
PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 
Hallitus      12/2022 196 
 
KOKOUSTIEDOT  
Aika  29.11.2022 klo 17.00 – 19.32 
 
Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
OSALLISTUJAT 
 
Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Jaakkola Jani   
  Karnaattu Heidi, etäyhteydellä 

  Luoma-aho Tero 
  Nenonen Kati     
 
  Savukoski 
  Halonen Jouni        
  Hietanen Jan    
   Kuosku Sari 
  Orava Eeva    
   
Muut osallistujat 

  Minna Jokinen johtava lääkäri                               
  Maire Lehtikangas vs. toimistonhoitaja/pöytäkirjanpitäjä  
  Koskenlaine Sirpa johtava hoitaja  

  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 163 – 172 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi / Savukoski        
   

  
  
  Tero Luoma-aho  Sari Kuosku     
      
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 

Aika ja paikka  23.12.2022 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 § 163   29.11.2022 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 163 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 § 164 – 166   29.11.2022 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 164 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 

esityslista on lähetetty 25.11.2022 hallituksen jäsenille ja asioiden 
esittelijöille. 

 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

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

päätösvaltaiseksi.   
  
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Hall § 165 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla 

valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa 
ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Jh. Hallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen 

pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: Hallitus valitsi jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, 

jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, Tero Luoma-aho ja Sari 
Kuosku.   

  
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 166 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

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

mahdolliset lisäasiat. 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja totesi, ettei 

lisäasioita ole. 
 
 Kokous keskeytettiin klo 17.12-18.48 väliseksi ajaksi BDO Heikki 

Mustosen esityksen ajaksi. 
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Hallitus § 167   29.11.2022 
 
KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 
 
Hall § 167 Sote-uudistuksessa syntyneet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 

1.1.2023. Kuntien vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista (sote-palvelut) 
päättyy, ja palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Kuntayhtymä 
organisaationa jää olemaan tehtävien siirtymisen jälkeen, ellei muita 
päätöksiä tehdä. 

 
 Kuntayhtymän omistajien on mahdollisuus purkaa kuntayhtymä mikäli 

muuta toimintaa ei ole. Mikäli kuntayhtymälle jää omaisuutta tai muita 
tehtäviä, on mahdollista muuttaa kuntayhtymän tehtävää ja tarkoitusta 
perussopimusta muuttamalla (KuntaL 57 §). 

 
 Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat ovat tehneet päätökset kun-

tayhtymän purkamisesta. Kunnat eivät kuitenkaan ole päässeet sopi-
mukseen kuntayhtymän purkamisen edellytyksenä olevien varojen ja 
velkojen jakamisesta. 

 
  Perussopimuksen muutosesitys liitteenä 1.  
 
Ehdotus: Jh. Hallitus päättää 
 

1) esittää kunnille, että ne kumoavat päätöksen kuntayhtymän purka-
misesta ja 

2) kunnat hyväksyvät hallituksen tekemän esityksen kuntayhtymän pe-
russopimuksen muuttamiseksi. 
 

Päätös:  Hallitus päätti 
 

1) esittää, kunnille, että ne kumoavat päätöksen kuntayhtymän purka-
misesta ja 

2) kunnat hyväksyvät hallituksen tekemän esityksen kuntayhtymän pe-
russopimuksen muuttamiseksi.  

 
  Pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Hallitus § 168   29.11.2022 
 
HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN 
 
Hall § 168 Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, 

jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 §. Hallintosäännössä on annet-
tava tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka kuntalaissa 
luetellaan. 

 
Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän hallitus päät-
tää johto- ja hallintosääntöjen sekä muiden vastaavien sääntöjen vah-
vistamisesta. 
 
Sote-uudistuksen myötä hallintosääntö on muutettava kuntayhtymälle 
jääviä toimintoja vastaavaksi. 
 
Liitteenä 2 esitys muutetusta hallintosäännöstä. 

 
Ehdotus: Jh. Hallitus käsittelee muutetun hallintosäännön, tekee siihen tarvittavat 

muutokset ja hyväksyy muutetun hallintosäännön. 
 
Päätös:   1)  Hallitus käsitteli muutetun hallintosäännön ja teki siihen tarvittavat 
                                            muutokset ja hyväksyi muutetun hallintosäännön. 

2) Hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2023 tai kun perussopimus on hy-
väksytty kuntien valtuustoissa. 

3) Kunnat valitsevat 3 hallituksen jäsentä ja heille varajäsenet sekä 
tarkastuslautakunnan. 

 
Pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Hallitus § 169   29.11.2022 
 
TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2023 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE  2024-
2025 
 
Hall § 169 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023–2025 on numeroimattomana liit-

teenä.   
 

Kuntayhtymän uuden vahvistamattoman perussopimuksen mukainen 
tehtävä on jäsenkuntien alueella sijaitsevien kuntayhtymän omistuk-
sessa olevien kiinteistöjen ja osakkeiden omistaminen, ylläpito, hallinto 
ja vuokraus (sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa varten). 
 
Talousarvion tulot on laskettu vuodelle 2023 hyvinvointialueen vahvis-
tamattoman vuokramäärityksen mukaisesti kuntayhtymän omistamista 
kiinteistöistä sekä Kiinteistö Oy Sau-Herran osakehuoneistoista. Li-
säksi kuntayhtymä vuokraa tiloja Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuol-
lolle ja yksityisille toimijoille. 
 
Talousarvion menot on laskettu niin, että kuntayhtymällä ei ole palkat-
tua henkilöstöä vaan tarvittavat palvelut hoidetaan kuntien tai ulkopuo-
listen tuottamina palveluina. 

 
Ehdotus: Jh. Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman 2023–2025 Pelkosen-

niemen ja Savukosken kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi. 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 Pelkosen-

niemen ja Savukosken kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi. 
 
  Pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Hallitus § 170   29.11.2022 
 
FYSIOTERAPEUTIN MÄÄRÄAIKAISUUDEN MUUTTAMINEN VAKINAISEKSI 
 
Hall § 170 Kuntayhtymän vakinaisen fysioterapeutin siirtyessä tekemään osa-ai-

kaista työtä omasta toiveesta 5/2022. Kotiin annettujen tukipalvelujen 
vahvistamiseksi palkattiin määräaikainen fysioterapeutti. Hyvinvointialu-
eelle siirryttäessä hyvinvointialue on esittänyt toiveen vakinaistaa toi-
minnan kannalta tarvittavat määräaikaiset työntekijät. Työtehtävässä 
työskentelevä fysioterapeutti on antanut suostumuksensa tehtävän va-
kinaistamiseen.  

   
Ehdotus: Jh. Hallitus päättää vakinaistaa fysioterapeutti Jasmin Mattila 1.12.2022 al-

kaen nykyisellä TVA-palkalla. 
 
Päätös: Hallitus päätti vakinaistaa fysioterapeutti Jasmin Mattila 1.12.2022 al-

kaen nykyisellä TVA-palkalla.  
 

                    Pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Hallitus § 171   29.11.2022  
 
TIEDOTUSASIAT  
 
Hall § 171 Lapin aluehallintovirasto 24.11.2022 

- Ilmoitus valvonta-asian LAAVI/1278/2022 vireillä olon päättymisestä 
Yhteistyösopimus Suomen Kotilääkäripalvelu Oy kanssa 
- Suuhygienistityövoiman vuokrauksesta  

 Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri §:t 38-42 
- johtava hoitaja §:t 165-181 
- toimistonhoitaja § 10 
- vastaava hammaslääkäri § 16-23 
  

Ehdotus: Jh.  Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi. 
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Hallitus § 172    29.11.2022 
 
MUUT ASIAT 
 
Hall § 172 Seuraava hallituksen kokous 20.12.2022 klo 17.00. 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.32.   
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Hallitus    29.11.2022 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät 163-167, 169,171   
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pykälät  168, 170                  
 

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  

 
 


