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KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  19.12.2017 klo 15.00 – 16.21 
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
 

OSALLISTUJAT 
 

Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Hietala Eija   varapuheenjohtaja 
  Juuso Marianne        
  Laukkanen Anna-Maija   
  Luoma-aho Tero     
     
 
  Savukoski 
  Ahola Merja              
  Kelloniemi Marja-Liisa     
   Kilpimaa Kari              
  Savukoski Jouko  puheenjohtaja       
   
Muut osallistujat 

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

                    
 
  Jouko Savukoski  Ulla Reinvuo  
 
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 119 – 131 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pelkosenniemi / Savukoski   
  5.1.2018            4.1.2018             
     
 
  Eija Hietala   Merja Ahola  
   
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 

Aika ja paikka  9.1.2018 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
 
  
Todistaa   

  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 119   19.12.2017   
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 119 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 3,33      Oikarinen Antti 
Juuso Marianne  2,5 3,33     Honkanen Heikki 
Laukkanen Anna-Maija   2,5        Kiemunki Sari-Anne 
Luoma-aho Tero   2,5 3,33      Suopanki Elina 

    10 ääntä 
 
 Savukoski  10 ääntä 10 sairaansijaa 
      
 Ahola Merja   2,5 3,33   Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  2,5        Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  2,5 3,33      Martin Heidi 
 Savukoski Jouko  2,5 3,33      Luiro Anu 
    10 ääntä 
 
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    159 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
| | |  
 

Hallitus § 120 - 121   19.12.2017 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 120  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 4.12.2017 ja esityslista on 

lähetetty hallituksen jäsenille ja asioiden esittelijöille 12.12.2017. 
 
 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 § 121  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  Eija Hietala ja Merja Ahola. 
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Hallitus § 116    29.11.2017 
Hallitus § 122    19.12.2017 
 
JOHTAVAN HOITAJAN VAALI 
 
Hall § 116  Johtavan hoitajan virka on haettavana siten, että hakuaika päättyy 

28.11.2017. Hakuilmoitus oli työvoimahallinnon ja kuntayhtymän 
internet-sivuilla. 

 
 Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon hallinnollinen tutkin-

to tai terveystieteiden kandidaatin tutkinto ja sen lisäksi laillistettu 
terveydenhuollon ammattihenkilö sekä edellä mainittujen lisäksi 
kokemusta esimies- ja terveydenhuoltoalan tehtävistä. 

 
 Hakijat esitellään ja ehdotus annetaan kokouksessa. 
 
 Todettiin, että virkaan on määräaikaan mennessä saapunut seit-

semän hakemusta. Hakijoista kolmella on virkaan edellytetty kou-
lutuksellinen pätevyys. Yhdistelmä hakijoista on liitteenä 2. 

 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus haastattelee pätevyyden omaavat hakijat. 
 
Päätös:  Hallitus kutsuu haastatteluun Anna-Maija Kääriäisen, Maria Taka-

lan ja Tuula Valkolan. Haastattelijoina 18.12.2017 toimivat hallituk-
sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä johtoryhmä. 

 
- - - 

 
Hall § 122 Ehdotus annetaan kokouksessa. 
 
 Yhdistelmä hakijoista on liitteenä 1. Hakemukset olivat nähtävänä 

kokouksessa. 
 
 Haastattelut pidettiin 18.12.2017 ja kaikki kutsutut saapuivat haas-

tatteluun. 
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus päättää, että pätevien hakijoiden vähäisyyden vuoksi, joh-

tavan hoitajan virkaa ei tässä vaiheessa täytetä vaan viran haku-
aikaa jatketaan 31.1.2018 saakka maininnalla, että virkaa aikai-
semmin hakeneet otetaan virkaa täytettäessä huomioon.  

 
Päätös:  Hallitus päätti, että pätevien hakijoiden vähäisyyden vuoksi, johta-

van hoitajan virkaa ei tässä vaiheessa täytetä vaan viran hakuai-
kaa jatketaan 31.1.2018 saakka maininnalla, että virkaa aikai-
semmin hakeneet otetaan virkaa täytettäessä huomioon.  

 
 Hallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Hallitus § 123    19.12.2017 
 
KIINTEISTÖJEN MYYNTI / Savukosken Lääkäritalo ja Ha mmaslääkäritalo 
 
Hall § 123  Kuntayhtymän Savukoskella sijaitsevat purkukuntoiset Lääkäritalo 

ja Hammaslääkäritalo ovat olleet myynnissä 10.-27.11.2017.  
 
 Alla oleva ilmoitus julkaistiin jäsenkuntien ilmoitustauluilla, kun-

tayhtymän ja jäsenkuntien yleisessä tietoverkossa sekä Lapin 
Kansa –sanomalehdessä:  

 
 ”Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä myy 

tarjousten perusteella Savukoskella Sauherrantie 33 A ja 33 B sijaitsevat 
Lääkäritalon (n. 330 m2) ja Hammaslääkäritalon (n. 205 m2).  

 Kohteet sijaitsevat Savukosken kunnan vuokratontilla ja myydään purku-
kuntoisina. Ulkopuolisen asiantuntijan arviokirjojen mukaan kummankin 
kohteen käypä arvo on peruskorjauskustannukset huomioiden nolla (0) 
euroa. Arviokirjat toimitetaan pyydettäessä osoitteesta kirjaa-
mo@pelsavu.fi . Kuntayhtymä ei ole hakenut kohteille purkulupaa. Koh-
teisiin tutustumiseksi paikan päällä, yhteydenotto rkm Jarmo Ahtinen 
0400 213 633. 

 Kirjalliset tarjoukset pyydetään 27.11.2017 klo 14:00 mennessä. Tarjo-
ukset on osoitettava Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n hallitukselle ja 
toimitettava osoitteeseen Sodankyläntie 202 A, 98500 Pelkosenniemi. 
Kuoreen merkintä ”Myytävät rakennukset”. 

 Kuntayhtymä pidättää itsellään oikeuden jättää hyväksymättä kaikki tar-
joukset. 

 Pelkosenniemi 10.11.2017 
 Yhtymähallitus” 
 
 Määräaikaan mennessä jätettiin yksi tarjous. 
 
 ”Tarjoamme myytävänä olevista lääkäritalosta ja hammaslääkärita-

losta purkukuntoisina liittymineen 6000 € (kuusituhatta euroa) 
 Insinööritoimisto Lapikas Oy 
 Eurotum Oy 

psta M.RAIVIO 
        Mikko Raivio” 
 

  
Ehdotus: Jl.vt.  Hallitus myy Insinööritoimisto Lapikas Oy:lle ja Eurotum Oy:lle Sa-

vukosken lääkäritalon ja hammaslääkäritalon purkukuntoisina liit-
tymineen hintaan 6000 €. 

 
Päätös:  Hallitus myy Insinööritoimisto Lapikas Oy:lle ja Eurotum Oy:lle Sa-

vukosken lääkäritalon ja hammaslääkäritalon purkukuntoisina liit-
tymineen hintaan 6000 €. 
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Hallitus § 124    19.12.2017 
 
AUTOKATOKSEN LUOVUTTAMINEN SAVUKOSKEN KUNNALLE 
 
Hall § 124 Hammaslääkäritalon pihassa on kevytrakenteinen n. 17 m2 kokoi-

nen autokatos, joka ei ollut myytävänä hammaslääkäritalon ja lää-
käritalon yhteydessä. Savukosken kunta on ilmoittanut olevansa 
halukas siirtämään sen pois kunnan käyttöön. 

 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus luovuttaa hammaslääkäritalon pihassa olevan autokatok-

sen Savukosken kunnalle korvauksetta. 
 
Päätös:  Hallitus luovuttaa hammaslääkäritalon pihassa olevan autokatok-

sen Savukosken kunnalle korvauksetta. 
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Hallitus § 125   19.12.2017 
 
VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN, Mettalo RN:o 2:43 
 
Hall § 125 Kuntayhtymä on vuokrannut vuonna 1974 Savukosken kunnalta 

määräalan Mettalo RN:o 2:43 -tilasta kuntayhtymän rakennuksia 
varten 30.6.2024 saakka. Kunta on vuokrasopimuksessa edellyt-
tänyt ”vuokraamisen edistävän kunnassa tapahtuvan terveyden-
huollon toteutumista”.  

 
 Jos kuntayhtymä luopuu kaikista omistamistaan rakennuksista 

kyseisellä määräalalla, maa-aluetta ei enää tarvita eikä vuokraso-
pimuksen ehtokaan täyty. 

 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus esittää Savukosken kunnalle, että kuntayhtymälle vuokra-

tun määräalan Mettalo RN:o 2:43 -tilasta vuokrasopimus puretaan 
molempien osapuolien yhteisellä sopimuksella kuntayhtymän ra-
kennusten kaupan toteutumisen jälkeen. 

 
Päätös:  Hallitus esittää Savukosken kunnalle, että kuntayhtymälle vuokra-

tun määräalan Mettalo RN:o 2:43 -tilasta vuokrasopimus puretaan 
molempien osapuolien yhteisellä sopimuksella kuntayhtymän ra-
kennusten kaupan toteutumisen jälkeen. 

 
 
 
 
 
  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    164 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
| | |  
 

Hallitus § 126    19.12.2017 
 
ASIAKASMAKSUJEN VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 126  Toimistonhoitaja: 
 Valtioneuvosto on vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosi-

aali- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille. Vuonna 
2018 asiakasmaksujen enimmäismäärät laskevat kansaneläkein-
deksin muutoksen mukaisesti 1,22 prosenttia. Säännöllisen koti-
hoidon maksujen tulorajat nousevat työeläkeindeksin muutoksen 
mukaisesti 0,60 prosenttia. 

 
 Enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi kan-

saneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. 
 
 Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista perittävän 

vuosimaksun enimmäismäärä laskee 41,20 euroon. Jos palvelun 
käyttäjä ei suorita vuosimaksua, häneltä voidaan periä enintään 
20,60 euron käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. 
Vaihtoehtoisesti terveyskeskuksen ylläpitäjä voi päättää periä 
käyntimaksua kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä ka-
lenterivuodessa, jolloin käyntimaksun suuruus on 20,60 euroa. Il-
taisin, öisin ja viikonloppuisin voidaan periä erillinen 28,30 euron 
suuruinen päivystysmaksu. 

 
 Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut 

jakautuvat kultakin käyntikerralta perittävään perusmaksuun sekä 
erikseen veloitettaviin hoito- ja tutkimusmaksuihin. Hoitokäynnin 
perusmaksu on porrastettu kolmeen maksuryhmään: suuhygienis-
tin vastaanottokäynnin enimmäisperusmaksu on 10,20 euroa, 
hammaslääkärin 13,10 euroa ja erikoishammaslääkärin 19,20 eu-
roa. 

 
 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävän ns. 

sakkomaksun suuruus on 50,80 euroa. 
 
 Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta perittä-

vän maksun enimmäismäärä laskee 50,80 euroon. Ajo-oikeutta 
varten tarvittavasta lääkärintodistuksesta voidaan periä enintään 
61,00 euroa. 

 
 Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja 

ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä enintään 22,50 euroa 
hoitopäivältä ja muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa enintään 
48,90 euroa hoitopäivältä. Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivä-
maksu maksukaton ylittymisen jälkeen on 22,50. 
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Hallitus § 126    19.12.2017 
 
…Asiakasmaksujen vahvistaminen 
 
 Samalla on tarkistettu sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksella 

terveydenhuollon maksukatto. Vuoden 2018 alusta terveydenhuol-
tomaksujen maksukatto laskee 691 eurosta 683 euroon kalenteri-
vuotta kohti. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen 
lääkäripalvelujen maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, 
sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen 
laitoshoidon maksut, yö- ja päivähoidon maksut sekä kuntou-
tushoidon maksut. 

 
 Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa on 108 eu-

roa.  
 
 Asiakasmaksulain 2 §:n mukaan palvelusta perittävä maksu saa 

olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten 
suuruinen. Kunta tai kuntayhtymä taikka johtosäännöllä määrätty 
luottamuselin voi päätöksellään alentaa asiakasmaksulainsäädän-
nössä säädettyjä enimmäismaksuja.  Kuntayhtymässä on vahvis-
tettu asetuksen mukaiset enimmäismaksut 1.10.2008 alkaen, kos-
ka siitä lähtien kuntien valtion-osuuksiin on tehty vastaavat vähen-
nykset. 

 
 Avosairaanhoidon lääkäripalveluista on peritty vuosimaksua kol-

men käyntimaksun sijasta. Vuosimaksun enimmäismäärä laskee 
41,20 euroon (41,70 €). 

 
 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu, 

ns. sakkomaksu, on kuntayhtymässä peritty ainoastaan hammas-
lääkärin vastaanotossa. 

 
 Hammashoidossa ei ole peritty maksua ehkäisevästä hoidosta 

eikä odottavilta vanhemmilta suun ja hampaiston kokonaistutki-
muksesta.  

 
 Nykyinen asiakasmaksu, asetuksen mukainen enimmäismaksu ja 

ehdotus vahvistettaviksi asiakasmaksuiksi 1.1.2018: 
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Hallitus § 126    19.12.2017 
…Asiakasmaksujen vahvistaminen

Palvelu

Ky:n hallituksen
vahvistama maksu 
1.1.2016

1.1.2018
Enimmäis-
maksu €

Uusi maksu
1.1.2018

Avosairaanhoidon lääkäripalvelu
vuosimaksu, ei alle 18 vuotiailta 41,70 41,20 41,20

Lääkärintodistus 47,50 50,80 50,80

Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten 61,80 61,00 61,00

Yksilökohtainen fysioterapia

Yksilökohtainen fysioterapia
(hoitokertojen määrä arviolta 1-2) 11,50 11,40 11,40
Sarjassa annettava hoito
 - lääkinnällinen kuntoutus
 - jalkahoito 
 - muu vastaava hoito 11,50 11,40 11,40

Sakkomaksu 47,50 50,80 50,80
Tilapäinen kotisairaanhoito
 - lääkäri
 - muu henkilö

19,10
12,10

18,90
12,00

18,90
12,00

Lyhytaikainen laitoshoito
 -  hoitopäivämaksu
   *(ei alle 18-vuotiailta seitsemän 
hoitopäivän ylittävältä ajalta 
kalenteriv:ssa) 49,50 48,90 48,90

-       päivä- ja yöhoito* 22,80 22,50 22,50
  - hoitopäivämaksu maksukaton 
ylittymisen jälkeen 22,80 22,50 22,50

-       kuntoutushoidon maksu 17,10 16,90 16,90
 -     hoitopäivämaksu omaishoitajan 
vapaan ajalta 11,50 11,40 11,40

Maksukatto 691,00 683,00 683,00
Vähimmäisvara pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa 107,00 108,00 108,00

Hammashoito

 -  perusmaksu, suuhygienisti 10,30 10,20 10,20

 -  perusmaksu, hammaslääkäri 13,30 13,10 13,10

  - perusmaksu, erikoishammaslääk 19,40 19,20 19,20

Hammaskuva 8,50 8,40 8,40

Panoraamaröntgen 19,10 18,90 18,90

Maksu toimenpiteestä, vaativuusluokka

-       0 - 2 8,50 8,40 8,40
-       3 - 4 19,10 18,90 18,90
 -       5 - 7 38,00 37,50 37,50
-       8 - 10 55,60 54,90 54,90
-       11 - 78,00 77,00 77,00
 Toimenpidemaksut 

 Proteesin huolto pohjauksella 55,60 54,90 54,90
                 korjaus 38,00 37,50 37,50
                 akryyliosa- ja kokoproteesi 185,80 183,50 183,50
                 kruunut ja sillat hampaalta 185,80 183,50 183,50
 Rankaproteesi 225,50 222,70 222,70

ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 ALKAEN
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Hallitus § 126    19.12.2017 
 
…Asiakasmaksujen vahvistaminen 
 
Hall § 126 Rintamaveteraanitunnuksen ja vähintään 10 % sotainvaliditeetin 

omaavilta ei ole peritty terveyskeskuksen vuosimaksua. 
 
 Useat kunnat ovat myöntäneet vapautuksen terveyskeskusmak-

susta myös sodan partisaanihyökkäysten uhreille tai karjan eva-
kuointiin sotatoimialueelta osallistuneille. Perimättä jättäminen 
edellyttää, että henkilöllä on todistus valtion myöntämästä kerta-
korvauksen saamisesta tai kuntoutusoikeudesta tai todistus Sota-
arkistosta kyseisiin ko. tehtäviin osallistumisesta tai muun luotetta-
va selvityksen asiasta.   

 
Ehdotus: Jl.vt.  Hallitus vahvistaa 1.1.2018 alkaen 
 

1. perittäväksi asiakasmaksut asiakasmaksuasetuksen mukaisina 
enimmäismäärinä ja 

2. avosairaanhoidon lääkäripalvelusta perittäväksi maksuksi edel-
leen vuosimaksua 

3. ettei suun ja hampaiston ehkäisevästä hoidosta peritä maksua 
4. että odottavilta vanhemmilta ei peritä maksua suun ja hampais-

ton kokonaistutkimuksesta ja  
5. että veteraanitunnuksen omaavilta ei peritä maksua suun ja 

hampaiden hoidosta eikä hammasproteesien teknisestä osuu-
desta 

6. vapautuksen terveyskeskusmaksusta rintamaveteraanitunnuk-
sen ja vähintään 10 % sotainvaliditeetin omaaville sekä sodan 
partisaanihyökkäysten uhrien tai karjan evakuointiin sotatoimi-
alueilla osallistuneille. 

7. Hallitus tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 
 
Päätös:  Hallitus vahvisti 1.1.2018 alkaen 
 

1. perittäväksi asiakasmaksut asiakasmaksuasetuksen mukaisina 
enimmäismäärinä ja 

2. avosairaanhoidon lääkäripalvelusta perittäväksi maksuksi edel-
leen vuosimaksua 

3. ettei suun ja hampaiston ehkäisevästä hoidosta peritä maksua 
4. että odottavilta vanhemmilta ei peritä maksua suun ja hampais-

ton kokonaistutkimuksesta ja  
5. että veteraanitunnuksen omaavilta ei peritä maksua suun ja 

hampaiden hoidosta eikä hammasproteesien teknisestä osuu-
desta 

6. vapautuksen terveyskeskusmaksusta rintamaveteraanitunnuk-
sen ja vähintään 10 % sotainvaliditeetin omaaville sekä sodan 
partisaanihyökkäysten uhrien tai karjan evakuointiin sotatoimi-
alueilla osallistuneille. 

7. Hallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Hallitus § 127   19.12.2017 
 
AMMATTIKORTIN REKISTERÖINNIN MAKSUT 
 
Hall § 127 Vt. johtava hoitaja: 
 Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuk-

sen välillä tapahtuu salattuna tunnistettujen osapuolten kesken. 
Reseptikeskuksen käyttäjien henkilöllisyys varmistetaan tervey-
denhuollon ammattikortilla. Terveydenhuollon ammattikortti on 
VRK:n myöntämä kortti vahvaan sähköiseen tunnistautumiseen ja 
allekirjoittamiseen mm. Kanta-arkistossa. Jokaisella terveyden-
huollon ammattilaisella on oma korttinsa.  

 
 Kuntayhtymä on Lapin sairaanhoitopiirin alueella yksi virallinen 

myös muille kuin omalle henkilökunnalle kortteja myöntävä rekiste-
röintipiste. 

 
 Oman organisaation ulkopuolisilta henkilöiltä voidaan periä rekis-

teröinnistä korvaus, mikä on yleinen käytäntö. 
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus päättää, että 
 

1. rekisteröintipisteen palvelu on maksullista 1.1.2018 alkaen Pel-
kosenniemen-Savukosken ktt ky:n ulkopuolisiin organisaatioi-
hin kuuluvilta työntekijöiltä 

2. kortin tilaaminen ja toimittaminen, varakortin tuottaminen tai 
PUK-avaustunnuslukujen tilaaminen maksaa 30€ (sis. alv) ja 

3. Internet-palvelun kautta uusitun kortin lunastus maksaa 15€ 
(sis. alv). 

 
Päätös:  Hallitus päätti, että 
 

1. rekisteröintipisteen palvelu on maksullista 1.1.2018 alkaen Pel-
kosenniemen-Savukosken ktt ky:n ulkopuolisiin organisaatioi-
hin kuuluvilta työntekijöiltä 

2. kortin tilaaminen ja toimittaminen, varakortin tuottaminen tai 
PUK-avaustunnuslukujen tilaaminen maksaa 30€ (sis. alv) ja 

3. Internet-palvelun kautta uusitun kortin lunastus maksaa 15€ 
(sis. alv). 
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Hallitus § 128   19.12.2017 
 
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJA 
 
Hall § 128  Kuntayhtymän hallitukselle on 26.6.2017 tullut pyyntö psykiatrisen 

sairaanhoitajan tai mielenterveyshoitajan toimen perustamisesta 
kuntayhtymään. Asia jätettiin kuntayhtymä hallituksessa pöydälle 
lisäselvityksiä varten.   

 
 Lisäselvityksiä on tehty eri toimipisteiden ja työntekijöiden kanssa: 

- kuntayhtymän, Savukosken ja Pelkosenniemen kunnan työnte-
kijöiden kanssa 11.10.2017 palaveri, jossa mukana oli koulun, 
neuvolan, kotisairaanhoidon työntekijät, sosiaalisihteeri, sosi-
aalijohtaja, etsivä nuorisotyöntekijät ja Kemijärven perhe- ja 
mielenterveystoimiston psykologi 

- tapaaminen 6.11.2017 Kemijärven perhe- ja mielenterveystyön 
psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa 

- Sodankylän kunnan kanssa 13.11.2017 palaveri, jossa mukana 
oli perusturvajohtaja sekä perhe- ja mielenterveystoimiston 
työntekijöitä 

 
Nykyiset perhe- ja mielenterveyspalvelut 
 
1. Psykologin palvelut ostetaan ostopalveluna Kemijärven perhe - 

ja mielenterveystoimistosta. Palvelut ovat lähinnä lapsille ja 
nuorille. Odotusajat ovat noin 3 kk. 

2. Psykiatrin palvelut ostetaan maksusitoumuksella Kemijärven 
Perhe- ja mielenterveystoimistosta. Aikuispsykiatrille ei ole pit-
kiä jonoja, lapsille on jonkin verran jonoja.   

3. Psykiatrinen sairaanhoitaja käy kerran kuussa Pelkosennie-
messä ja Savukoskella. Hänellä asiakkaat ovat pääsääntöisesti 
päihdeasiakkaita. Työpäivät ovat täysiä ja matkoihin menee 
työajasta runsaasti aikaa. 

4. Sodankylästä ostetaan tarvittaessa maksusitoumuksella perhe- 
ja mielenterveyspalveluja. 

 
Tarvekartoitus 
 
Psykiatrisen sairaanhoitajan tarve on molemmissa kunnissa ja ni-
menomaan paikan päällä (ei Kemijärvellä tai Sodankylässä).  Asi-
akkaat ovat nuoria ja aikuisia. Koulussa on lapsia ja nuoria, jotka 
eivät voi hyvin. Palvelun tarpeen ja huolen toivat esille koulujen 
työntekijät, sosiaalityöntekijät ja kotisairaanhoito sekä neuvola.   
Kiintiöpakolaisilla on myös pitkäkestoista psykiatrisen sairaanhoi-
tajan tarvetta (traumaattiset kokemukset, kulttuurimuutokset sekä 
uusi asuinympäristö). 
 
Työterveyshuollossa on myös tarvetta matalan kynnyksen psykiat-
risen sairaanhoitajan palvelulle. 
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Hallitus § 128    19.12.2017 
 
…Psykiatrinen sairaanhoitaja 
 
 Psykiatrisen sairaanhoitajan toimenkuvaan kuuluisivat seuraavat 

asiakasryhmät: 
 

- ennaltaehkäisevä mielenterveystyö, keskustelu ja mahdollinen 
hoidon tarvearvio 

- kriisipotilaat 
- depressiopotilaat (depressioarviot) 
- skitsofrenian säännöllinen seuranta (lääkeseuranta, mm. Le-

ponex, tarvittavat laboratoriokokeet) 
- pitkäaikaispotilaiden seuranta (muut mielenterveysongelmat) 
 
Palaverien tuloksena Kemijärven perheneuvolan psykologi on 
käynyt tekemässä neuvolassa ylimääräisiä päiviä ja palveluun on 
saatu parannusta. 
 
Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelun tarjonnan vaihtoehdot: 
 
1. Tehdään sopimus Sodankylän kunnan kanssa palvelujen tuot-

tamisesta paikan päällä ja Kemijärven psykiatrinen sairaanhoi-
taja jatkaa päihdeongelmaisten kanssa tai 

2. Tuotetaan osa palveluista omana toimintana ja arvioidaan pal-
velun tarve jatkossa (1 pv/viikko) ja Kemijärven psykiatrinen 
sairaanhoitaja jatkaa päihdeongelmaisten kanssa. 

 
Kuntayhtymän palveluksessa on psykiatrisen sairaanhoitajan kou-
lutuksen omaava henkilö, joka voisi aloittaa palvelun ensi kevään 
aikana. 

 
Ehdotus: Jl.vt.  Hallitus 
 

1. ei perusta psykiatrisen sairaanhoitajan tai mielenterveyshoita-
jan tointa, 

2. tuottaa osan psykiatrisen sairaanhoitajan palveluista omana 
toimintana ja arvioidaan palvelun tarve jatkossa (1 pv/viikko/ 
kunta) ja 

3. Kemijärven psykiatrinen sairaanhoitaja jatkaa päihdeongel-
maisten kanssa. 

 
Päätös:  Hallitus 
 

1. ei perusta psykiatrisen sairaanhoitajan tai mielenterveyshoita-
jan tointa, 

2. tuottaa osan psykiatrisen sairaanhoitajan palveluista omana 
toimintana ja arvioidaan palvelun tarve jatkossa (1 pv/viikko/ 
kunta) ja 

3. Kemijärven psykiatrinen sairaanhoitaja jatkaa päihdeongel-
maisten kanssa. 
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Hallitus § 129    19.12.2017 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Hall § 129 Pelkosenniemen kunnanvaltuusto 

- ote 15.11.2017 § 99 Vuodeosaston sairaansijojen vähentämi-
nen  

- ote 15.11.2017 § 100 Esitys terveydenhuollon järjestämisvas-
tuun siirtämisen selvitystyön teettämisestä Lapin sairaanhoito-
piirillä  

Koillis-Suomen Kiinteistönvälitys Oy 
- tiedote Kiinteistö Oy Sau-Herran ylimääräisen yhtiökokouksen 

30.11.2017 päätöksistä 
Kemijärven kaupunki 
- sopimus lääkäripäivystyksestä 
Valvira  
- luvan muuttaminen, yksityisen terveydenhuollon palvelujen an-

taminen KT-Lanssi 
P-S ktt ky, Riskienarviointi 

 Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri §:t 69-71 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 235-265  henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 32-35  henkilöstöasioita 

 
Ehdotus: Jl.vt. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 130   19.12.2017 
 
SAIRAANHOITAJAN VARAHENKILÖN TOIMI 
 
Hall § 130  Vt. johtava hoitaja: 
 Hallitus valitsi 29.11.2017 § 115 sairaanhoitajan (varahenkilö) 

määräaikaiseen 1.1.2018–31.12.2019, toimeen sairaanhoitaja Outi 
Salmisen. 

 
 Salminen on sähköpostilla 12.12.17 kiittänyt luottamuksesta vara-

henkilön toimen valinnassa ja ilmoittanut, ettei uskalla ottaa mää-
räaikaista varahenkilön toimea vastaan. 

 
Ehdotus: Jl.vt.  Hallitus 
 
 1. toteaa sairaanhoitajan (varahenkilö) vaalin 29.11.2017 § 115 

rauenneeksi ja 
 2. julistaa sairaanhoitajan (varahenkilö) toimen haettavaksi toistai-

seksi voimassa olevana. 
 
Päätös:  Hallitus 
 
 1. totesi sairaanhoitajan (varahenkilö) vaalin 29.11.2017 § 115 

rauenneeksi ja 
 2. julistaa sairaanhoitajan (varahenkilö) toimen haettavaksi toistai-

seksi voimassa olevana. 
 
 Hallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Hallitus § 131    19.12.2017 
 
MUUT ASIAT 
 
Hall § 131 Johtava hoitaja tiedotti hallitukselle tämän hetkisestä henkilöstöva-

jeesta. Keskustelun jälkeen yksimielisesti todettiin, että tilanteen 
jatkuessa on varauduttava ajoittaisiin toimipisteitten sulkuun tai 
toimintojen supistuksiin. 

 
 Sovittiin seuraava kiinteistötyöryhmän kokous pidettäväksi 

29.12.2017 klo 13 ja kuntayhtymän hallituksen kokous pidettäväksi 
10.1.2018 klo 15. 

 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.21. 
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Hallitus      19.12.2017 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT  
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät     119-122, 125, 129-131 
 

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

Pykälät    123-124, 126-127, 128 
 

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 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  


