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KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  11.12.2019 klo 16.00 – 17.08 
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
 
OSALLISTUJAT 
 
Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Kulpakko Aino      Honkanen Heikki  
  Laukkanen Anu    
  Luoma-aho Tero   puheenjohtaja 
  Pyykönen Pentti   
     
 
  Savukoski 
  Ahola Merja                     
  Kelloniemi Marja-Liisa  
   Kilpimaa Kari                               
  Savukoski Jouko     varapuheenjohtaja       
   
Muut osallistujat 

  Varmo Veli-Matti johtava lääkäri 
  Reinvuo Ulla toimistonhoitaja/pöytäkirjanpitäjä 
  Koskenlaine Sirpa johtava hoitaja    
  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri   
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja 
  Vauhkonen Päivi   Pelkosenniemen kunnanjohtaja  §152-162 
  Rautiainen Esko      Savukosken kunnanjohtaja  
    
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                         Pöytäkirjanpitäjä 
                    
 
  Tero Luoma-aho             Ulla Reinvuo 
                       
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 151  – 162   
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski 20.12.2019  
       
 
  Pentti Pyykönen       Marja-Liisa Kelloniemi 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka   9. 1 .2020 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
 
 
 
Todistaa   
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 151   11.12.2019  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 151 Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valit-

semilla jäsenillä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja sairaansi-
joja terveyskeskuksessa. Kunkin kunnan valitsemilla jäsenten ääni-
määrä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan (perussopimus 
7 §). 
 

 Jäsenkunnat ovat vahvistaneet sairaansijojen lukumääräksi 1.1.2019 
alkaen 12.   

 
 Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2021 
 
 Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen  

varajäsen 
 

 Pelkosenniemi 6 ääntä 6 sairaansijaa 
                    

Kulpakko Aino  1,5 2           Honkanen Heikki 
Laukkanen Anu  1,5          Oikarinen Antti 
Luoma-aho Tero   1,5 2           Suopanki Elina  
Pyykönen Pentti   1,5 2       Kiemunki Sari-Anne 

    6 ääntä 
 
 Savukoski  6 ääntä   6 sairaansijaa 
                     

 Ahola Merja   1,5           Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  1,5           Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  1,5         Peltoniemi Helena 
 Savukoski Jouko  1,5        Luiro Anu 
    6 ääntä 
 
Päätös:  Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
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Hallitus § 152 – 154   11.12.2019 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 152 Hallituksen päätöksen 28.6.2017 § 47 mukaan kokouskutsu on annet-

tava 15 päivää ennen kokousta ja esityslista seitsemän päivää ennen 
kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian erityinen kiireelli-
syys sitä vaatii. 

 
 Kokouspäivä on sovittu 4.9.2019 ja esityslista lähetetty hallituksen jä-

senille ja asioiden esittelijöille 28.11.2019. 
 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

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

Vauhkonen saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo 16.05. 
 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Hall § 153 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla 

valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ään-
tenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkas-

tajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat 

ääntenlaskijoina, valittiin Pentti Pyykönen ja Marja-Liisa Kelloniemi. 
 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Hall § 154 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa jär-

jestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolli-

set lisäasiat. 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja lisäasiat 

Asiakasmaksujen vahvistaminen, Asunnon vuokraaminen ja Tulevista 
kokousajoista päättäminen käsiteltäväksi tässä kokouksessa.  
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Hallitus § 155   11.12.2019 
 
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020 – 2022 
 
Hall § 155 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 – 2022 on numeroimattomana 

liitteenä. 
 
 Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa asukkaille perus-

terveydenhuollon palvelut sekä sovittaa perusterveydenhuolto yhteen 
erikoissairaanhoidon kanssa. Tavoitteena on järjestää perustervey-
denhuollon palvelut mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja ta-
sapuolisesti. Yhteistyötä jäsenkuntien sosiaalitoimen kanssa vahviste-
taan entisestään.  

 
 Kuntayhtymä järjestää lisäksi ympäristöterveydenhuollon palvelut jä-

senkunnilleen ja osajäsenkunnilleen, Kemijärven kaupungille ja Sallan 
kunnalle. Kuntayhtymä hallinnoi Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuol-
lon yhteistoiminta-aluetta, joka järjestää alueella yleisen terveysval-
vonnan ja eläinlääkintähuollon palvelut.  

 
 Vuoden 2016 alusta kuntayhtymä on hoitanut myös Pelkosenniemen 

ja Savukosken kuntien sekä Kemijärven kaupungin lakisääteiset ym-
päristönsuojelun viranomaistehtävät. Vuoden 2019 alusta alkaen on 
hoidettu myös Sallan ko. tehtävät.  

  
 Talousarviovuoden toimintakulut kasvavat n. 2 % kuluvan vuoden ta-

lousarvioon nähden. Kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahavä-
hennys ei ole enää voimassa vuonna 2020 ja lomarahat maksetaan 
kokonaisina. Myös KVTES sopimuskausi päättyy 31.3.2020 ja palkan-
korotuksiin on varauduttu 0,8 %:lla. Perusterveydenhuollossa on va-
rauduttu kummankin lääkärinviran ja kaikkien toimien täyttämiseen. Li-
säksi määräraha on kahteen oppisopimuskoulutukseen. Eläkekulut on 
arvioitu Kevan ennakkoilmoituksiin perustuen.  

 
 Yhtymähallituksen asiantuntijapalveluissa on määräraha vuonna 2019 

tehdyn terveyspalvelujen järjestämisvaihtoehtojen konsulttiselvityksen 
jälkeiseen palvelujen kilpailutukseen. Ohjelmatalojen ilmoittamat yllä-
pito- ja palvelumaksujen korotukset on huomioitu. 

 
 Vuodeosaston kulut ja tuotot on arvioitu 12 vuodepaikan mukaan ja 

käyttöasteen odotetaan olevan 70 %. Mahdollisesti vapaita hoitopaik-
koja voidaan myydä naapurikunnille.  

 
 Toimintatuloihin sisältyvät terveydenhuollon maksut ovat pää-

sääntöisesti asiakasmaksulain sallimien enimmäismäärien mukaiset.  
STM:n tiedotteen (132/2019) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksut pysyvät ennallaan 2020. Asiakasmaksutuotot ovat vain 
noin 7 % perusterveydenhuollon tuotoista. 
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Hallitus § 155    11.12.2019 
 
…Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022 
 
 Jäsenkuntien osuudet ovat suurin kuntayhtymän tuloerä. Käyttöön 

perustuvien maksuosuuksien pohjaksi on palvelujen tarve arvioitu 
avohoidon osalta Pelkosenniemelle 48 % ja Savukoskelle 52 % käyn-
neistä. Vuodeosaston käytöksi arvioidaan 3076 hoitovuorokautta, jotka 
jakautuvat Pelkosenniemen ja Savukosken kesken tasan.  

 
 Jäsenkuntien osuudet perusterveydenhuoltoon kasvavat yhteensä 2,9 

% vuoden 2019 talousarviosta. Pelkosenniemen osuuden arvioidaan 
kasvavan 3,59 % ja Savukosken 2,1 %. 

 
 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kustannukset laske-

vat 3 %. Kustannukset jaetaan jäsenkunnille niiden asukaslukujen 
suhteessa hallinnon ja terveysvalvonnan osalta. Eläinlääkintähuollon 
kustannuksista 75 % laskutetaan kunnan asukasluvun perusteella, 
12,5 % kunnassa sijaitsevien maitotilojen ja 12,5 % kunnan poron-
omistajien eloporoluvun mukaan. Kuntien osuudet ovat 724.900 eu-
roa. 

 
 Kuntayhtymä hoitaa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen 

ympäristönsuojelun lakisääteiset tehtävät. Maksuosuuksista 40 % jae-
taan kuntien kesken niiden asukaslukujen suhteessa ja 60 % valvon-
takohteiden suhteessa. Kuntien osuuksiksi on arvioitu yhteensä 
69.900 euroa. 

 
 Savukosken toimitiloihin oli kuluvalle vuodelle varattu 400.000 e. Han-

kinta on kesken. Tila on ostettu, suunniteltu ja urakkakilpailu käyty, 
mutta varsinainen rakentaminen kuitenkin siirtyy tulevalle vuodelle. 
Rakennuttamiseen varataan 2020 vuodelle 481.000 euroa. 

   
Ehdotus: Jl.  Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman 2020 - 2022 Pelkosen-

niemen ja Savukosken kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi. 
 
 Käydyn keskustelun aikana Jouko Savukoski esitti, että asia palaute-

taan takaisin valmisteluun, koska talousarviossa tulisi pysyä vuoden 
2019 raameissa. 

 
 Marja-Liisa Kelloniemi kannatti Savukosken esitystä. 
 
Päätös:  Hallitus yksimielisesti palautti asian valmisteluun. 
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Hallitus § 156   11.12.2019 
 
SAATAVIEN POISTOT   
 
Hall § 156 Toimistonhoitaja:  
 Kirjanpitolain mukaan tuotoista on vähennettävä tulot, joiden saami-

nen ei ole varma eikä todennäköinen. Perintäyrityksistä huolimatta 
eräitä kuntayhtymän saatavia ei ole saatu perityksi. 

  
Ehdotus: Jl. Hallitus poistaa saatavat vuoden 2019 kirjanpidosta seuraavasti: 
 

 

Tili Tilin nimi €

4940 - 1210 Vastaanottotoiminnan saatavat 247,20

4940 - 1222 Kotisairaanhoidon saatavat

4940 - 1240 Hammashuollon saatavat 411,01

4940 - 1310 Vuodeosaston saatavat

4940 - 1380 Fysioterapian saatavat 45,60

yhteensä 703,81  
 
Päätös:  Hallitus poisti saatavat vuoden 2019 kirjanpidosta seuraavasti: 
 

 

Tili Tilin nimi €

4940 - 1210 Vastaanottotoiminnan saatavat 247,20

4940 - 1222 Kotisairaanhoidon saatavat

4940 - 1240 Hammashuollon saatavat 411,01

4940 - 1310 Vuodeosaston saatavat

4940 - 1380 Fysioterapian saatavat 45,60

yhteensä 703,81  
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Hallitus § 157   11.12.2019 
 
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-LOKAKUULTA 2019 
 
Hall § 157 Toimistonhoitaja: 
 Oheismateriaalina on talousarvion toteutumavertailu ja terveystoimen 

kuntakohtainen palvelujen käyttötilasto kymmeneltä kuukaudelta. 
 
 Käyttötalouden tuottoja on saatu lähes odotetusti ja myös kustannus-

ten voidaan olettaa toteutuvan kuntayhtymän talousarvion mukaisesti. 
Tuottoja on kertynyt arvioitua enemmän mm. lääkärin vastaanottotoi-
minnassa ulkokuntalaisten käynneistä. Vuodeosaston asiakasmaksut 
ovat jääneet suunnitellusta, mutta ulkokunnille on myydyt hoitopäivät 
tasaavat tuottoja ko. kustannuspaikalla. 

  
 Oman toiminnan avohoidon käyntejä on kertynyt suunnitellusti. Käyn-

tien arvioitiin jakautuvan jäsenkuntien kesken Pelkosenniemelle 47 % 
ja Savukoskelle 53 %. Kuntakohtainen suhde on kuitenkin ollut kulu-
neella kaudella Pelkosenniemi 52 % ja Savukoski 48 %. Mm. neuvola-
toiminnassa kotisairaanhoidon käynneistä 70 % tehdään pelkosen-
niemeläisten luo ja jäsenkuntien potilaiden käynneistä pelkosennieme-
läisten käyntejä on lääkärin vastaanotoilla 50,6 % ja suun terveyden-
huollossa 53,6 %. 

 
 Vuodeosaston hoitopäivien kertymä on hiukan alle arvion. Kuormitus 

on ollut 85,66 %. Keskimäärin käytössä on ollut noin kymmenen vuo-
depaikkaa. Suunnitelmassa käytön arvioitiin jakautuvan tasan jäsen-
kuntien kesken. Käyttösuhde on ollut tammi-lokakuussa Pelkosennie-
mi 62 % ja Savukoski 38 %. Vaikuttavana tekijänä on ollut Palvelukoti 
Onnelan paikkoja odottavat pelkosenniemeläiset. Kun peruskorjaus 
Onnelassa valmistuu, käytön odotetaan tasoittuvan.  

 
 Jäsenkuntien palvelujen käyttö verrattuna arvioituun, vaikuttaa mak-

suosuuksiin, joiden oikaisuun on pyritty loppuvuoden perusterveyden-
huollon ennakoiden laskutuksessa. 

 
 Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen toteutuma on talousarvion 

raamin sisällä suunnitellun mukaisesti. Ympäristönsuojelun toimintaku-
lut ovat toteutuneet talousarvion mukaan, mutta tulopuoli ei ole toteu-
tunut suunnitellusti. Ympäristönsuojelun tulojen arviointi on haasteellis-
ta, sillä tulevien lupahakemusten määrää ei pysty ennakoimaan. Yh-
den ison ympäristöluvan vaikutus tuloihin on suuri. Lupaprosessien 
käsittely voi viivästyä yksiköstä riippumattomista syistä. Toimintavuon-
na 2019 Salla on ensimmäistä kertaa ympäristönsuojelun sopimuk-
sessa mukana. 

 
 Investoinneista on käytetty esityslistan lähettämispäivään mennessä 

79.169,85 euroa Savukosken toimitilojen ostoon, tilatarvekartoitukseen 
ja suunnitteluun. Kuntoutustilojen kunnostus sisältyy käyttötalousme-
noihin. 
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Hallitus § 157   11.12.2019 
 
…Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuulta 2019 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus merkitsee talousarvion ja käyttötilastojen toteutumat tiedoksi. 
 
Päätös:  Hallitus merkitsi talousarvion ja käyttötilastojen toteutumat tiedoksi. 
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Hallitus § 158    11.12.2019 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Hall § 158  Viranhaltijapäätökset 

- johtava hoitaja §:t 185-195 henkilöstöasioita 
 

Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin ympäristöter-

veyslautakunnan pöytäkirja 9.12.2019. 
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Hallitus § 159   11.12.2019 
 
MUUT ASIAT 
 
Hall § 159  Muita asioita ei ollut. 
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Hallitus § 160   11.12.2019 
 
ASIAKASMAKSUJEN VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 160  Valtioneuvosto on vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- 

ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille. Enimmäismäärät ja 
tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työelä-
keindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksien jäädyttämisen vuoksi 
vuonna 2020 asiakasmaksuja ei kuitenkaan nosteta. 

 
 Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista perittävän 

vuosimaksun enimmäismäärä on 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 kalenterivuodessa, jolloin käyn-
timaksun suuruus on 20,60 euroa. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin voi-
daan periä erillinen 28,30 euron suuruinen päivystysmaksu. 

 
 Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut jakau-

tuvat kultakin käyntikerralta perittävään perusmaksuun sekä erikseen 
veloitettaviin hoito- ja tutkimusmaksuihin. Hoitokäynnin perusmaksu 
on porrastettu kolmeen maksuryhmään: suuhygienistin vastaanotto-
käynnin enimmäisperusmaksu on 10,20 euroa, hammaslääkärin 13,10 
euroa ja erikoishammaslääkärin 19,20 euroa. 

 
 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävän ns. sak-

komaksun suuruus on 50,80 euroa. 
 
 Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta perittävän 

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

 
 Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja yllä-

pidosta enintään 48,90 euroa hoitopäivältä. Lyhytaikaisen laitoshoidon 
hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen on 22,50. 

 
 Terveydenhuollon maksukatto on 683 euroa kalenterivuotta kohti. 

Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen lääkäripalvelujen 
maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinik-
kamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, 
yö- ja päivähoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut. 

 
 Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa on 108 euroa.  
 
 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 asiakasmaksulainsäädännössä säädettyjä 
enimmäismaksuja.  
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Hallitus § 160   11.12.2019 
 
…Asiakasmaksujen vahvistaminen 
  
 Kuntayhtymässä on vahvistettu asetuksen mukaiset enimmäismaksut 

1.10.2008 alkaen, koska siitä lähtien kuntien valtion-osuuksiin on tehty 
vastaavat vähennykset. 

 
 Avosairaanhoidon lääkäripalveluista on peritty vuosimaksua kolmen 

käyntimaksun sijasta. Vuosimaksu on ollut 41,20 euroa. Vuoden 2020 
alusta voitaisiin ottaa käyttöön 20,60 euron käyntimaksu, joka peritään 
kolmelta käynniltä kalenterivuoden aikana. 

 
 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu, ns. 

sakkomaksu, on kuntayhtymässä peritty ainoastaan hammaslääkärin 
vastaanotossa. Sakkomaksu voidaan periä myös lääkärin vastaanotol-
la. 

 
 Hammashoidossa ei ole peritty maksua ehkäisevästä hoidosta eikä 

odottavilta vanhemmilta suun ja hampaiston kokonaistutkimuksesta. 
 
 Rintamaveteraanitunnuksen ja vähintään 10 % sotainvaliditeetin 

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

myös sodan partisaanihyökkäysten uhreille tai karjan evakuointiin so-
tatoimialueelta osallistuneille. Perimättä jättäminen edellyttää, että 
henkilöllä on todistus valtion myöntämästä kertakorvauksen saamises-
ta tai kuntoutusoikeudesta tai todistus Sota-arkistosta kyseisiin ko. 
tehtäviin osallistumisesta tai muun luotettava selvityksen asiasta.   

  
 1.3.2019 alkaen on peritty 11,40 euron käyntimaksu sairaanhoita-

jan/terveyden hoitajan vastaanotosta kolmelta kerralta kalenterivuo-
dessa.   
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Hallitus § 160   11.12.2019 
 
…Asiakasmaksujen vahvistaminen 

Palvelu Maksu 2019
Maksu
1.1.2020

Avosairaanhoidon lääkäripalvelu, ei alle 18 vuotiailta 41,20
20,60 e 

3 x kalenteriv
Sairaanhoitajan /terveydenhoitajan 
vastaanotto

11,40 e  
3x kalenteriv

11,40 e  
3 x kalenteriv

Lääkärintodistus 50,80 50,80

Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten 61,00 61,00

Yksilökohtainen fysioterapia

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

Sakkomaksu lääkärin- ja hammaslääkärin  vastaanotto 50,80 50,80
Tilapäinen kotisairaanhoito
 - lääkäri
 - muu henkilö

18,90
12,00

18,90
12,00

Lyhytaikainen laitoshoito

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

-       päivä- ja yöhoito* 22,50 22,50

 -      hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen 22,50 22,50

-       kuntoutushoidon maksu 16,90 16,90

 -      hoitopäivämaksu omaishoitajan vapaan ajalta 11,40 11,40

Maksukatto 683,00 683,00

Vähimmäisvara pitkäaikaisessa laitoshoidossa 108,00 110,00

Hammashoito

 -  perusmaksu, suuhygienisti 10,20 10,20

 -  perusmaksu, hammaslääkäri 13,10 13,10

  - perusmaksu, erikoishammaslääk 19,20 19,20

Hammaskuva 8,40 8,40

Panoraamaröntgen 18,90 18,90

Maksu toimenpiteestä, vaativuusluokka

-       0 - 2 8,40 8,40

-       3 - 4 18,90 18,90

 -       5 - 7 37,50 37,50

-       8 - 10 54,90 54,90

-       11 - 77,00 77,00

 Toimenpidemaksut 

 Proteesin huolto pohjauksella 54,90 54,90

                 korjaus 37,50 37,50

                 akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50 183,50

                 kruunut ja sillat hampaalta 183,50 183,50

 Rankaproteesi 222,70 222,70

ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN
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Hallitus § 160    11.12.2019 
 
…Asiakasmaksujen vahvistaminen 
 
Hall § 160 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus vahvistaa 1.1.2020 alkaen 
 

1. perittäväksi asiakasmaksut asiakasmaksuasetuksen mukaisina 
enimmäismäärinä ja 

2. avosairaanhoidon lääkäripalvelusta perittäväksi maksuksi 20,60 
euron käyntimaksu kolmelta kerralta kalenterivuodessa 

3. sairaanhoitajan/terveyden hoitajan vastaanotosta 11,40 euroa kol-
melta kerralta kalenterivuodessa 

4. käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu, 
ns. sakkomaksu, 50,80 euroa lääkärin ja hammaslääkärin vas-
taanotolla 

5. ettei suun ja hampaiston ehkäisevästä hoidosta peritä maksua 
6. että odottavilta vanhemmilta ei peritä maksua suun ja hampaiston 

kokonaistutkimuksesta ja  
7. että veteraanitunnuksen omaavilta ei peritä maksua suun ja ham-

paiden hoidosta eikä hammasproteesien teknisestä osuudesta 
8. vapautuksen terveyskeskusmaksusta rintamaveteraanitunnuksen 

ja vähintään 10 % sotainvaliditeetin omaaville sekä sodan parti-
saanihyökkäysten uhrien tai karjan evakuointiin sotatoimialueilla 
osallistuneille 

9. Hallitus tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 
 
Päätös:  Hallitus vahvisti 1.1.2020 alkaen 
 

1. perittäväksi asiakasmaksut asiakasmaksuasetuksen mukaisina 
enimmäismäärinä ja 

2. avosairaanhoidon lääkäripalvelusta perittäväksi maksuksi 20,60 
euron käyntimaksu kolmelta kerralta kalenterivuodessa 

3. sairaanhoitajan/terveyden hoitajan vastaanotosta 11,40 euroa kol-
melta kerralta kalenterivuodessa 

4. käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu, 
ns. sakkomaksu, 50,80 euroa lääkärin ja hammaslääkärin vas-
taanotolla 

5. ettei suun ja hampaiston ehkäisevästä hoidosta peritä maksua 
6. että odottavilta vanhemmilta ei peritä maksua suun ja hampaiston 

kokonaistutkimuksesta ja  
7. että veteraanitunnuksen omaavilta ei peritä maksua suun ja ham-

paiden hoidosta eikä hammasproteesien teknisestä osuudesta 
8. vapautuksen terveyskeskusmaksusta rintamaveteraanitunnuksen 

ja vähintään 10 % sotainvaliditeetin omaaville sekä sodan parti-
saanihyökkäysten uhrien tai karjan evakuointiin sotatoimialueilla 
osallistuneille 

9. Hallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Hallitus § 162    11.12.2019 
 
TULEVISTA KOKOUSAJOISTA PÄÄTTÄMINEN 
 
Hall § 162 Tulevien kokousten aikataulu voisi olla hyvä sopia. Alustavaa aikatau-

lua voidaan tarvittaessa muuttaa. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus päättää seuraavat kokoukset pidettäväksi klo 15 alkaen 
 
 15.1.2020 
 19.2.2020 
 18.3.2020 
 22.4.2020 
 13.5.2020 ja  
 17.6.2020. 
 
Päätös: Hallitus päätti seuraavat kokoukset pidettäväksi klo 15 alkaen 
 
 15.1.2020 Savukoskella 
 19.2.2020 
 18.3.2020 
 22.4.2020 
 13.5.2020 ja  
 17.6.2020. 
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Hallitus      11.12.2019 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät     151 - 162 
 

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

Pykälät     
 

HvalL 3 §:n mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla 
 Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  
 Pykälät     
Oikaisuvaatimusviranomainen 
Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 
Hallitus 
Sodankyläntie 202 A, 98500 PELKOSENNIEMI 
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
Oikaisuvaatimuksen sisältö  
Oikaisuvaatimuskirjelmästä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 
VALITUSOSOITUS 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen 
sekä kunnan jäsen. 
Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite: 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet    
  
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 alle-
kirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen-
nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia-
kirjat 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 260 euroa. 

Liitetään pöytäkirjaan  


