Tarjousasiakirjojen laatiminen on ammattitaitoa vaativaa työtä. Asiakirjoista 
(tarjouspyyntö) ei voinut saada selvyyttä koska se ei ole pöytäkirjan liitteenä 
kuntalain velvoittavuuden mukaisesti. Yhtymähallituksen virkavelvollisuus on 
toimia lain mukaan. 

 Kilpailuttaminen on riski koska yhtymällä ei ole määrärahoja toteuttaa työt.” 

 
Kuntayhtymän hallituksen 7.6.22 pöytäkirjan pykälästä 71 ei ole saanut 
tehdä kuntalain 136 pykälän mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis-
valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Kiinteistöillä ei ollut vielä tuossa vaiheessa purkamislupaa, joten purka-
misen valmistelu oli kesken. 
 
Kuntayhtymä pyysi kahdelta alan toimijalta kyseisten rakennusten pur-
kutyöstä alustavan hinta-arvion. Molempien toimijoiden kanta oli, että 
urakkahinta jää alle 100.000 euron ja siis myös alle kansallisen kilpailu-
tusrajan ja siksi tarjoukset pyydettiin kutsukilpailuna kuudelta yrityk-
seltä. Yhtään tarjousta ei saatu, eikä tarjouspyyntöasiakirjojen toimitta-
mista hallitukselle katsottu tässä tilanteessa tarpeelliseksi. 

 
 Hallitus päätti kyseisessä pykälässä uusia tarjouspyynnön. Uudelleen-

kilpailutus on tarkoitus toteuttaa julkisten hankintojen ilmoituskanava 
HILMAssa. Kilpailutusta ei kuitenkaan suoriteta ennen kuin kuntayh-
tymä saa purkuluvan. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus  
 

1. toteaa, että asian valmistelu on kesken ja 
2. hylkää Pekka Nymanin oikaisuvaatimuksen perusteettomana, koska 

valmisteltavana olevassa (keskeneräisessä) asiassa ei ole annettu 
oikaisuvaatimusoikeutta. 
  

Päätös: Hallitus 
 
1.   totesi, että asian valmistelu oli kesken ja 
2.   hylkäsi Pekka Nymanin oikaisuvaatimuksen perusteettomana, 
      koska valmisteltavana olevassa (keskeneräisessä) asiassa ei 
      ole annettu oikaisuvaatimusoikeutta. 
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Hallitus § 87    16.8.2022 
 
LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUTEEN TEHTYYN TÄYTÄNTÖÖNPANO- 
KIELTOVAATIMUKSEEN, 7.6.2022 § 74 
 
Hall § 87  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa kuntayhtymän 

hallituksen 7.6.2022 §74 tehtyyn täytäntöönpanokieltovaatimukseen 
22.7.2022 mennessä. Kyseessä on kotisairaalatoiminnan etenemistä 
käsittelevästä oikaisuvaatimuksesta Kostamo Annikan ym. tekemä kun-
nallisvalitus ja täytäntöönpanokieltovaatimus. 

 
 Asian kiireellisyyden vuoksi johtava lääkäri ja kuntayhtymän hallituksen 

puheenjohtaja ovat antaneet kuntayhtymän hallituksen puolesta seu-
raavan lausunnon: 

 
 Kunnallisvalituksessa vaaditaan täytäntöönpanokieltoa ja Pohjois-Suo-

men hallinto-oikeus pyytää lausuntoa täytäntöönpanokieltoa koskien. 
Varsinainen asia on vuodeosastotoiminnan lakkauttaminen, minkä 
myötä kuntalaisten tarvitsema vuodeosastohoito toteutetaan Sodanky-
lässä ja samanaikaisesti perustetaan paikallinen kotisairaala, johon ny-
kyinen hoitohenkilöstö työllistyy. 

 
 Kunnallisvalituksessa väitetään nykyisellä päätöksellä syntyvän peruut-

tamatonta vahinkoa. Näin ei ole. Henkilökuntaa ei ole tarkoitus irtisa-
noa. Vuodeosaston tilat eivät häviä. Kotisairaalatoimintaa varten hankit-
tava leasing-auto on kotisairaanhoitajalle joka tapauksessa tarpeellinen, 
eikä siten myöskään jää hankintana turhaksi, vaikka vuodeosastotoi-
minta jatkuisi. Vuodeosastotoimintaan voidaan siis palata, mikäli 
jostakin syystä näin olisi syytä tehdä. Aikaisemmat valitukset eivät 
muutu hyödyttömiksi siinä muodossa kuin laissa on tarkoitettu. Näin ol-
len täytäntöönpanokiellolle ei nähdäksemme ole perusteita.  

 
 Kunnallisvalituksessa viitataan kuntayhtymän hallituksen päätöksen 

olevan Savukosken kunnan tahdonvastainen. Kunnassa ylintä päätän-
tävaltaa käyttää kunnanvaltuusto. Savukosken kunnanvaltuusto on hy-
väksynyt kotisairaalaan siirtymisen 15.12.2021, §72. Kunnanhallitus on 
omavaltaisesti jättänyt päätöksen panematta täytäntöön 7.2.2022, §31. 
Savukosken kunnanvaltuustolta on siis olemassa voimassa oleva pää-
tös kotisairaalaan siirtymisestä, mutta kunnanhallitus laiminlyönyt tehtä-
vänsä täytäntöönpanossa. Kuntayhtymän päätös kotisairaalaan siirtymi-
sestä ei ole Savukosken kunnanvaltuuston tahdon vastainen, vaan kun-
nanvaltuuston tahdon mukainen. Huomioitava on myös se, että Pelko-
senniemen-Savukosken kuntayhtymän hallitus koostuu omistajakuntien 
demokraattisesti valituista luottamushenkilöistä, joten erittäin vaikea 
olisi saada päätös tehtyä vastoin omistajakuntien tahtoa. 

 Oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan toimittaa osoitteeseen kirjaamo@pel-
savu.fi. 
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Hallitus § 87    16.8.2022 
 
…Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen tehtyyn täytäntöönpano- 
kieltovaatimukseen, 7.6.2022 § 74 
 
Hall § 87 

  
Ehdotus: Jl.  Hallitus hyväksyy Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle annetun esitte-

lyssä kerrotun lausunnon. 
 
Päätös: Hallitus 

 
Hallitus hyväksyi Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle annetun esitte-
lyssä kerrotun lausunnon.  
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Hallitus § 88    16.8.2022 
 
PERÄVAUNUN MYYNTI 
 
Hall § 88 Kuntayhtymällä on keskiakseliperävaunu, johon on ollut integroituna va-

ravoimalaite. Koska laitteen suhteellisen suuren painon vuoksi sen siir-
täminen lämpimästä varastosta on ollut ongelmallista, varavoimalait-
teelle on hankittu käyttöönoton nopeuttamiseksi erillinen varasto. 

 
 Perävaunua ei näin ollen tarvita, eikä sillä ole kokonsa vuoksi muuta 

käyttöä. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus myy perävaunun Huutokaupat.com -nettihuutokaupassa. 
 
Päätös: Hallitus 

 
Päätetiin myydä perävaunun Huutokaupat.com -nettihuutokaupassa. 
Pohjahinnaksi päätettiin 750 euroa. 
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Hallitus § 89   16.8.2022 
 
SAATAVIEN POISTOT 
 
Hall § 89 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 2022 kirjanpidosta seuraavasti: 
 

 

Tili Tilin nimi €

4940 - 1210 Vastaanottotoiminnan saatavat 703,10

4940 - 1240 Hammashuollon saatavat 917,80

4940 - 1310 Vuodeosaston saatavat 776,28

4940-1380 Kuntoutuksen saatavat 81,20

4940-1640 Eläinlääkintähuollon saatavat 85,00

yhteensä 2563,38  
 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi saatavat poistettavaksi vuoden 2022 kirjanpidosta esi-

tyksen mukaisesti. 
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Hallitus § 90    16.8.2022 
 
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU 2022 
 
Hall § 90 Oheismateriaalina on talousarvion toteutumavertailu tammi-kesäkuulta 

2022. 
 
 Vuodeosaston kuormitus-% on ollut 69, vapaana on ollut keskimäärin 

noin kolme vuodepaikkaa. Tarkastelujaksolla Pelkosenniemi on käyttä-
nyt 27 % hoitopäivistä (270 pv) ja Savukoski 40 % (400), ulkokuntien 
osuus on 33 % (328). Ilman ulkokunnille myytyjä hoitopäiviä käyttöas-
teeksi olisi jäänyt 46 %.  

 
 Käyttötalouden tuotot ovat jääneet arvioidusta. Valtion korvauskäy-

täntö covid-19-taudin kustannuksiin on muuttunut ja suurin osa enna-
koidusta (118.200 €) valtionosuudesta jäänee saamatta. Maksutuottoja 
on kertynyt kuitenkin odotetusti vaikkakin vuodeosaston kohdalla ker-
tymä jää arvioidusta, kun pitkähköjen hoitojaksojen aikana maksukatto 
täyttyy ja asiakasmaksu alenee. Myyntituottoja ulkokuntalaisten vuode-
osastohoidosta on tullut arvioitua enemmän. 

 
 Tarkastelujakson käyttökustannukset ovat toteutuneet kuntayhtymän 

talousarvion mukaisesti. Tartuntatautien torjunnan henkilöstökuluihin, 
erilaisiin tarvikkeisiin ja palveluihin on kulunut n. 94.600 euroa.   

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 91   16.8.2022  
 
TIEDOTUSASIAT  
 
Hall § 91  Eduskunnan oikeusasiamies 

- koronarokotustodistuksen tiedot 
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 
- koulutussopimusten irtisanominen ja korvaaminen uudella sopi-

muksella 
Kiinteistö Oy Sau-Herra 
- pöytäkirja varsinainen yhtiökokous 17.6.2022 
Pelkosenniemen kunta 
- ote kvalt 17.6.2022 § 38 Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky tilin-

päätös 
Ympäristöterveyslautakunta  
- pöytäkirja 21.6.2022 
P-S ktt ky Tietoturva- ja tietosuojakoulutuksen vaatimukset ja ohje 
Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri §:t 15 – 24 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 94 – 123 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja § 8 henkilöstöasia 
- vastaava hammaslääkäri § 8 henkilöstöasia 

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 78   7.6.2022 
Hallitus § 92   16.8.2022 
 
KORJAUS 7.6.2022 § 78 MUUT ASIAT / mm. Johtavan lääkärin työaika 
 
Hall § 78 Johtava lääkäri ilmoitti, että osa-aikaisten terveyskeskuslääkäreiden la-

kisääteisten virkavapauksien vuoksi lääkäripalvelujen tarjonnassa on 
vajetta ainakin 31.8.2022 saakka. 

 
Päätös:  Hallitus vahvisti johtavan lääkärin työajan 0,75 %:ksi kokoaikaisen työ-

ajasta 31.8.2022 saakka. 
 
 Kuntayhtymän hallituksen seuraava kokous pidetään 16.8.2022 klo 

17.00 Pelkosenniemellä. 
 

- -     - 
 
Hall § 92 Korjaus kuntayhtymän hallituksen 7.6.2022 §:ään 78: 
 
 Johtava lääkäri ilmoitti, että osa-aikaisten terveyskeskuslääkäreiden la-

kisääteisten virkavapauksien vuoksi lääkäripalvelujen tarjonnassa on 
vajetta ainakin 31.8.2022 saakka. 

 
 Hallitus vahvistaa johtavan lääkärin työajan 75 %:ksi kokoaikaisen työ-

ajasta 31.8.2022 saakka. 
 
Päätös: Hallitus vahvisti korjauksen kuntayhtymän hallituksen 7.6.2022 §:ään 

78.  Johtavan lääkärin työaika on 75 %:ia kokoaikaisen työajasta. 
 
Johtavan lääkärin työaika on 100 %. Puheenjohtaja esitti, että virkaa 
tekevän johtavan lääkärin Veli-Matti Varmon työaikaa jatketaan 
1.9.2022 alkaen 75 %:ksi kokoaikaisen työajasta toistaiseksi. 

 
 Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen yksimielisesti, että johtavan 

lääkärin työaika on 75 %:ia kokoaikaisen työajasta toistaiseksi. 
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Hallitus § 93    16.8.2022 
 
AVOIMET TOIMET  
 
Hall § 93 Kaksi sairaanhoitajan, kaksi lähihoitajan ja röntgenhoitajan (50 %) toimi 

ovat olleet haettavana TE-keskuksen avoimet työpaikat -sivustolla. 
 
 Paikkoihin ei ole määräaikaan, 5.8.2022 klo 15.00 mennessä, tullut yh-

tään hakemusta. Toimien täyttäminen on tarpeen. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus julistaa toimet uudelleen haettavaksi. 
 
Päätös: Toimet julistetaan uudelleen haettavaksi. 
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Hallitus § 94    16.8.2022 
 
MUUT ASIAT 

 
Hall § 94 

 
- Vs. toimistonhoitaja kertoi, että avoinna olleeseen toimistosihteerin 

toimeen ei ollut hakijoita. Todettiin, että toimistosihteerin paikka lai-
tetaan vielä uudelleen hakuun. 

 
- Keskusteltiin aikatauluista siirtymisestä Lapin hyvinvointialueeseen. 

Hyvinvointialueelle siirtyvien ja kunnille jäävien sopimusten siirtoai-
kataulut ovat erittäin tiukkoja ja kuntayhtymä ei pysty tällä hetkellä 
valmistelemaan sopimussiirtoja niiltä osin, kun ne kohdistuvat kun-
tayhtymän kiinteistöihin ja osakkeisiin. 

 
- Hallitus halusi seuraavaan kokoukseen tietoa kuntayhtymän ympä-

ristöterveydenhuollon toimintojen siirtämisestä Kemijärven alaisuu-
teen vuoden 2023 alusta. 

 
Hallituksen kokousaikataulu syyskaudelle 2022: 
 
ma 5.9.2022 klo 17.00 
 
ma 26.9.2022 klo 17.00 
 
ti 18.10.2022 
 
ti 29.11.2022 
 
ti 20.12.2022 
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.33. 
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Hallitus     16.8.2022 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät  79 - 94            
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pykälät                         
 

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  

 
 


