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KOKOUSTIEDOT  
Aika  26.9.2022 klo 17.00 – 19.11 
 
Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
OSALLISTUJAT 
 
Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Jaakkola Jani 
  Karnaattu Heidi, poissa § 125   
  Luoma-aho Tero § 106-109, 125 
  Luoma-aho Anna-Kaisa § 110-124, § 126-131    

 Nenonen Kati, poissa § 125 
    Viitamäki Jouko, § 125   

     
 
  Savukoski 
  Halonen Jouni        
  Hietanen Jan    
   Kuosku Sari, poissa § 119 
  Orava Eeva     
   
Muut osallistujat 

  Varmo Veli-Matti johtava lääkäri                               
  Maire Lehtikangas 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. 

  Minna Jokinen Sodankylän johtava lääkäri, poissa § 117 
         
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                  Pöytäkirjanpitäjät 
   
 
 

  Jouni Halonen Maire Lehtikangas Sirpa Koskenlaine
                                       § 113 

KÄSITELLYT ASIAT §:t 106 – 131  
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi / Savukoski        
    
 
 Jani Jaakkola  Jan Hietanen   
      
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 

Aika ja paikka  30.9.2022 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 § 106   26.9.2022 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 106 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 Sirviö Christian 
Luoma-aho Tero     1 Luoma-aho Anna-Kaisa  
Nenonen Kati          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 § 107 – 109   26.9.2022 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 107 Hallituksen päätöksen 5.9.2022 § 99 mukaan kokouskutsu on 

annettava 15 päivää ennen kokousta ja esityslista kolme päivää ennen 
kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian erityinen 
kiireellisyys sitä vaatii. 

 
 Kokouspäivä on sovittu hallituksen kokouksessa 16.8.2022 § 94 ja 

kokouskutsu on lähetetty 21.9.2022 hallituksen jäsenille ja asioiden 
esittelijöille. Esityslista on lähetetty 23.9.2022. 

 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

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

päätösvaltaiseksi. 
  
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Hall § 108 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, 
Jani Jaakkola ja Jan Hietanen.  

  
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 109 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 sitten, että 

ensimmäisenä pykälänä käsiteltiin § 125 ja totesi, ettei lisäasioita ole.  
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Hallitus § 110   26.9.2022 
 
ERON MYÖNTÄMINEN SAIRAANHOITAJAN TOIMESTA / KUOSKU / TOIMEN HAETTA-
VAKSI JULISTAMINEN 
 
Hall § 110 Sairaanhoitaja Elina Kuosku on 6.9.2022 irtisanoutunut sairaanhoitajan 

toimesta. 
   
Ehdotus: Jl. Hallitus 

 
1. myöntää sairaanhoitaja Elina Kuoskulle eron sairaanhoitajan toi-
mesta, siten että viimeinen palvelussuhdepäivä on 6.10.2022,   

 2. julistaa sairaanhoitajan toimen haettavaksi. 
 
Päätös: Hallitus 
 

1. Hallitus myönsi sairaanhoitaja Elina Kuoskulle eron sairaanhoitajan 
toimesta, siten että viimeinen palvelussuhdepäivä on 6.10.2022,  

2. julistaa sairaanhoitajan toimen haettavaksi. 
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Hallitus § 111   26.9.2022 
 
ERON MYÖNTÄMINEN TERVEYDENHOITAJAN TOIMESTA / TERVO / TOIMEN HAETTA-
VAKSI JULISTAMINEN 
 
Hall § 111 Terveydenhoitaja Marja-Terttu Tervo on 19.9.2022 irtisanoutunut ter-

veydenhoitajan toimesta. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. myöntää terveydenhoitaja Marja-Terttu Tervolle eron terveydenhoi-
tajan toimesta, siten että viimeinen palvelussuhdepäivä on 
30.11.2022, 

2. julistaa terveydenhoitajan toimen haettavaksi. 
 
Päätös:    Hallitus 
 

1. Hallitus myönsi terveydenhoitaja Marja-Terttu Tervolle eron tervey-
denhoitajan toimesta, siten että viimeinen palvelussuhdepäivä on 
30.11.2022, 

2. julistaa terveydenhoitajan toimen haettavaksi. 
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Hallitus § 112    26.9.2022 
 
ERON MYÖNTÄMINEN TOIMISTONHOITAJAN VIRASTA / REINVUO  
 
Hall § 112 Toimistonhoitaja Ulla Reinvuo on 5.9.2022 irtisanoutunut toimistonhoi-

tajan virasta. 
   
Ehdotus: Jl. Hallitus myöntää toimistohoitaja Ulla Reinvuolle eron toimistonhoitajan 

virasta, siten että viimeinen palvelussuhdepäivä on 30.11.2022. 
 
Päätös:  Hallitus myönsi toimistohoitaja Ulla Reinvuolle eron toimistonhoitajan 

virasta, siten että viimeinen palvelussuhdepäivä on 30.11.2022. 
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Hallitus § 113    26.9.2022  
 
TOIMISTOSIHTEERIN SIIRTÄMINEN TOIMISTONHOITAJAN VIRKAAN 

    
Hall § 113 Toimistonhoitajalle on myönnetty ero virastaan 30.11.2022. Toimiston-

hoitaja on jäänyt vuosilomalle 12.9.2022 ja vuosiloma jatkuu työsuhteen 
loppuun saakka.  

 
 Hallitus on 8.2.2022 § 20 julistanut avoimeksi toimistosihteerin toimen. 

Tehtävään haettiin henkilöä, jolla on kunta-alan tuntemusta sekä järjes-
telmäosaamista ja eduksi katsottiin perehtyneisyys kunta-alan hallinnon 
ja talouden käytännön tehtäviin. Hallitus valitsi tehtävään 5.4.2022 § 41 
Maire Lehtikankaan perehtymään toimistonhoitajan tehtäviin ja siirty-
mään myöhemmin vapautuvaan toimistonhoitajan virkaan. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus esittää, että 
  

1. toimistosihteeri Maire Lehtikangas siirretään 12.9.2022 alkaen vs. 
toimistonhoitajan virkaan ja 1.12.2022 toimistonhoitajan virkaan, 

2. määrittää tehtäväkohtaiseksi kuukausipalkaksi 2807,81 euroa, 
3. työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa, joka on al-

kanut 23.5.2022 ja päättyy 23.11.2022, 
4. vapautuvaa toimistosihteerin toimea ei julisteta avoimeksi. 

 
Päätös:  Hallitus päätti, 
 

1. siirtää toimistosihteeri Maire Lehtikankaan 12.9.2022 alkaen vs. toi-
mistonhoitajan virkaan ja 1.12.2022 toimistonhoitajan virkaan, 

2. tehtäväkohtaiseksi kuukausipalkaksi 2807,81 euroa, että 
3. työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa, joka on 

alkanut 23.5.2022 ja päättyy 23.11.22 ja 
4. vapautuvaa toimistosihteerin toimea ei julisteta avoimeksi. 
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Hallitus § 114   26.9.2022  
 
ERON MYÖNTÄMINEN TOIMISTOSIHTEERIN TOIMESTA / PARKKIMA /TOIMEN HAETTA-
VAKSI JULISTAMINEN  
 
Hall § 114 Toimistosisihteerin Elina Parkkima on 20.9.2022 irtisanoutunut toimis-

tonsihteerin toimesta. 
   
Ehdotus: Jl. Hallitus 
  

1. myöntää toimistosihteeri Elina Parkkimalle eron toimistosihteerin 
toimesta, siten että viimeinen palvelussuhdepäivä on 30.11.2022, 

2. julistaa toimen haettavaksi, 
3. Elina Parkkima hoitaa toimistosihteerin tehtävää 1.12.2022-

31.12.2022 niin, että kuntayhtymän palkka-, henkilöstö- ja asiakirja-
hallinnon tehtävät saadaan siirrettyä aikataulun mukaisesti Lapin 
hyvinvointialueelle. Tehtäväkohtainen palkka on nykyinen. 

 
Päätös:   Hallitus päätti, 
 

1. myöntää toimistosihteeri Elina Parkkimalle eron toimistosihteerin 
toimesta, siten että viimeinen palvelussuhdepäivä on 30.11.2022, 

2. julistaa toimen haettavaksi ja, että 
3. Elina Parkkima hoitaa toimistosihteerin tehtävää 1.12.2022-

31.12.2022 niin, että kuntayhtymän palkka-, henkilöstö- ja asiakirja-
hallinnon tehtävät saadaan siirrettyä aikataulun mukaisesti Lapin 
hyvinvointialueelle. Tehtäväkohtainen palkka on nykyinen. 
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Hallitus § 115   26.9.2022  
 
ERON MYÖNTÄMINEN LÄÄKÄRIN VIRASTA / MANNINEN / VIRAN HAETTAVAKSI JULIS-
TAMINEN 
 
Hall § 115 Lääkäri Ville Manninen on 19.9.2022 irtisanoutunut lääkärin virasta. 
   
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. myöntää lääkäri Ville Manniselle eron lääkärin virasta, siten että vii-
meinen palvelussuhdepäivä on 2.10.2022, 

2. julistaa viran haettavaksi. 
 

Päätös:   Hallitus päätti, 
 

1. myöntää lääkäri Ville Manniselle eron lääkärin virasta, siten että vii-
meinen palvelussuhdepäivä on 2.10.2022, 

2. julistaa viran haettavaksi. 
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Hallitus § 116   26.9.2022  
 
ERON MYÖNTÄMINEN JOHTAVAN LÄÄKÄRIN VIRASTA / VARMO 
 
Hall § 116 Johtava lääkäri Veli-Matti Varmo on 13.9.2022 irtisanoutunut lääkärin 

virasta. 
   
Ehdotus: Jh. Hallitus myöntää johtava lääkäri Veli-Matti Varmolle eron johtavan lää-

kärin virasta, siten että viimeinen palvelussuhdepäivä on 30.9.2022. 
 

Päätös: Hallitus myönsi johtava lääkäri Veli-Matti Varmolle eron johtavan lääkäri 
virasta, siten että viimeinen palvelussuhdepäivä on 30.9.2022. 
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Hallitus § 117   26.9.2022  
 
JOHTAVAN LÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 
Hall § 117 Johtava lääkäri on irtisanoutunut tehtävästään ja viimeinen palvelusuh-

depäivä on 30.9.2022. 
   
 Johtavan lääkärin työaika on 100 %. Hallitus on 16.8.2022 § 92 vahvis-

tanut johtavan lääkärin työajan 75 %:ksi kokoaikaisen työajasta tois-
taiseksi. 

 
 Ehdotus: Jl. Hallitus  

1. valitsee johtavaksi lääkäriksi 1.10.2022 alkaen Sodankylän johtavan 
lääkärin Minna Jokisen, 

2. Minna Jokisen työaika on 20 % kokoaikaisen työajasta, koska tekee 
vain johtavan lääkärin tehtäviä, ei kliinistä lääkärin työtä. 

3. Palkka on 20 % nykyisen johtavan lääkärin 100 %:sta tehtäväkohtai-
sesta palkasta. 

 
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet saivat 26.9.2022 sähköpostin, jossa 
Heikki Kouri ilmoitti olevansa käytettävissä 1.10.-31.12.2022 osa-aikai-
sena (12 h/viikko) johtavan lääkäri virkaan. 
 
Jan Hietanen esitti, että Heikki Kouri valitaan osa-aikaiseksi johtavaksi 
lääkäriksi 1.10.-31.12.2022. 
 
Puheenjohtaja totesi, että päätösesitykseen on tullut poikkeava esitys ja 
asiasta on äänestettävä. 
 
Suljetussa lippuäänestyksessä: 
 
Jokisen äänet, 5 kpl 
Kourin äänet, 3 kpl 
 

Päätös: Hallitus päätti äänin 5-3: 
 

1. valita johtavaksi lääkäriksi 1.10.2022 alkaen Sodankylän johtavan 
lääkärin Minna Jokisen, 

2. Minna Jokisen työaika on 20 % kokoaikaisen työajasta, koska tekee 
vain johtavan lääkärin tehtäviä, ei kliinistä lääkärin työtä. 

3. Palkka on 20 % nykyisen johtavan lääkärin 100 %:sta tehtäväkohtai-
sesta palkasta. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN   Kokouspäivämäärä  Sivu 

KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    140 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|    |    |    
 

Hallitus § 118   26.9.2022  
 
SAIRAANHOITAJAN TEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN 
 
Hall § 118 Kuntayhtymällä on ollut haussa hallituksen 16.8.2022 § 83 ja 93 julista-

mat 3 sairaanhoitajan toimea. 28.8.2022 päättyneessä haussa hakijoita 
oli 1 kpl. Uusittu haku päättyy 25.9.2022. 

  
 Toimeen hakivat Anne Vuoni, Emma Kuoksa ja Eveliina Alonen. 
 Hakijat on esitelty ja hakemukset ovat olleet nähtävänä kokouksessa. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus valitsee sairaanhoitajien tehtäviin Anne Vuonin, Emma Kuok-

san ja Eveliina Alosen. 
 

Päätös: Hallitus päätti valita sairaanhoitajien tehtäviin Anne Vuonnin, Emma 
Kuoksan ja Eveliina Alosen. 
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Hallitus § 119   26.9.2022  
 
LÄHIHOITAJIEN TEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN 
 
Hall § 119 Kuntayhtymällä on ollut haussa hallituksen 16.8.2022 § 83 ja 93 julista-

mat 2 lähihoitajan toimea. 28.8.2022 päättyneessä haussa hakijoita oli 
1 kpl. Uusittu haku päättyy 25.9.2022. 

 
 Toimeen on hakenut Sara Pulska. 
 Hakija on esitelty ja hakemus on ollut nähtävänä kokouksessa. 
  
Ehdotus: Jl. Hallitus valitsee lähihoitajan toimeen Sara Pulskan. 

 
Päätös:                    Hallitus päätti valita lähihoitajan toimeen Sara Pulskan. 
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Hallitus § 120   26.9.2022  
 
TOIMISTOSIHTEERIN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN 
 
Hall § 120 Kuntayhtymällä on avoimena toimistosihteerin tehtävä, johon hakuaika 

päättyy 25.9.2022. 
  
 Toimeen on hakenut Tarja Pyykönen. 
 Hakija on esitelty ja hakemus on ollut nähtävänä kokouksessa. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus valitsee toimistosihteerin toimeen Tarja Pyykösen. 

 
Päätös:                    Hallitus valitsi toimistosihteerin toimeen Tarja Pyykösen. 
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Hallitus § 121   26.9.2022 
 
YT-TOIMIKUNNAN 30.8.2022 HYVÄKSYMÄ HVA-SIIRTOSOPIMUS  
 
Hall § 121 Yt-toimielin 30.8.2022 § 4 

 
Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön asemasta säädetään sosi-
aali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toi-
meenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta anne-
tun lain (ns. voimaanpanolaki) 18 §:ssä, jonka mukaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henki-
löstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvin-
vointiyhtymään katsotaan liikkeen luovutukseksi. Liikkeen luovu-
tukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa ole-
vien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvin-
vointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. Myös kunnan 1 momentissa tar-
koitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siir-
rot katsotaan liikkeen luovutukseksi, jos tehtävää hoitavan henkilön 
tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitet-
tujen tehtävien tukitehtäviä.  

Työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan kunnassa, kun-
tayhtymässä, hyvinvointialueella ja hyvinvointiyhtymässä sovelletaan 
lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa 
ja hyvinvointialueella (2 §, 449/2007), joka velvoittaa työnantajaa kä-
sittelemään työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa 
ainakin lain 4 §:ssä mainitut 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 käyt-
töä tai liikkeen luovutusta;  

3) henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohte-
luun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja 
suunnitelmia; sekä  

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

Kunnan ja hyvinvointialueen yhteistoimintalain 11 §:n 1 momentin mu-
kaan liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niille 
henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus kos-
kee:  
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Hallitus § 121   26.9.2022 
 
…YT-TOIMIKUNNAN 30.8.2022 HYVÄKSYMÄ HVA-SIIRTOSOPIMUS  

 

1) luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta;  

2) luovutuksen syyt; 

3) luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja 

sosiaaliset seuraukset; sekä  

4) suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.  

Luovuttajan on annettava hallussaan olevat 1 momentissa tarkoitetut 
tiedot henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteut-
tamista. Luovutuksensaajan on annettava 1 momentissa mainitut tie-
dot henkilöstön edustajille viimeistään viikon kuluttua luovutuksen to-
teutumisesta.  

Henkilöstö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamisesta Lapin hyvinvoin-
tialueen valmistelua varten on käyty erilliset yhteistoimintakäsittelyt, 
joissa on annettu ennakkotietoa henkilöstön siirtymisestä hyvinvointi-
alueen palvelukseen. Henkilöstön siirto Pelkosenniemen-Savukosken 
kansanterveystyön kuntayhtymästä hyvinvointialueelle edellyttää, että 
luovuttaja ja luovutuksensaaja (Lapin hyvinvointialue) käyvät kuntayh-
tymän ja hyvinvointialueen yhteistoimintalain mukaiset yhteistoiminta-
menettelyt.  

Kunnan ja hyvinvointialueen yhteistoimintalain 5 §:n mukaan yhteis-
toimintamenettelyn piiriin kuuluva asia on käsiteltävä yhteistoiminta-
menettelyssä ennen kuin työnantaja tekee ratkaisunsa. Työnantajan 
on annettava ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista asian käsit-
telyn kannalta tarpeelliset tiedot henkilöstölle. Tiedot on annettava 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen neuvottelujen alka-
mista, jotta niihin on mahdollista perehtyä riittävästi.  

Liikkeen luovutusta koskeva yhteistoimintakäsittely tulee toteuttaa 
luovuttavissa organisaatioissa hyvissä ajoin ennen  

hyvinvointialueiden toiminnan alkamista 1.1.2023. Käsittely voidaan 
toteuttaa luovuttavan organisaation yhteistoimintaelimessä tai erik-
seen koolle kutsuttavassa neuvottelussa.  

Yhteistoimintavelvoite on täytetty, kun asiasta on neuvoteltu ja tiedot 
annettu edellä todetulla tavalla. 
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Hallitus § 121   26.9.2022 
 
…YT-TOIMIKUNNAN 30.8.2022 HYVÄKSYMÄ HVA-SIIRTOSOPIMUS  

 
Päätösesitys, joka hyväksyttiin: 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän yh-
teistoimintaelin päättää:  

1. käynnistää Lapin hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä koskevan 
yhteistoimintamenettelyn;  

2. käsitellä henkilöstön siirron Pelkosenniemen-Savukosken kansan-
terveystyön kuntayhtymästä Lapin hyvinvointialueelle työnantajan ja 
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialu-
eella annetun lain mukaisessa yhteistoimintamenettelyssä;  

3. selvittää em. yhteistoimintalain 11 §:n mukaiset asiat niille henkilös-
tön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä liikkeen luovutus kos-
kee;  

4. antaa hallussaan olevat em. yhteistoimintalain 11.1 §:ssä tarkoite-
tut tiedot henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen to-
teuttamista;  

5. edellä mainitut kohdat täytettyään todeta, että luovuttaja on täyttänyt 
asiassa em. yhteistoimintalaissa tarkoitetun velvollisuutensa asian kä-
sittelemiseen yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. 

       
-  -  -  
 

Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy yt-toimikunnan päätöksen HVA-siirtosopimukseksi. 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi yt-toimikunnan päätöksen HVA-siirtosopimukseksi. 
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Hallitus § 122   26.9.2022 
 
SAVUKOSKEN TERVEYSASEMAN TAKUUTARKASTUS JA VAKUUDEN 
PALAUTTAMINEN 
 
Hall § 122  Kiinteistö Oy Sau-Herrassa olevan Savukosken terveysaseman takuu-

ajan vakuus on ollut voimassa 17.6.2020-16.6.2022. Takuutarkastus 
on toimitettu sopimuksen mukaisesti varsinaisen takuuajan ulkopuolella 
14.9.2022. Tarkastuksessa mukana pääurakoitsija Save Rakennus 
Oy:n edustajana Sami Miinala, AKS-Rakennus Oy:n edustajana Ari 
Kellokumpu. Käyttäjän edustajina oli paikalla Sirpa Koskenlaine, Maire 
Lehtikangas ja Mikko Hulda. Takuutarkastus on hyväksytty, virheitä ja 
puutteita ei ollut. Tarkastuspöytäkirja on toimitettu 15.9.2022. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. toteaa, että takuutarkastus on pidetty ja hyväksytty, virheitä ja puut-
teita ei ole ollut, 

2. hyväksyy takuuajan vakuuden palauttamisen urakoitsijalle ja vakuu-
den päättymisaika on 16.9.2022. 
  

Päätös: Hallitus 
 

1. totesi, että takuutarkastus on pidetty ja hyväksytty, virheitä ja puut-
teita ei ole ollut, 

2. hyväksyy takuuajan vakuuden palauttamisen urakoitsijalle ja vakuu-
den päättymisen 16.9.2022. 
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Hallitus § 123   26.9.2022 
 
KIINTEISTÖTYÖRYHMÄN ESITYS KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSELLE 
KIINTEISTÖJEN JAOSTA 
 
Hall § 123 Kiinteistötyöryhmä piti kokouksen 21.9.2022. Työryhmä käsitteli kiinteis-

töitä saatuja kuntoarvioita ja asiantuntijoiden arvioita kohteiden käyvistä 
hinnoista. Työryhmässä ei päästy yhteisymmärrykseen kiinteistöjen ja-
osta. Kiinteistötyöryhmä esittää, että kuntayhtymä hankkii ulkopuolisen 
ja riippumattoman selvitysmiehen, joka tekee esityksen kiinteistöjen ja 
vastuiden jakamisesta. Kunnat maksaisivat selvitysmiehen käytöstä tu-
levat kustannukset puoliksi. 

 
 Kiinteistötyöryhmälle saatettiin tiedoksi, että kuntayhtymän rakennuk-

sissa on kuluvan kesän ja syksyn aikana useita putkivuotoja, joista on 
aiheutunut jo merkittäviä kustannuksia. Työryhmä esittää hallitukselle, 
että käynnistetään välittömästi lvi-suunnittelu putkiston peruskorjaa-
miseksi.  

   
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. päättää, että kuntayhtymä hankkii virkamiestyönä selvitysmiehen, 
2. jonka kustannukset kunnat jakavat puoliksi, 
3. selvitysmiehen esitys toimitetaan kuntien hallituksille, jotka vievät 

sen kuntien valtuustoille ja 
4. käynnistää välittömästi lvi-suunnittelun putkiston peruskorjausta var-

ten ja valtuuttaa kiinteistön vastaavan viranhaltijan valmistelemaan 
putkiston peruskorjauksen suunnittelun. 

 
Päätös: Hallitus päätti, 
 

1. hankkia selvitysmiehen, jonka valinta tuodaan kuntayhtymän halli-
tukseen, 

2. kustannukset selvitysmiehestä kunnat jakavat puoliksi, 
3. selvitysmiehen esitys toimitetaan kuntien hallituksille, jotka vievät 

sen kuntien valtuustoille ja 
4. käynnistää välittömästi lvi-suunnittelun putkiston peruskorjausta var-

ten ja valtuuttaa kiinteistön vastaavan viranhaltijan valmistelemaan 
putkiston peruskorjauksen suunnittelua. 

5. Kiinteistötyöryhmän työ on päättynyt. 
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Hallitus § 124   26.9.2022 
 
KEITTIÖTILOJEN VUOKRAAMINEN 
 
Hall § 124 Kuntayhtymän hallitus päätti 17.6.2020 § 64 vuokrata kuntayhtymän 

keittiötila Neidon Sydän Oy:lle ajalle 1.1.2021-31.12.2022. Vuokraksi 
sovittiin 300 euroa/kk. Keittiötilat eivät sisälly hyvinvointialueelle vuok-
rattaviin tiloihin, koska tiloissa toimii yksityinen yrittäjä ja hyvinvointialue 
järjestää Pelkosenniemellä ruokapalvelut omana palveluna. Nykyinen 
tilojen vuokraaja on halukas jatkamaan toimintaa kuntayhtymän keittiöti-
loissa ja tekemään jatkosopimuksen.  

 
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. esittää, että tilat vuokrataan Neidon Sydän Oy:lle määräaikaisella 
vuokrasopimuksella 1.1.2023-31.12.2023,  

2. vuokran määrä on vuokra-ajan 695,52 euroa/kk ja 
3. sopimus sitoo mahdollisessa kuntayhtymän purkautumisessa uusia 

kiinteistön omistajia. 
 

Päätös: Hallitus 
 

1. päätti, että tilat vuokrataan Neidon Sydän Oy:lle määräaikaisella 
vuokrasopimuksella 1.1.2023-31.12.2023,  

2. vuokran määrä on vuokra-ajan 695,52 euroa/kk ja 
3. sopimus sitoo mahdollisessa kuntayhtymän purkautumisessa uusia 

kiinteistön omistajia 
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Hallitus § 125   26.9.2022 
 
OIKAISUVAATIMUS KUNTAYHTYMÄN PÄÄTÖKSESTA 5.9.2022 § 102, 
PELKOSENNIEMN KUNNANHALLITUS 
 
Hall § 125 Pelkosenniemen kunta, kunnanhallitus 15.9.2022 § 333 
  

Pelkosenniemen-Savukosken kuntayhtymän yhtymähallitus 5.9.2022 § 
102: 
Savukosken kunnanvaltuusto on 29.8.2022 § 29 perunut joulukuussa 
2021 tekemänsä päätöksen vuodeosaston lakkauttamisesta. Samalla 
on päätetty, että vuodeosaston toiminta jatkuu, kotisairaalan toimintaa 
ei käynnistetä vuoden 2022 aikana, mutta kotisairaalatoiminnan perus-
tamissuunnittelua jatketaan. 
 
Pelkosenniemen kunnanvaltuusto on 16.12.2021 § 98 hyväksynyt kun-
tayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaa hyväksyessään vuodeosas-
ton toiminnan alasajon ja kotisairaalan toiminnan aloituksen 1.8.2022. 
 
Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustojen eriävistä vuode-
osastoa ja kotisairaalatoimintaa koskevista päätöksistä johtuen kuntayh-
tymä ei voi jatkaa vuodeosastotoimintaa eikä perustaa kotisairaalaa. 
Jäsenkuntien tulee saada yhtenevä päätös palveluiden järjestämisestä 
ja niiden rahoituksesta. Vuodeosastolla ei ole riittävää henkilökuntaa 
vuodeosastotoiminnan jatkamiseksi. Vuodeosaston toiminta joudutaan 
sen vuoksi keskeyttämään toistaiseksi. 
 
Johtavan lääkäri esitys (5.9.2022 § 102): 
1. käynnistää muutosneuvottelut (yhteistoimintaneuvottelut), jotka kos-
kevat koko henkilökuntaa ympäristöterveydenhuoltoa ja ympäristönsuo-
jelua lukuun ottamatta, 
2. täyttää avoimet kaksi lähihoitajan tointa aikaisempien avoimien toi-
mien lisäksi ja 
3. esittää jäsenkuntien hallituksille ja valtuustoille, että ne tekevät yhte-
nevän päätöksen palveluiden järjestämisestä ja niiden rahoituksesta. 
 
Yhtymähallituksen päätös (5.9.2022 § 102) äänin 3-5: 
1. Vuodeosasto ajetaan mahdollisimman nopeasti ylös ja henkilökunta-
vaje täytetään sisäisillä työjärjestelyillä sekä sijaisjärjestelyillä, kunnes 
avoinna olevat tarvittavat toimet saadaan täytettyä 
2. Tarjotaan vuodeosastopaikkoja muille terveyskeskuksille ja neuvotel-
laan tarvittavat sopimukset. Mikäli kysyntää riittää, tulee vuodeosasto-
paikkojen määrä arvioida uudelleen käytettävissä olevien henkilöstöre-
surssien mukaan. 
3. Kuntayhtymä laatii esityksen uudesta vuoden 2022 toimintasuunni-
telmasta ja talousarviosta vuoden 2022 jatkumisen suhteen 
4. Täyttää avoimet kaksi lähihoitajan tointa aikaisempien avoimien toi-
mien lisäksi toiminnon varmistamiseksi. 
 
Tero Luoma-aho jätti asiaan eriävän mielipiteen, joka on tämän esitys-
listan liitteenä. 
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Hallitus 125 §   26.9.2022 
 
… OIKAISUVAATIMUS KUNTAYHTYMÄN PÄÄTÖKSESTA 5.9.2022 § 102, 
PELKOSENNIEMN KUNNANHALLITUS  
 

Perustelut oikaisuvaatimukselle: 
Koska kunnat ovat Savukosken valtuuston päätöksen (29.8.2022 § 29) 
vuoksi eriävillä kannoilla kotisairaalatoiminnan käynnistämisestä ja 
vuodeosaston lakkauttamisesta, on oikeuskäytännön mukaisesti perus-
teltua palata aiempaan vallitsevaan tilaan, jolloin kunnilla oli yhtenevä 
käsitys kuntayhtymän toiminnasta ja tavoitteista vuodelle 2022. Toimin-
tamalli on kuvattu keskeisiltään osin kuntayhtymän vuoden 2022 ta-
lousarviossa, jonka molemmat kunnat ovat hyväksyneet joulukuussa 
2021. Talousarvioon sisältyy suunnitelma kotisairaalatoiminnan käyn-
nistämisestä ja vuodeosaston lakkauttamisesta. 
Pelkosenniemen valtuuston päätös sitoo Pelsavun yhtymähallitusta 
eikä yhtymähallitus ole toimivaltainen toimielin ohittamaan Pelkosen-
niemen valtuuston päätöstä. Näin ollen yhtymähallituksen päätös on 
syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja on laiton. 
Kuntalain137 §:ään pohjautuen kuntayhtymän viranomaisen päätök-
sestä oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä kuntayhty-
män jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen päätök-
sestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on 
käsiteltävä kiireellisenä kuntalain 134 §:n mukaisesti. 

 
 Päätösehdotus: 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että Pelkosenniemen kunta 
vaatii, että yhtymähallitus peruu tekemänsä päätöksen ja ratkaisee 
asian uudelleen. Perustelut esitetään pykälän esittelytekstin mukai-
sesti.  

- - - 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen. 
 

Jan Hietanen teki esityksen ja Jani Jaakkolan kannattamana, että 
pykälä jätetään käsittelemättä. 
 
Puheenjohtaja totesi, että päätösesitykseen on tullut poikkeava esitys ja 
asiasta on äänestettävä. Johtavan lääkärin esitys JAA ja Jan Hietasen 
esitys EI. 
 

  JAA-äänet: Tero Luoma-aho, Jouko Viitamäki, Jouni Halonen ja Eeva  
  Orava 
  EI-äänet: Jani Jaakkola, Jan Hietanen ja Sari Kuosku 
 
Päätös:  Hallitus päätti äänin 4-3: 
 
  Hallitus hyväksyi oikaisuvaatimuksen. 
 

Jan Hietanen, Sari Kuosku ja Jani Jaakkola jättivät asiaan eriävän mie-
lipiteen. 
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Hallitus § 126 
 
TERVEYDENHUOLLON OPERATIIVINEN TOIMINTA LOPPUVUONNA 2022 
 
Hall § 126  Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat eivät ole päässeet yhteiseen 

 päätökseen vuodeosaston lopettamisesta ja kotisairaalan järjestämi-
sestä 1.8.2022 alkaen. Vuodeosaston toimintaa on pyöritetty erityisjär-
jestelyin ja kotisairaala toimintaa ei ole käynnistetty.  

 
Esitys: Jl. Hallitus esittää, 
 

1. että kuntayhtymän vuodeosaston toiminta jatkuu ja kustannukset 
jaetaan nykyisen perussopimuksen mukaisesti käytön perusteella, 

2. Pelkosenniemen kunnalle rakennetaan kotihoito 24/7 toimintayh-
dessä Pelkosenniemen kotihoidon kanssa ja kunta maksaa kotisai-
raanhoidon kustannukset tältä osin kuntayhtymän toiminnasta ja 

3. täytetään avoimet lähihoitajien ja sairaanhoitajien toimet. 
 

Päätös:  Hallitus päätti, 
   

1. että kuntayhtymän vuodeosaston toiminta jatkuu ja kustannukset 
jaetaan nykyisen perussopimuksen mukaisesti käytön perusteella, 

2. Pelkosenniemen kunnalle rakennetaan kotihoito 24/7 toimintayh-
dessä Pelkosenniemen kotihoidon kanssa ja kunta maksaa kotisai-
raanhoidon kustannukset tältä osin kuntayhtymän toiminnasta ja 

3. täytetään avoimet lähihoitajien ja sairaanhoitajien toimet. 
4. Savukosken kunnan kanssa aloitetaan neuvottelut kotihoito 24/7 

toiminnan järjestämisestä. 
 
Pykälä tarkistettiin kokouksessa. 
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Hallitus § 127   5.9.2022 
 
TALOUSARVION MUUTOS VUODELLE 2022 
 
Hall § 127  Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2022 piti sisällään vuodeosaston 

lakkauttamisen 1.8.2022 ja kotisairaan käynnistämisen samana ajan-
kohtana. Mahdollinen päätös vuodeosaston jatkamisesta 1.8.2022 vuo-
den 2022 loppuun aiheuttaa talousarvioon muutoksia mm. henkilöstö-
tarpeen kasvuna sekä muina toiminnan järjestelyinä. 

 
 Operatiivisen toiminnan muutosten ja kuntayhtymän purun selvitystyön 

vaikutus kuntien kustannuksiin olisi tulojen kasvun ja menojen lisäysten 
jälkeen nettona 250 000 euroa. Liite 1 

 
Esitys: Jl. Hallitus esittää, 

1. kunnille operatiivisen toiminnan muutoksista yhteensä johtuvaa 
250 000 euron lisämäärärahaa, 

2. edellä mainituista muutoksista Pelkosenniemen kunnan osuus on 
125 000 euroa ja Savukosken kunnan osuus 125 000 euroa, 

3. molemmille kunnille, että kuntayhtymän hallituksen 7.6.2022 § 76 
esitys kunnille ylitysoikeudesta vuoden 2022 talousarvioon kumou-
tuu tämän pykälän myötä.  

 
Päätös:  Hallitus päätti esittää, 
 

1. kunnille operatiivisen toiminnan muutoksista yhteensä johtuvaa 
250 000 euron lisämäärärahaa, 

2. edellä mainituista muutoksista Pelkosenniemen kunnan osuus on 
125 000 euroa ja Savukosken kunnan osuus 125 000 euroa, 

3. molemmille kunnille, että kuntayhtymän hallituksen 7.6.2022 § 76 
esitys kunnille ylitysoikeudesta vuoden 2022 talousarvioon kumou-
tuu tämän pykälän myötä.  
 

Pykälä tarkistettiin kokouksessa. 
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Hallitus § 128    26.9.2022 
 
SELVITYS ALUEHALLINTOVIRASTOLLE 
 
Hall § 128 Aluehallintovirastolta on saapunut 31.8.2022 selvityspyyntö. 
 Lapin aluehallintoviraston tietoon on tullut, että Pelkosenniemen- 

Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä on tehnyt päätöksen 
terveyskeskuksen vuodeosaston lakkauttamisesta. 
Aluehallintoviraston tietojen mukaan vuodeosastolla annettuja 
palveluita osittain korvaamaan on päätetty perustaa kotisairaala, ja 
tarvittaessa vuodeosastopalveluita hankittaisiin sopimuksin muualta. 
Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Savukosken kunnanvaltuusto 
on sittemmin pyörtänyt päätöksensä vuodeosaston lakkauttamisesta 
(Lapin kansa 30.8.2022). 
 
Aluehallintovirasto on ottanut asian selvitettäväkseen 
terveydenhuollon valvonta-asiana. Aluehallintovirasto pyytää 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
yhtymähallitukselta selvitystä ainakin seuraaviin seikkoihin: 
 

• Mikä on vuodeosaston lakkauttamisen ja kotisairaalan 
perustamisen valmistelun ajankohtainen tilanne kuntayhty-
mässä? 

• Miten on varmistettu, että potilaat saavat terveydentilansa 
edellyttämät, kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat 
palvelut nykyisessä epäselvässä tilanteessa? 

  
  Sovellettavat säännökset 

 
Suomen perustuslain (731/1999) 19 §:n 3 momentin mukaan 
julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin 
säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja 
edistettävä väestön terveyttä. 
 
Kuntalain (410/2015) 8 §:n 1 momentin mukaan kunta voi järjestää 
sille laissa säädetyt tehtävät itse tai sopia järjestämisvastuun 
siirtämisestä toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. 
 
Kuntalain 8 §:n 2 momentin mukaan tehtävien hoidosta 
järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä vastaa 
järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden: 
 
1) yhdenvertaisesta saatavuudesta; 
2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä; 
3) tuottamistavasta; 
4) tuottamisen valvonnasta; 
5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. 
 
Kuntalain 9 §:n 1 momentin mukaan kunta tai kuntayhtymä voi 
tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse tai hankkia ne 
sopimukseen perustuen muulta palvelujen tuottajalta. 
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… SELVITYS ALUEHALLINTOVIRASTOLLE 
 
  Kuntalain 9 §:n 3 momentin mukaan kunnan tai kuntayhtymän 

hankkiessa laissa säädettyjä palveluja muulta palvelujen tuottajalta 
sillä säilyy 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu järjestämisvastuu. 

 
  Tämän lisäksi palvelujen tuottajan vastuu palveluista määräytyy sen 

mukaan, mitä tässä laissa tai muualla säädetään, sekä mitä kunta tai 
kuntayhtymä ja palvelujen tuottaja sopivat. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta 
annetun lain (733/1992) 4 §:n 1 momentin mukaan kunta voi 
järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät: 

 
1) hoitamalla toiminnan itse; 
2) sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa; 
3) olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä; 
4) hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai 
muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta; taikka 
5) antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin, jolla kunta 
sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä 
yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätök-
sellä asetettuun setelin arvoon asti. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta 
annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan mitä 1 momentin 4 kohdassa 
säädetään kunnasta, sovelletaan myös tässä laissa tarkoitettua 
toimintaa hoitavaan kuntayhtymään. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta 
annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan hankittaessa palveluja 1 
momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetulta yksityiseltä palvelujen 
tuottajalta kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että 
hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään 
vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. 
 
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 4 §:n 1 momentin mukaan kunnan 
on osoitettava riittävästi voimavaroja kunnan peruspalvelujen valtion-
osuuden perusteena olevaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 
sekä terveydenhuollon palveluihin. Terveydenhuollon toimeenpanoon 
kuuluvia tehtäviä varten kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
käytettävissä on oltava riittävästi terveydenhuollon ammattihenkilöitä. 
 
Terveydenhuoltolain 4 §:n 3 momentin mukaan kunnan tai sairaanhoi-
topiirin kuntayhtymän terveydenhuollosta vastaavan henkilöstön raken-
teen ja määrän on vastattava alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen sekä terveydenhuollon palvelujen tarvetta. 
 
 



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN   Kokouspäivämäärä  Sivu 

KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    155 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|    |    |    
 

Hallitus § 128   26.9.2022  
 
… SELVITYS ALUEHALLINTOVIRASTOLLE 
 
  Aluehallintoviraston tiedonsaantioikeus perustuu kansanterveyslain 

(66/1972) 44 § 4 momenttiin, jonka mukaan kunta ja kuntayhtymä 
on velvollinen antamaan tämän lain ja terveydenhuoltolain 
mukaisesta toiminnastaan aluehallintovirastolle ohjaus- ja valvontateh-
tävän toteuttamiseksi tarpeelliseksi katsottavia tietoja ja selityksiä. 

  Selvitys on annettava 30.9.2022 mennessä. 
 
Esitys: Jl.  Hallitus antaa Aluehallintovirastolle selvityksen, että 
 

1. vuodeosaston toiminta jatkuu ja kotisairaalaa ei perusteta, vaan 
Pelkosenniemen kunnassa järjestetään kotihoito 24/7, joka aloittaa 
toimintansa lokakuussa 2022, 

2. tilanne on selkeytynyt ja avoimia toimia on saatu täytettyä. 
 
Päätös:  Hallitus päätti antaa Aluehallintovirastolle selvityksen, että 
 

1. vuodeosaston toiminta jatkuu ja kotisairaalaa ei perusteta, vaan 
Pelkosenniemen kunnassa järjestetään kotihoito 24/7, joka aloittaa 
toimintansa lokakuussa 2022, 

2. Savukosken kunnan osalta kotihoito 24/7 toiminnan järjestämisen 
valmistelu aloitetaan, 

3. tilanne on selkeytynyt ja avoimia toimia on saatu täytettyä. 
 

Pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Hallitus § 129   26.9.2022 
 
SELVITYS HALLINTO-OIKEUTEEN 
 
Hall § 129  Lausuntopyyntö asiassa 1007/2022 
 
  Muutoksenhaunalainen päätös 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä / Halli-
tus, 07.06.2022, § 74 
 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää antamaan lausunnon oheisen 
valituksen johdosta. Lausunnossa on annettava selostus asiasta, vas-
tattava oikeudenkäynnin osapuolen esittämiin vaatimuksiin ja niiden 
perusteluihin sekä lausuttava esitetystä selvityksestä. 
 
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 37 §:n mukaan asian-
osaisen ja päätöksen tehneen viranomaisen on esitettävä selvitystä 
vaatimustensa perusteluista totuudenmukaisesti. Niiden on 
myötävaikutettava asian selvittämiseen sen oikeudellisen luonteen 
edellyttämällä tavalla. Viranomaisen on oikeudenkäynnissä otettava 
huomioon tasapuolisesti yleiset ja yksityiset edut. 
 
Lausunnon lisäksi hallinto-oikeudelle toimitettaviin asiakirjoihin tulee 
liittää valituksenalaisen päätöksen perusteena olleet asiakirjat sekä 
muu tarvittava selvitys. 
 
Hallinto-oikeus pyytää sisällyttämään lausuntoon luettelon lausunnon 
liitteenä olevista asiakirjoista, jotta oikeudenkäynnin osapuolet saavat 
myöhemmin vastaselityspyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeu-
dessa olevan oikeudenkäyntiaineiston. Selvitykset ja asiakirjat toimitet-
tava hallinto-oikeuteen 26.9.2022 mennessä. 
Selvitysten toimittamiseen on myönnetty jatkoaika 3.10.2022 asti, 
koska valituksen kohteena olevan asian uudelleenkäsittely on 
26.9.2022 kuntayhtymän hallituksessa.  
                                           - - -      
Asia: Kuntayhtymän hallituksen 3.5.2022 tekemää päätöstä koskeva ja 
hallinto-oikeus tiedustelee, onko asiaan tullut muutosta. 

 
Valituksen kohde: 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
hallituksen päätös, 3.5.22, §56, ”kotisairaalatoiminnan eteneminen”, 
koskien vuodeosaston sulkemista ja kotisairaalatoiminnan käynnistä-
mistä. Sekä Hallituksen kokous 7.6.22, 74§, kyseisen 3.5.22 §56 kos-
kevan oikaisuvaatimuksen käsittely. 
 
Selvitys valitusoikeudesta: 
Olemme kunnan jäseniä ja päätös vaikuttaa elinoloihimme ja palvelui-
den saatavuuteen. Kunnan jäsenellä on oikeus hakea muutosta kun-
nallisvalituksella. Kyseisen kokouksen pöytäkirjassa on kyseisen pykä-
län kohdalla muutoksenhakuohje, valitus hallinto-oikeuteen. 
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Hallitus § 129   26.9.2022 
 
…SELVITYS HALLINTO-OIKEUTEEN 
 

Selvitys valitusajasta: 
Kuntayhtymän hallituksen päätös on tehty 3.5.2022(Liite 1). Kysei-
sessä päätöksessä oli valitusosoituksena oikaisuvaatimus, joka käsi-
telty kuntayhtymän hallituksessa 7.6.2022 ja pöytäkirja (Liite 2.) on 
asetettu nähtäville 14.6.22 kuntayhtymän taloustoimistossa. 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä, julkipanopäivää lukuun otta-
matta (1+7 vrk). Päätöksen katsotaan tulleen tietoomme 22.6.22 Vali-
tusaika (30 vrk) päättyy 22.7.2022. Valituksemme on siten katsottava 
määräajassa saapuneeksi. 
 
Vaatimus: 
Kuntayhtymän hallituksen päätös on kuntalain 143§ vastainen ja se on 
peruttava. Kyseinen kuntayhtymän päätös on lisäksi 
täytäntöönpanokelvoton, koska kuntayhtymän jäsenkunnat eivät ole 
antaneet täytäntöönpanolle lupaa. Kuntayhtymän perussopimuksen 
mukaan ylin päätösvalta on jäsenkunnilla. 
Valittajat vaativat, että kuntayhtymä velvoitetaan korvaamaan valittajien 
oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti, eli tehdään poikkeus ns. ”kulut 
kuittiin” -periaatteeseen. 

 
Täytäntöönpanokielto: 
Vaadimme Kuntayhtymän hallituksen 3.5.22 tekemän päätöksen §56 
täytäntöönpanokieltoa koko pykälän osalta, sekä vaadimme, että mah-
dollisesti jo aloitetut täytäntöönpanotoimet on määrättävä peruutetta-
vaksi. Täytäntöönpanokielto on valittajien käsityksen mukaan määrät-
tävä pikaisesti, turvaamistoimiluonteisesti, kuntayhtymää kuulematta, 
jotta kuntayhtymän hallitus ja johto ei saa aikaan peruuttamatonta va-
hinkoa. 
 
Päätöksen lain vastaisuus: 
Päätös on kuntalain 143§ vastainen, koska tällöin Pelkosenniemen ja 
Savukosken kuntien valtuustojen päätöksistä tehdyt, Hallinto-oikeu-
dessa olevat valitukset (dnro: 182/03.04.04.04.10/2022 ja dnro: 
128/03.04.04.10/2022) käyvät hyödyttömiksi. 
Päätös on lainvastainen myös siksi, että jäsenkunnista Savukosken 
kunnan kunnanhallitus ei ole antanut päätökselle täytäntöönpanolupaa 
ja Pelkosenniemen kunnanhallitus on antanut täytäntöönpanoluvan si-
ten, että kuntalain 143§ tulee huomioiduksi. 
Valittajat pyytävät Hallinto-oikeutta ystävällisesti lukemaan Liite 3, siinä 
Savukosken vs. kunnanjohtaja, varatuomari Eeva-Maria Maijala on var-
sin seikkaperäisesti selittänyt hallinto-oikeudelle 14.6.2022, mistä asi-
assa on kyse ja miksi kuntayhtymän hallitus ei voi laittaa vuodeosaston 
lakkauttamista ja kotisairaalatoiminnan käynnistämistä täytäntöön. Liit-
teessä 3 on liitteenä myös kuntayhtymän perussopimus, siitä ilmenee 
Hallinto-oikeudelle, sopimuksen 5§, että kunnilla on ylin päätäntävalta 
kuntayhtymän asioihin. 
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Hallitus § 129   26.9.2022 
 
…SELVITYS HALLINTO-OIKEUTEEN 
 

Koska Savukosken kunnanhallitus on analysoinut tilanteen liitteessä 
niin hyvin, on valittajien näkemyksen mukaan tarpeetonta kirjoittaa 
sama auki tähän. 
 
Pikaisen täytäntöönpanokiellon tarpeellisuus: 
Olennaisinta täytäntöönpanokiellon kannalta ja tarpeellisuudesta 
seuraava liitteestä 3 löytyvä fakta: ”Katsomme Pel-Savun hallituksen 
menetelleen kuntalain 143§ ja kuntayhtymän perussopimuksen 5§ vas-
taisesti tehdessään ko. asiasta päätöksen”. Edellä mainitun on siis hy-
väksynyt Savukosken kunnanhallitus 27.6.2022. 
Savukosken kunnanhallitus on siis käsitellyt ja jälkikäteen hyväksynyt 
kokouksessaan, 27.6.2022 § 145, Maijalan Hallinto-oikeudelle antaman 
lausuman. 
Koska kuntayhtymän hallitus ja johto jääräpäisesti, vastoin Savukosken 
kunnan tahtoa yrittää laittaa, lainvastaisesti, päätöksen täytäntöön, on 
Hallinto-oikeuden tarve pikaisesti määrätä kuntayhtymää keskeyttä-
mään täytäntöönpanotoimet asiassa. Mikäli täytäntöönpanotoimia ei 
välittömästi keskeytetä, tekee kuntayhtymän hallitus peruuttamatonta 
vahinkoa, niin jäsenkunnille, kuin valittajien oikeusturvalle. 
 
Oikeudenkäyntikulut: 
Vaikka normaalisti Hallinto-oikeuden valitukset tapahtuvat ns. ”kulut 
kuittiin” -periaatteella, eli jokainen vastaa kuluistaan, tulee asiassa 
tehdä poikkeus. Kuntayhtymän johto ja hallitus tekevät selkeästi lain-
vastaisia päätöksiä, vieläpä selkeästi vastoin jäsenkuntien määräystä. 
Koska valittajilla on oikeus puolustaa aiempaa valitusta ja kuntayhty-
mänjohto – ja hallitus tekevät tahallaan vastoin lakia ja määräyksiä, on 
valittajilla ainut vaihtoehto, laatia tämä valitus Hallinto-oikeudelle. Kun-
tayhtymän johdon toiminta lähentelee ns. oikeuden väärinkäyttöä, se 
on kiellettyä, aiheuttaa valittajille ylimääräisiä kustannuksia, on kunta-
yhtymä velvoitettava poikkeuksellisesti korvaamaan valittajille, 
valituksen laatimisesta aiheutuneet kustannukset, täysimääräisesti.

                                            - - - 
Esitys: Jl.  Hallitus vastaa lausuntopyyntöön, 

1. kuntayhtymän hallituksen päätös 3.5.2022 § 56, on kumoutunut hal-
lituksen päätöksellä 26.9.2022 § 126 myötä. 

2. Hallituksen kokouksen 26.9.2022 § 126 päätös toimitetaan hallinto-
oikeuteen. 

 
Päätös:  Hallitus päätti vastauksena lausuntopyyntöön, että 

1. kuntayhtymän hallituksen päätös 3.5.2022 § 56, on kumoutunut hal-
lituksen päätöksellä 26.9.2022 § 126 myötä. 

2. Hallituksen kokouksen 26.9.2022 § 126 päätös toimitetaan hallinto-
oikeuteen. 
 

Pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Hallitus § 130   26.9.2022  
 
TIEDOTUSASIAT  
 
Hall § 130 Lapin HVA Henkilöstöasioiden valmisteluverkoston palaveri 7.9.2022 

- Paikallisten sopimusten irtisanominen 31.12.2022 
Pelkosennimen kunta, kunnanvaltuusto15.9.2022, § 263 
- Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon organisaation siirtäminen 

Kemijärven vastuukunnan alaisuuteen 
Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 1.9.2022 
Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri §:t 28-35 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 133-150 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja § 9 henkilöstöasia 
- vastaava hammaslääkäri § 11-13 henkilöstöasioita 
- ympäristöterveysjohtaja § 30-41, henkilöstöasiat 

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 131    26.9.2022 
 
MUUT ASIAT 

 
Hall § 131 Muita asioita ei ollut. 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.11. 
 
 Seuraava hallituksen kokous Savukoskella 18.10.2022. 
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Hallitus     26.9.2022 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät 106-116, 121-123, 125, 128-131             
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pykälät  117-120, 124, 126-127                        
 

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  

 
 


