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Hallitus      1/2020  1 
 
KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  5.2.2020 klo 16.00 – 17.14 
 

Paikka  Kunnanvirasto, Savukoski 
 
OSALLISTUJAT 
 
Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Kulpakko Aino        
  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 poissa § 7 

  Reinvuo Ulla toimistonhoitaja/pöytäkirjanpitäjä poissa § 7 

  Koskenlaine Sirpa johtava hoitaja    
  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri   
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja 
  Vauhkonen Päivi   Pelkosenniemen kunnanjohtaja   
  Mulari Antti      Savukosken kunnanjohtaja  
    
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                         Pöytäkirjanpitäjä 
                    
 
  Tero Luoma-aho             Ulla Reinvuo 
                       
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 1  –  12 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski    
       
 
  Pentti Pyykönen       Marja-Liisa Kelloniemi 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka  18.2.2020 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
 
 
 
Todistaa   
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 1    5.2.2020  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 1  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  2          Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  1,5  2         Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  1,5         Peltoniemi Helena 
 Savukoski Jouko  1,5  2      Luiro Anu 
    6 ääntä 
 
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
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Hallitus § 2 – 4   5.2.2020 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 2 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 8.1.2020 ja esityslista lähetetty hallituksen jä-

senille ja asioiden esittelijöille 29.1.2020. 
 
 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. 
 
 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Hall § 3 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 § 4 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 yksimielisesti muutti esityslistan Muut asiat § 11 pykäläksi 12 

ja käsitteli asian Ulkoistusprosessin keskeytys pykälänä 11. 
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Hallitus § 155   11.12.2019 
Hallitus § 5    5.2.2020 
 
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 
Hallitus § 5    5.2.2020 
 
…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 Pel-

kosenniemen 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. 
 

-   -     - 
 
Hall § 5  Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 – 2022 on numeroimattomana 

liitteenä. 
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Hallitus § 5    5.2.2020 
 
…Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 – 2022 
 
 Asian uudelleen valmistelun yhteydessä henkilöstömenoja on vähen-

netty, poistamalla sijaisten määrärahoja mm. vuodeosastolta ja vas-
taanottotoiminnasta. Kulutarkistuksia on vähäisessä määrin tehty 
myös tarvikkeisiin.  

 
 Jäsenkuntien perusterveydenhuollon käyttöön perustuvien maksu-

osuuksien pohjaksi on palvelujen tarve arvioitu avohoidon osalta Pel-
kosenniemelle 48 % (v. 2019 arviossa 47 %) ja Savukoskelle 52 % (v. 
2019 arviossa 53 %) käynneistä. 12-paikkaisen vuodeosaston käyttö-
aste on arvioitu 80 % mukaisesti ja tuloarvioita on korjattu sen mu-
kaan. Vuodeosaston 3510 hoitovuorokautta jakautuvat Pelkosennie-
men ja Savukosken kesken tasan.  

 
 Jäsenkuntien osuus perusterveydenhuoltoon yhteensä pysyy 2019 

talousarvion tasolla. Pelkosenniemen osuuden arvioidaan kasvavan 
0,89 % ja Savukosken pienenee 0,84 %. 

 
 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 toimitilainvestointiin oli vuodelle 2019 varattu 400.000 e. 

Tila on ostettu, suunniteltu ja urakkakilpailu käyty, mutta varsinainen 
rakentaminen kuitenkin siirtyy seuraavaan vuoteen. Rakennuttami-
seen varataan 2020 vuodelle 481.000 euroa. 

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

kosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman 2020 – 2022 Pel-

kosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi. 
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Hallitus § 6    5.2.2020 
 
LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Hall § 6 Savukosken terveyskeskuksen toimitilojen rahoitusta varten on lähe-

tetty lainatarjouspyynnöt 22.6.2010 seuraaville rahoituslaitoksille: Kun-
tarahoitus Oyj, Pohjolan Osuuspankki ja Danske Bank. 

   
 Lainatarjousta pyydettiin 550.000 eurolle. Laina-ajaksi ilmoitettiin tar-

jouspyynnössä 10 vuotta. Tarjousten jättöaika päättyi 28.1.2020 klo 
14.00. Korkoindikaation ajankohta oli 23.1.2020 klo 14.00.  

 
 Tarjous saatiin kaikilta em. rahoituslaitokselta ja ne avattiin 28.1.2020 

klo 14.30. Yhteenveto lainatarjouksista esitellään kokouksessa.  
 
 Lainatarjoukset ovat nähtävänä kokouksessa. 
 
 Ehdotus annetaan kokouksessa. 
 
 Lainatarjoukset esiteltiin kokouksessa. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjouksen.  
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjouksen. 
 
 Hallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Hallitus § 7   5.2.2020 
 
TILINKÄYTTÖVALTUUDET 
 
Hall § 7 Tilinkäyttövaltuudet kuntayhtymän tileihin ovat olleet toimistonhoitaja 

Ulla Reinvuolla, hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, 
kullakin erikseen.  

 
 Lisäksi toimistonhoitajalla on ollut oikeus tehdä kassavarojen sijoituk-

sia. Viime vuosina lyhytaikaisia sijoituksia ei ole tehty. 
 
Ehdotus: Pj. Hallitus päättää, että 
 

1. kuntayhtymän tilien käyttövaltuudet annetaan toimistonhoitajalle 
Ulla Reinvuolle, toimistosihteeri Elina Parkkimalle ja johtavalle 
lääkärille Veli-Matti Varmolle, 

2. maksu- ja palkkatapahtumien lähetyksistä maksuliikennejärjes-
telmällä vastaavat toimistonhoitaja Ulla Reinvuo ja toimistosihtee-
ri Elina Parkkima 

3. vanhat tilinkäyttövaltuudet tarkistetaan ja tarpeettomat poistetaan.  
 
Päätös:  Hallitus päätti, että 
 

1. kuntayhtymän tilien käyttövaltuudet annetaan toimistonhoitajalle 
Ulla Reinvuolle, toimistosihteerille Elina Parkkimalle ja johtavalle 
lääkärille Veli-Matti Varmolle, 

2. maksu- ja palkkatapahtumien lähetyksistä maksuliikennejärjes-
telmällä vastaavat toimistonhoitaja Ulla Reinvuo ja toimistosihtee-
ri Elina Parkkima, 

3. vanhat tilinkäyttövaltuudet tarkistetaan ja tarpeettomat poistetaan. 
 

Varmo ja Reinvuo poistuivat kokoushuoneesta tämän pykälän ajaksi. 
Puheenjohtaja piti pöytäkirjaa tämän pykälän ajan. 
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Hallitus § 8    5.2.2020 
 
EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LASTEN JA NUORTEN NEUROPSYKIATRISTEN 
HÄIRIÖIDEN PALVELUPOLKUTYÖRYHMÄÄN 
 
Hall § 8 Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmä 

hyväksyi kokouksessaan 28.11.2019 projektisuunnitelman lasten ja 
nuorten neuropsykiatrisesta palvelupolusta Lapin sairaanhoitopiirin 
alueella.  

 
 Ohjausryhmä pyytää kuntia nimeämään yhden asiantuntijan sote-

palveluista ja yhden sivistyspalveluista lasten ja nuorten neuropsykiat-
risten häiriöiden palvelupolkutyöryhmään 24.1.2020 mennessä. Nime-
tyt henkilöt ilmoitetaan Tuula Mäntymäelle (tuula.mantymaki@lshp.fi), 
joka voi tarvittaessa antaa myös lisätietoja. Kuntiennimeämät asian-
tuntijat tullaan kutsumaan hankkeen tiimoilta kevään aikana pidettäviin 
työpajoihin (5.2.2020, 10.3.2020 ja toukokuussa 2020). 

  
 Projektisuunnitelman mukaan kunnissa ja Lapin sairaanhoitopiirissä 

on noussut kehittämistarpeina esimerkiksi: 
 

- oikea-aikaiset palvelut 
- perheiden ohjauksen, kuntoutuksen ja tuen selkiyttäminen 
- diagnostiikan, kuntoutukseen ja hoidon porrastuksen selkiyttämi-

nen 
- perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö varhais-

kasvatuksen, koulun, perhesosiaalityön ja lastensuojelun kanssa 
- yhteistyön selkiyttäminen lasten- ja nuorisopsykiatrian, lasten neu-

rologian ja Kolpeneen palvelukeskuksen kesken, 
- lääkityksen seuranta 
- tiedon lisääminen/koulutus 
- järjestöjen mahdollisuudet 

 
 Moniin näistä esiin nousseista kehittämistarpeista voidaan vastata 

palvelupolun kehittämisellä. Palvelupolku on työkalu, jonka avulla 
määritellään eri toimijoiden työnjako ja yhteistyö. Palvelupolussa kuva-
taan asiakkaan näkökulmasta, miten hoidon/palvelutarpeen arviointi ja 
hoidon/palveluiden kokonaisuus toteutetaan paikallisesti. 

 
 Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat ovat nimenneet edustajansa 

työryhmään ja kuntayhtymän tulisi nimetä oma edustajansa. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus nimeää edustajakseen lasten ja nuorten neuropsykiatrisen 

palvelupolun työryhmään terveydenhoitaja Kaija Kelottijärven. 
 
Päätös:  Hallitus nimesi edustajakseen lasten ja nuorten neuropsykiatrisen pal-

velupolun työryhmään terveydenhoitaja Kaija Kelottijärven. 
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Hallitus § 9    5.2.2020 
 
ATERIAHINTOJEN TARKISTAMINEN   
 
Hall § 9 Toimistonhoitaja: 
 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen kustannusten ja luon-

toissuoritusten korvauksia koskevan kohdan (VI luku 4 §) mukaan 
työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päi-
vällinen) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ra-
vintoedun verotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen 
korvaus. 

 
 Verohallitus on vahvistanut ravintoedun arvoksi vuodelle 2020 vähin-

tään 6,80 euroa ja enintään 10,70 euroa.  
 
Ehdotus: Jl. Hallitus vahvistaa ateriahinnat (sis. alv) seuraaviksi (suluissa muutos 

edelliseen hintaan nähden): 
 

1.3.2020 alkaen 
Henkilökuntahinnat: 

 - aamupala/yöpala, salaattiannos 4,70 e (+ 0,20 e) 
 - lounas   6,80 e (+ 0,20 e) 
 - päivällinen   5,90 e (+ 0,20 e) 
 Vierasateriat: 
 - aamupala   5,30 e (+ 0,20 e) 
 - lounas, päivällinen  7,60 e (+ 0,20 e) 
 
Päätös:  Hallitus vahvisti ateriahinnat (sis. alv) seuraaviksi (suluissa muutos 

edelliseen hintaan nähden): 
 

1.3.2020 alkaen 
Henkilökuntahinnat: 

 - aamupala/yöpala, salaattiannos 4,70 e (+ 0,20 e) 
 - lounas   6,80 e (+ 0,20 e) 
 - päivällinen   5,90 e (+ 0,20 e) 
 Vierasateriat: 
 - aamupala   5,30 e (+ 0,20 e) 
 - lounas, päivällinen  7,60 e (+ 0,20 e) 
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Hallitus § 10    5.2.2020 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Hall § 10 Suomen Kuntaliitto 

- yk 15/2019 Uusi hallintoprosessilaki 
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 
- tarkastuspöytäkirja, ennalta ilmoittamaton tarkastus 3.9.2019 vuo-

deosastolle 
Lapin aluehallintovirasto 
- sosiaali- ja terveysministeriön toimeksianto 7.1.2020 aluehallintovi-

rastoille liittyen rajoittamislain ja Paras-puitelain velvoitteiden jat-
kumiseen 

Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri §:t 62-66/19 ja 1-5 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 196-207/19 ja 1-23 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 1-3 henkilöstöasioita 
- vastaava hammaslääkäri §:t 16-18/19 henkilöstöasioita 

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 11   5.2.2020 
 
ULKOISTUSPROSESSIN KESKEYTYS 
 
Hall § 11 Jäsenkuntien omistusohjauspalaverissa 5.2.2020 käsiteltiin kuntayh-

tymän vielä kesken olevaa selvitystä, voidaanko kuntayhtymän nykyi-
nen toiminta siirtää yksityisen toimijan tuotettavaksi. Kilpailutus on ollut 
tarkoitus teettää kuluvan vuoden alussa. 

 
 Samassa yhteydessä oli tarkoitus kilpailuttaa Savukosken kunnan pal-

veluasuminen ja sen tukipalvelut ja odotettiin Kemijärven kaupungin 
mahdollista osallistumista kilpailutukseen. Kemijärven kaupunki on 
kuitenkin luopunut kilpailutusajatuksesta tässä vaiheessa. 

 
 Todennäköistä on, että pelkästään kuntayhtymän palvelujen kilpailu-

tuksella ei saavuteta toivottua taloudellista hyötyä, koska väestöpohja 
on pieni. Omistajaohjauskeskusteluun perustuen olisi syytä luopua kil-
pailutuksesta. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. keskeyttää ulkoistusprosessin ja peruu terveyspalvelujen kilpailu-
tuksen sekä 

2. pyrkii edelleen kehittämään yhteistyötä lähikuntien kanssa etsien 
uusia mahdollisuuksia kuntayhtymän ja lähialueen väestön tarvit-
semien palvelujen tuottamiseksi. 

 
Päätös:  Hallitus 
 

1. keskeyttää ulkoistusprosessin ja peruu terveyspalvelujen kilpailu-
tuksen sekä 

2. pyrkii edelleen kehittämään yhteistyötä lähikuntien kanssa etsien 
uusia mahdollisuuksia kuntayhtymän ja lähialueen väestön tarvit-
semien palvelujen tuottamiseksi. 
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Hallitus § 12   5.2.2020 
 
MUUT ASIAT 
 
Hall § 12 Keskusteltiin 5.2.2020 pidetystä jäsenkuntien omistajaohjausneuvotte-

lusta. Aiheina olivat mm. terveyspalvelujen kilpailutus, terveyspalvelu-
jen ja sosiaalipalvelujen yhteistyön kehittäminen, kuntayhtymän talo-
usarvio ja perussopimuksen päivittäminen. 

 
 Neuvottelussa sovittiin, että kunnanjohtajat tuovat tehdyn muistion 

jäsenkuntien hallituksille tiedoksi. 
 
 Sovittiin, että seuraava kokous pidetään Pelkosenniemellä 19.2.2020 

klo 15. 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.14. 
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Hallitus      5.2.2020 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät      1 – 5, 9 – 10 ja 12 
 

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

Pykälät     6 ja 11 
 

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    6 ja 11 
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  


