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KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  31.10.2017 klo 15.05 – 17.10 
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
 

OSALLISTUJAT 
 

Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Hietala Eija 
  Juuso Marianne     Honkanen Heikki 
  Laukkanen Anna-Maija   
  Luoma-aho Tero     
     
 
  Savukoski 
  Ahola Merja             Hirvasaho Katja  
  Kelloniemi Marja-Liisa     
   Kilpimaa Kari          Martin Heidi    
  Savukoski Jouko            puheenjohtaja       
   
Muut osallistujat 

  Kouri Heikki  vs. johtava lääkäri  
  Reinvuo Ulla toimistonhoitaja/sihteeri 
  Mustonen Hilkka vs. johtava hoitaja/sihteeri 
  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri  
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja 
  Severinkangas Pertti Pelkosenniemen kunnanjohtaja 
  Mulari Antti   Savukosken kunnanjohtaja  
    
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja   Sihteeri 

                    
 
  Jouko Savukoski  Hilkka Mustonen 
 
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 90 –  106 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pelkosenniemi / Savukoski   
  8.11.2017         6.11.2017               
     
 
  Anna-Maija Laukkanen  Marja-Liisa Kelloniemi  
   
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 

Aika ja paikka  9.11.2017 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  
 
Todistaa   

  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 90   31.10.2017   
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 90 Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa on kunkin jäsenkunnan 

valitsemilla jäsenillä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja 
sairaansijoja terveyskeskuksessa. Kunkin kunnan valitsemilla jä-
senten äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan 
(perussopimus 7 §). 
 

 Jäsenkunnat ovat vahvistaneet sairaansijojen lukumääräksi 
1.1.2016 alkaen 20.   

 
 Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi 1.6.2017–

31.5.2021 
 
 Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen  

varajäsen 
 

 Pelkosenniemi 10 ääntä 10 sairaansijaa 
                   

Hietala Eija   2,5         Oikarinen Antti 
Juuso Marianne  2,5       Honkanen Heikki 
Laukkanen Anna-Maija   2,5       Kiemunki Sari-Anne 
Luoma-aho Tero   2,5              Suopanki Elina 

    10 ääntä 
 
 Savukoski  10 ääntä 10 sairaansijaa 
      
 Ahola Merja   2,5    Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  2,5        Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  2,5       Martin Heidi 
 Savukoski Jouko  2,5             Luiro Anu 
    10 ääntä 
 
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
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Hallitus § 91 - 92   31.10.2017 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 91  Hallituksen päätöksen 28.6.2017 § 47 mukaan kokouskutsu on 

annettava 15 päivää ennen kokousta ja esityslista seitsemän päi-
vää ennen kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian eri-
tyinen kiireellisyys sitä vaatii. 

 
 Kokouskutsu on annettu sähköpostitse 16.10.2017 ja esityslista on 

lähetetty hallituksen jäsenille ja asioiden esittelijöille 24.10.2017. 
 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Jl.vt.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 
 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Hall § 92  Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin ker-

ralla valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvitta-
essa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Jl.vt.  Hallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjan-

tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimi-

vat ääntenlaskijoina, valittiin Anna-Maija Laukkanen ja Marja-Liisa 
Kelloniemi. 
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Hallitus § 67    30.8.2017 
Hallitus § 80    19.9.2017 
Hallitus § 93    31.10.2017 
 
SAIRAANHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN SAIRAANHOITAJAN VARAHENKILÖN 
TOIMEKSI JA TOIMEN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI 
 
Hall § 67 Johtava hoitaja vs: 
 Sairaanhoitajan toimi vuodeosastolla vapautuu irtisanoutumisen 

vuoksi 9.9.2017 alkaen. 
 
 Toimen täyttäminen on tarpeellista henkilöstömitoituksen vuoksi. 

Toimi voitaisiin muuttaa varahenkilön toimeksi, jolloin henkilö olisi 
tarvittaessa siirrettävissä sairaanhoitajan tehtäviin eri toimipisteis-
sä. 

 
Ehdotus. Jl.vt. Hallitus julistaa sairaanhoitajan varahenkilön toimen haettavaksi. 
 
 Keskustelun aikana johtava lääkäri muutti päätösehdotustaan ja 

esitti asian jättämistä pöydälle lisäselvityksiä varten. 
  
 Heidi Martin kannatti pöydälle jättämistä. 
 
Päätös:  Hallitus jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten. 
 

- -  
 
Hall § 80 Asiaa on käsitelty yhteistyöryhmässä 30.8.2017 ja vuodeosaston 

osastopalaverissa 12.9.2017. 
 
 Varahenkilön toimi on perusteltua henkilöstön joustavien työjärjes-

telyjen takia. Työvuorolistojen suunnittelu helpottuu ja eri toimipis-
teiden äkilliset sijaisuudet voidaan täyttää varahenkilöllä. Työnteki-
jä toimii perehdytyksen jälkeen tarvittaessa eri työpisteissä, vaikka 
pääasiallinen toimipiste arkisin on vuodeosasto. 

 
Ehdotus. Jl.vt. Hallitus julistaa sairaanhoitajan varahenkilön toimen haettavaksi. 
 
 Keskustelun aikana johtava lääkäri muutti päätösehdotustaan ja 

esitti asian jättämistä pöydälle vuodeosaston sairaanhoitajien kan-
nanottoa varten. 

  
 Antti Oikarinen kannatti pöydälle jättämistä. 
 
Päätös:  Hallitus jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten. 
 

- - 
 
Hall § 93 Vuodeosaston sairaanhoitajien vastine kuntayhtymän hallituksen 

esitykseen sairaanhoitajan toimen muuttamiseksi varahenkilön 
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Hallitus § 93    31.10.2017 
 
…Sairaanhoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan  varahenkilön toimeksi ja 
toimen julistaminen haettavaksi 
 
 toimeksi ja toimen julistaminen haettavaksi:  
 
 ”Vuodeosastolla on tällä hetkellä kuusi vakinaista sairaanhoitajan toi-

mea, tällä vahvuudella osaston sairaanhoitajien tilanne saadaan turvat-
tua niin, että äkillisten sairauslomien, vuosilomien tms syiden vuoksi 
osaston toiminta turvataan siten, että ulkopuolista sijaista ei välttämättä 
tarvita lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Vaikka osaston potilaspaikkamäärä 
vähenee niin silti joka vuorossa on oltava sairaanhoitaja. 

 Mikäli tästä vahvuudesta yksi sairaanhoitajan toimi muutettaisiin vara-
henkilön toimeksi rikkoutuisi osaston sairaanhoitajavahvuus. Emme si-
nällänsä vastusta varahenkilön toimen perustamista, vaan esitämme 
vahvuudeksi kuusi vakituista sairaanhoitajaa ja yksi varahenkilö. Näin 
turvataan sairaanhoitajien saatavuus koko kuntayhtymän eri toimipis-
teissä ilman, että vuodeosaston toiminta häiriintyy. 

 Hallituksen kokouksessa 28.9.2016 on mainittu, että yksi sairaanhoitajan 
toimi on ollut täyttämättä vakituisesti 2.4.2015 alkaen, tämän vuoksi hal-
litus julisti haettavaksi sairaanhoitajan määräaikaisen toimen, joka nyt 
siis on lakkautettu 1.1.2018 alkaen. 

 Ehdotamme, että sairaanhoitajan toimi joka on irtisanoutumisen vuoksi 
(irtisanoutuminen 9.9.2017) vapautunut täytetään ja määräaikaisen toi-
men paikka muutetaan varahenkilön toimeksi. 

 Pelkosenniemellä 3.10.2017 
 Allekirjoittajat 
 IRJA SALMELA, PÄIVI AHO, TEIJA RATAVAARA, MERVI JAAKKOLA 

JA PIIA TAIPOLA” 
 
 Vakituisten sairaanhoitajien määrä on ollut 24-paikkaisella osastol-

la 6 + 1. Kuntayhtymän hallituksen esitys jäsenkuntien valtuustoille 
on, että vuodeosaston paikkaluku vähennetään nykyisestä kah-
destakymmenestä (20) neljääntoista (14). Hallitus päätti 19.9.2017 
§ 83 lakkauttaa määräaikaisen sairaanhoitajan toimen 1.1.2018 
lukien. Perusteena oli esitetty paikkaluvun pienentäminen. Jos 
vuodeosaston kuuden sairaanhoitajatoimen lisäksi sinne peruste-
taan kuitenkin sairaanhoitajan varahenkilön toimi ensi vuoden 
alusta, se tulee nostamaan vuodeosaston hoitopäivän hintaa. 
Työvuorolistojen laatijan mukaan viimeisten kuukausien seuranta-
jaksot ovat osoittaneet, että vuodeosastolla kuuden sairaanhoita-
jan vahvuudella joka työvuoroon on riittänyt sairaanhoitaja. Sen si-
jaan sairaanhoitajavajausta on ollut vastaanottotoiminnassa ja la-
boratoriossa, joten suurempi varahenkilön tarve on viime aikoina 
ollut avohoidossa.  

 
 Jos varahenkilön toimi perustettaisiin esim. vastaanottotoimintaan, 

jossa tehdään vain päivävuoroja, työntekijä olisi helpommin tarvit-
taessa siirrettävissä myös vuodeosastolle. Toimi voitaisiin perus-
taa myös määräaikaisena, jolloin seurattaisiin eri toimipisteiden 
tarvetta. 
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Hallitus § 93    31.10.2017 
 
…Sairaanhoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan  varahenkilön toimeksi ja 
toimen julistaminen haettavaksi 
 
Ehdotus: Jl.vt.  Hallitus perustaa sairaanhoitajan varahenkilön määräaikaisen toi-

men vastaanottotoimintaan kahden vuoden ajaksi 1.1.2018 alka-
en. 

 
 Keskustelun aluksi johtava lääkäri muutti päätösehdotustaan siten, 

että hallitus perustaa määräaikaisen 1.1.2018 – 31.12.2019 sai-
raanhoitajan varahenkilön toimen kuntayhtymään, työsuhteen 
alussa toimipiste on vastaanottotoimi.  

 
Päätös:  Hallitus perusti määräaikaisen 1.1.2018 – 31.12.2019 sairaanhoi-

tajan varahenkilön toimen kuntayhtymään, työsuhteen alussa toi-
mipiste on vastaanottotoimi. 
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Hallitus § 94   31.10.2017 
 
ERON MYÖNTÄMINEN JOHTAVAN HOITAJAN VIRASTA JA VIRAN  HAETTAVAKSI 
JULISTAMINEN 
 
Hall § 94  Johtava hoitaja Hanna Haapanen on 2.10.2017 päivätyllä kirjeel-

lään irtisanoutunut johtavan hoitajan virasta siten, että viimeinen 
virassaolopäivä on 6.11.2017. 

 
 Johtavan hoitajan virka on julistettava haettavaksi. Käytäntö on 

kuitenkin osoittanut, että edellisten hallitusten velvoittama työsken-
tely vuodeosastolla 30 % työajasta ei ole lisääntyneiden hallinnol-
listen tehtävien vuoksi mahdollista. 

 
 Johtavan hoitajan kelpoisuusvaatimuksiksi on määritelty tervey-

denhuollon hallinnollinen tutkinto tai terveydenhuollon / terveystie-
teiden kandidaatin tutkinto ja sen lisäksi laillistettu terveydenhuol-
lon ammattihenkilö sekä edellä mainittujen lisäksi kokemusta ter-
veydenhuoltoalan tehtävissä. 

 
Ehdotus: Jl.vt.  Hallitus 
 

1. myöntää Hanna Haapaselle eron johtavan hoitajan virasta niin, 
että viimeinen virassaolopäivä on 6.11.2017 ja 

2. julistaa johtavan hoitajan viran haettavaksi. 
 
Päätös:  Hallitus 
 

1. myönsi Hanna Haapaselle eron johtavan hoitajan virasta niin, 
että viimeinen virassaolopäivä on 6.11.2017 ja 

2. julistaa johtavan hoitajan viran haettavaksi. 
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Hallitus § 95    31.10.2017 
 
ASUNNON VUOKRAUS/Arvola Heikki ja Kulju Riitta 
 
Hall § 95 Heikki Arvola ja Riitta Kulju ovat anoneet vuokralle Pelkosennie-

men lääkärien rivitalon asuntoa nro 3  1.12.2017 lähtien. 
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus vuokraa lääkäritalon asunto 3 Heikki Arvolalle ja Riitta Kul-

julle 1.12.2017 lähtien. 
 
 Keskustelun aluksi todettiin, että Arvola ja Kulju ovat peruneet ha-

kemuksensa, joten asia raukeaa. 
 
Päätös: Hallitus totesi, että Arvola ja Kulju ovat peruneet hakemuksensa, 

joten asia on rauennut. 
  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    131 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|   |   | 

Hallitus § 96    31.10.2017 
 
VUOKRASOPIMUS FYSIOTERAPIAN TOIMITILOISTA  
 
Hall § 96  Kuntayhtymällä on vuokrattuna fysioterapian väistötiloiksi Savu-

kosken vanhustenkotiyhdistys ry:ltä huoneistot 9 ja 11 Ristipuuntie 
2:ssa Savukoskella, 607 €/kk. Tilat ovat osoittautuneet epäkäytän-
nöllisiksi ja ahtaiksi fysioterapiakäytössä.  

 
 Savukoskella Kiinteistö Oy Sau-Pankkitalossa Samperintie 4:ssä 

vapautuneiden liikehuoneistojen nro 3 ja 4 vuokraamisesta kun-
tayhtymälle on neuvoteltu huoneistojen haltijoiden Päivi Laiva-
maan ja Jouko Kilpimaan kanssa. He ovat tarjoutuneet vuokraa-
maan ko. huoneistot 1.11.2017 alkaen toistaiseksi siten, että so-
pimus olisi aikaisintaan irtisanottavissa 1.1.2019 lukien.  Vuokra 
olisi 9,10 €/m2, jonka lisäksi vuokralainen vastaa muista kuluista. 
Kun huoneistot vielä yhdistettäisiin väliseinään tehtävällä ovella, 
ne olisivat nykyisiä toimivammat. Muutostöistä ja tilojen ennallis-
tamisesta vuokrasopimuksen päättyessä vastaisi vuokralainen. 

 
 Kilpimaalta vuokrattavan tilan vuokra olisi 409,50 €/kk ja Laiva-

maalta 500,50 €/kk. 
 
Ehdotus: Jl.vt.  Hallitus vuokraa huoneisto nro 4:n Päivi Laivamaalta ja huoneisto 

nro 3:n Jouko Kilpimaalta Samperintie 4:ssä 1.11.2017 lähtien 
toistaiseksi. 

 
 Keskustelun aluksi johtava lääkäri totesi kiinteistötyöryhmässä 

31.10.17 esille tuodun mahdollisuuden vuokrata kunnan rivitalossa 
Tippakujalla olevan 70 m2 huoneiston fysioterapiatiloiksi ja esitti 
asian jättämistä pöydälle lisäselvityksiä varten. 

 
Päätös:  Hallitus jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten. 
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Hallitus § 97    31.10.2017 
 
VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN/Savukosken vanhusten kotiyhdistys ry 
 
Hall § 97 Kuntayhtymällä on vuokrattuna fysioterapian väistötiloiksi Savu-

kosken vanhustenkotiyhdistys ry:ltä huoneistot 9 ja 11 Ristipuuntie 
2:ssa Savukoskella, 607 €/kk. Tilat ovat osoittautuneet epäkäytän-
nöllisiksi ja ahtaiksi fysioterapiakäytössä. 

 
 Mikäli hallitus päättää vuokrata Samperintie 4 huoneistot, Savu-

kosken vanhustenkotiyhdistys ry:n kanssa tehty vuokrasopimus on 
irtisanottava. 

 
 Ehdotus annetaan kokouksessa. 
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus jättää asian pöydälle. 
 
Päätös:  Hallitus jätti asian pöydälle. 
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Hallitus § 98    31.10.2017 
 
SAVUKOSKEN HAMMASLÄÄKÄRITALON JA LÄÄKÄRITALON HINTA -ARVIOT 
 
Hall § 98  Kuntayhtymän Savukosken lääkäritalon peruskorjauksesta luovut-

tiin korkeiden urakkahintojen vuoksi (ky hall 28.6.2017 § 56). Kiin-
teistötyöryhmä on teettänyt arvion rakennuksien hinnoista, mikäli 
ne päätetään myydä pois. 

 
 Hinta-arviot tilattiin Koillis-Suomen Kiinteistövälitys Oy:ltä. Arvioi-

den tarkoituksena oli määritellä kohteiden käypä arvo arvioin-
tiajankohtana kohtuullisella myyntiajalla 1-6 kk, jos kohde myy-
dään ulkopuoliselle ostajalle. 

 
 Katselmukset kohteissa tehtiin 21.9.2017. Sekä hammaslääkärita-

lon että lääkäritalon käypä arvo vuokratontilla huomioiden remont-
tikustannukset on nolla euroa.  Arviokirjat liitteinä 1 ja 2. Kokonai-
suudessaan arviokirjat ovat nähtävänä kokouksessa. 

 
Ehdotus: Jl.vt  Hallitus merkitsee Savukosken hammaslääkäritalon ja lääkäritalon 

arviokirjat tiedoksi ja varautuu rakennusten purkuun suunnitelma-
kaudella.  

 
 Puheenjohtaja totesi, että kiinteistötyöryhmässä 31.10.2017 oli 

keskusteltu mahdollisuudesta tarjota ko. kiinteistöjä myyntiin pur-
kukuntoisina ja esitti kiinteistöjen myyntiä. Eija Hietala kannatti esi-
tystä.  

 
Päätös:  Hallitus merkitsi Savukosken hammaslääkäritalon ja lääkäritalon 

arviokirjat tiedoksi ja päätti laittaa kiinteistöt yleiseen myyntiin pur-
kukuntoisina ja jos ostajaa ei löydy, varautuu kiinteistöjen purkuun. 
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Hallitus § 99    31.10.2017 
 
PELKOSENNIEMEN TERVEYSTALON ASUNTO-OSAN KATTOURAKKA  
 
Hall § 99 Kuntayhtymä on pyytänyt Pelkosenniemen terveystalon asunto-

osan vesikaton uusimisesta urakkatarjoukset neljältä yrittäjältä. 
 
 Yhtään tarjousta ei saatu, kaksi urakoitsijaa ilmoitti, ettei pysty tar-

joamaan kohdetta. 
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus  
 

1. toteaa, että Pelkosenniemen terveystalon asunto-osan vesika-
ton uusimisesta ei saatu urakkatarjouksia ja 

2. varaa urakkaan tulevan vuoden talousarvioon 15000 €. 
 
Päätös:  Hallitus  
 

1. totesi, että Pelkosenniemen terveystalon asunto-osan vesika-
ton uusimisesta ei saatu urakkatarjouksia ja 

2. varaa urakkaan tulevan vuoden talousarvioon 15000 €. 
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Hallitus § 100    31.10.2017 
 
TIEDOTUSASIAT  
 
Hall § 100  Pelkosenniemen kunnanvaltuusto 

- ote 9.10.2017 § 77 Hannu Oikarisen ero luottamustehtävistä, 
kuntayhtymän hallituksen jäsen Eija Hietala 

P-S ktt ky, Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto 
- ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja 26.9.2017 
Koillis-Suomen Kiinteistönvälitys Oy:n välittämä Lapin ulosottovi-
raston asianosaiskeskustelu 15.11.2017 / Lauttasaaren Benadex 
& Genirax Oy:n / Kiinteistö Oy Sau-Herran osakkeet 
Sallan kunta 
- toimitilojen vuokrasopimus  
Savukosken kunta 
- sopimus ICT-palveluista, päivitys 
Telia 
- palvelusopimus 

 Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri §:t 55-59 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 183-213  henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 27-28  henkilöstöasioita 
- vastaava hammaslääkäri §:t 14 henkilöstöasia, § 15 hankinta-

päätös 
- ravitsemispäällikkö § 24-29 henkilöstöasioita 

 
Ehdotus: Jl.vt. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:   Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
 
 
  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    136 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|   |   | 

Hallitus § 101    31.10.2017 
 
SAIRAANHOITAJAN TOIMEN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI 
 
Hall § 101 Johtava hoitaja vs: 
 Vuodeosaston sairaanhoitajan toimi vapautui henkilön irtisanou-

tumisen vuoksi 9.9.2017. 
 
 Toimi on tarpeellinen vuodeosastolla ja se tulisi laittaa julkiseen 

hakuun. 
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus julistaa vuodeosaston sairaanhoitajan toimen haettavaksi. 
 
Päätös:  Hallitus julistaa vuodeosaston sairaanhoitajan toimen haettavaksi. 
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Hallitus § 102   31.10.2017 
 
HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2017 – 2019 JA KUNTAYHTY-
MÄN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PELKOSENNIEMEN VESIHUOLTO- OSUUSKUNNAN 
YLEISIIN KOKOUKSIIN 
 
Hall § 102 Kuntayhtymän hallitus valitsi 28.6.2017 § 46 Hannu Oikarisen hal-

lituksen varapuheenjohtajaksi ja § 49 edustajakseen Pelkosen-
niemen kirkonkylän vesihuolto-osuuskunnan yleisiin kokouksiin 
(varalle Anu Laukkanen). 

 
 Pelkosenniemen kunnanvaltuusto on 9.10.2017 myöntänyt Hannu 

Oikariselle eron luottamustehtävistä 10.10.2017 alkaen ja valinnut 
kuntayhtymän hallituksen jäseneksi Eija Hietalan. 

 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja valitsee 

edustajansa Pelkosenniemen kirkonkylän vesihuolto-osuuskunnan 
yleisiin kokouksiin. 

 
Päätös:  Hallitus valitsee varapuheenjohtajaksi ja edustajakseen Pelkosen-

niemen kirkonkylän vesihuolto-osuuskunnan yleisiin kokouksiin Ei-
ja Hietalan. 
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Hallitus § 103    31.10.2017 
 
SAVUKOSKEN KYLÄTALON VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN 
 
Hall § 103  Kuntayhtymällä on ollut määräaikainen vuokrasopimus Savukos-

ken Kylätalosta tilapäisinä väistötiloina lääkärinvastaanoton ja 
muiden terveydenhuollon avopalveluiden käyttössä. Vuokrasopi-
mus on ollut voimassa 31.10.2017 saakka. Vuokratila on Kylätalon 
ensimmäinen kerros 192 m2. Perusvuokra Kylätalon alakerralle on 
894,72 euroa kuukaudessa eli 4,66 €/m2/kk. Savukosken kunnan 
kanssa on neuvoteltu vuokrasopimuksen jatkamisesta 1.11.2017-
31.12.2018. 

 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus vuokraa Savukosken lääkärinvastaanoton väistötiloiksi 

Savukosken kunnalta Kylätalon 1.11.2017-31.12.2018. 
 
 Keskustelun aluksi todettiin, että määräaikaisessa vuokrasopi-

muksessa ei ole irtisanomisaikaa ja kun tilaratkaisut ovat vielä ko-
vasti auki, määräaikainen sopimus voi sitoa liikaa.  

 
 Johtava lääkäri teki muutosehdotuksen, että Kylätalon vuokraso-

pimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi, jolloin mahdollinen 
irtisanomisaika olisi kaksi kuukautta. 

 
Päätös:  Hallitus vuokraa Savukosken lääkärinvastaanoton väistötiloiksi 

Savukosken kunnalta Kylätalon 1.11.2017 alkaen toistaiseksi. 
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Hallitus § 104    31.10.2017 
 
KUNTOARVIOIDEN TEETTÄMINEN / Tarjous Kiwa Inspecta Oy 
 
Hall § 104  Valmistelussa olevassa sote-uudistuksessa on linjattu sairaanhoi-

topiirien ja erityishuoltopiirien omaisuuden siirtyminen maakuntiin 
suoraan lain nojalla maakunnalle. Kuntien järjestämän peruster-
veydenhuollon ja sosiaalitoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät 
vuokrasopimuksilla maakunnan hallintaan siirtymäkauden ajaksi.  
Maakunta siirtää omistukseensa tulleet kiinteistöt ja toimitilojen 
vuokrasopimukset maakuntien yhdessä omistamalle valtakunnalli-
selle toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskukselle.  

 
 Perustettu Maakuntien Tilakeskus selvittää vuokrattavien toimitilo-

jen tiedot kuluvan vuoden loppuun mennessä ja määrittää vuokrat 
kevään 2018 aikana. Tietojen keräämistä varten tarvitaan kuntoar-
viot vuokrattavista kiinteistöistä. 

 
 Kiwa Inspecta Oy:ltä on pyydetty tarjous Pelkosenniemen toimitilo-

jen kunto-arvioista, veroton yhteishinta 10470 €. Tarjous koskee 
pääterveysaseman, nykyisin kuntoutustiloina toimivan talonmiehen 
asuntotalon ja neuvolan tiloja. Kuntoarvio laaditaan työryhmällä, 
johon kuuluu rakennus-, lvi- ja sähkötekniikan asiantuntijat. Tarvit-
taessa kuntoarvion lvi- ja sähköteknisen osuuden laatimisessa 
käytetään alihankkijoita konsulttiapuna. Kuntoarvio suoritetaan 
erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti siten, että raportti val-
mistuu 14.12.2017 mennessä. Tarkempi aikataulu sovitaan erik-
seen, toteutusaikataulu kuitenkin edellyttää tilausta 3.11.2017 
mennessä. 

 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus tilaa pääterveysaseman, nykyisin kuntoutustiloina toimivan 

talonmiehen asuntotalon ja Pelkosenniemen neuvolan tilojen kun-
toarviot Kiwa Inspecta Oy:ltä tarjouksen mukaisesti. 

 
 Anna-Maija Laukkanen esitti, että kuntayhtymä ei tilaa kuntoarvioi-

ta, koska maakunta tekee kartoituksen kunnilta vuokrattavista ti-
loista. Pertti Severinkangas oli myös samalla kannalla. 

 
 Koska oli epäselvää, tuleeko kuntayhtymän teettää itse kuntoarviot 

maakuntaa varten, johtava lääkäri muutti ehdotuksensa: Hallitus 
jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. 

 
Päätös:  Hallitus jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten. 
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Hallitus § 105    31.10.2017 
 
ESITYS TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISVASTUUN SIIRTÄMI SEN  
SELVITYSTYÖN TEETTÄMISESTÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIL LÄ 
 
Hall § 105 Kuntayhtymän hallitus 19.9.2017 § 88 keskusteli lääkärin viran 

täyttövaikeuksista ja kannatti keskusteluyhteyden avaamista Lapin 
sairaanhoitopiirin kanssa perusterveydenhuollon järjestämisvas-
tuun siirtämisestä sille jo ennen sote-alueiden voimaantuloa. 

 
 Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan kuntien, Kemijärven kau-

pungin ja Lapin sairaanhoitopiirin välinen neuvottelu järjestettiin 
18.10.2017. Tilaisuudessa käsiteltiin alueen terveydenhuollon ja 
ympäristöterveydenhuollon sekä sosiaalitoimen nykytilaa. Lapin 
sairaanhoitopiirin edustajat esittelivät Tunturien Sote –projektia, 
jossa Muonion ja Enontekiön kunnat siirsivät perusterveydenhuol-
lon järjestämisvastuun sairaanhoitopiirille lokakuun 2017 alusta.  

 
 Lapin sairaanhoitopiiri voisi tehdä vastaavan selvityksen Itä-Lapin 

alueella ja palkata selvityshenkilön projektiin, kunnat osallistuisivat 
henkilöstönsä työpanoksella. Selvitystyö kestäisi kolmisen kuu-
kautta ja jos kunnat päätyisivät järjestämisvastuun siirtämiseen, se 
olisi mahdollista vielä vuoden 2018 aikana. 

 
Ehdotus: Jl.vt.  Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 

esittää Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille, että 
ne teettävät Lapin sairaanhoitopiirillä selvityksen perusterveyden-
huollon järjestämisvastuun siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirille. 

 
 Pertti Severinkangas totesi näiden selvitysten olevan valmistautu-

mista soteen ja vastaavan Tunturien Sote –projektin kestäneen 
noin seitsemän kuukautta. Lapin sairaanhoitopiiri on varautunut ta-
loudellisesti alueiden sote-selvityksien tekemiseen. Kunnat osallis-
tuvat selvitykseen työpanoksellaan.  

 
 Katja Hirvasaho totesi, että selvitystyön tekijän pitäisi olla kolmas, 

puolueeton osapuoli. 
 
 Johtava lääkäri ilmoitti, että kuntayhtymän ympäristöterveyden-

huolto sisällytetään mukaan selvitykseen. 
 
 Merja Hakala totesi tällaisen selvitystyön olevan hyödyksi kuntayh-

tymälle, vaikka tehtäviä ei vielä siirrettäisikään. 
 
Päätös:  Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 

esittää Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille, että 
ne teettävät Lapin sairaanhoitopiirillä selvityksen perusterveyden-
huollon ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämi-
sestä Lapin sairaanhoitopiirille. 
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Hallitus § 106    31.10.2017 
 
MUUT ASIAT 
 
Hall § 106 Antti Mulari totesi, että kuntayhtymän työterveyshuollon palvelut 

eivät tällä hetkellä toimi riittävän hyvin. Kun siirtymäajan jälkeen 
työterveyshuollon työntekijöiden tulee olla erikoistuneita työterve-
yshuoltoon, hän esitti, että työterveyshuollon palvelut ulkoistetaan 
ja neuvotteluja työterveyshuollon järjestämisestä jatketaan mm. 
Terveystalo Oy:n kanssa. Terveystalon palveluja on naapurikunti-
en käytössä eivätkä neuvottelut estä tulevaa yhteistyötä Lapin sai-
raanhoitopiirin kanssa. 

 
 Johtava lääkäri huomautti, että työnantajat, myös kunta, voivat jo 

nyt ostaa työterveyshuollon palvelut haluamaltaan palvelujen tar-
joajalta. Työterveyshuollon osalta ei kannata tehdä ratkaisuja en-
nen kuin mahdollinen Lapin sairaanhoitopiirin selvitystyö terveys-
palvelujen ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siir-
tämisestä on tehty. 

 
 Anna-Maija Laukkanen toi esille kiintiöpakolaisten terveiset tyyty-

väisyydestä hyviin hammashuollon palveluihin. 
 
 Johtava hoitaja ilmoitti, että omaishoitajille on aktiivisesti tiedotettu 

myös vuodeosaston paikkojen käytöstä omaishoitajan lakisääteis-
ten vapaapäivien aikana. 
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Hallitus      31.10.2017 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT  
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät   90-106 
 

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

Pykälät  90-106  
 

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   90-106   
 
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 annet-
tuun 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 jäl-
jennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomais elle 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali-
tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
Lisätietoja 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-
oikeudessa 250 euroa. 

Liitetään pöytäkirjaan  


