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KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  18.3.2020 klo 16.00 – 16.43  
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
 
OSALLISTUJAT 
 
Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Kulpakko Aino  Honkanen Heikki       
  Laukkanen Anu  Oikarinen Antti   
  Luoma-aho Tero   puheenjohtaja 
  Pyykönen Pentti Kiemunki Sari -Anne 
     
 
  Savukoski 
  Ahola Merja                     
  Kelloniemi Marja-Liisa Haapakoski Raimo  
   Kilpimaa Kari  
  Savukoski Jouko     varapuheenjohtaja       
   
Muut osallistujat 

  Varmo Veli-Matti johtava lääkäri   
  Reinvuo Ulla toimistonhoitaja/pöytäkirjanpitäjä  Skypellä 

  Koskenlaine Sirpa johtava hoitaja/pöytäkirjanpitäjä    
  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri   
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja  Skypellä 
  Vauhkonen Päivi   Pelkosenniemen kunnanjohtaja   Skypellä 
  Mulari Antti      Savukosken kunnanjohtaja  Skypellä 
   
    
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                         Pöytäkirjanpitäjä 
                    
 
  Tero Luoma-aho        Sirpa Koskenlaine            
                       
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 24 –  33   
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski  26.3.2020 
       
 
  Sari-Anne Kiemunki       Raimo Haapakoski 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka  27.3.2020 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/hallinto/poytakirjat-hallitus/     
 
Todistaa   
    
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 24    18.3.2020  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 24  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             Honkanen Heikki 
Laukkanen Anu  1,5          Oikarinen Antti 
Luoma-aho Tero   1,5             Suopanki Elina  
Pyykönen Pentti   1,5          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 § 25 – 27   18.3.2020 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 25 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 11.12.2019 ja esityslista lähetetty hallituksen 

jäsenille ja asioiden esittelijöille 11.3.2020. 
 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Jl. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Todettiin.  
 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Hall § 26 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 Sari-Anne Kiemunki ja Raimo Haapakoski.   
 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Hall § 27 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. 
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Hallitus § 28    18.3.2020 
 
KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 28 Toimistonhoitaja: 
 Kuntayhtymän hallitus hyväksyi 5.2.2020 § 5 toiminta- ja taloussuunni-

telman 2020 - 2022. 
 
 Talousarviossa on hyväksytty toiminnan tavoitteet ja tavoitteiden to-

teuttamista varten määrärahat ja tuloarviot. 
 
 Jäsenkuntien valtuustot käsittelevät kuntayhtymän toiminta- ja talous-

suunnitelman, Pelkosenniemen kunnanvaltuusto 10.3.2020 ja Savu-
kosken kunnanvaltuusto 9.3.2020.  

 
 Perussopimuksen 9 § mukaan kuntayhtymän hallitus päättää määrä-

rahojen jaosta tulosalueittain ja tulosyksiköittäin ja toiminnalle asetettu-
jen tulostavoitteiden seurannasta.  

 
 Hallintosäännön mukaan ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympä-

ristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen käyttösuunnitelman. 
 
 Talousarviovuodelle laadittu käyttösuunnitelma on liitteenä 1. 
 Käyttösuunnitelmaan perustuen on vuodelle 2020 laskettu terveyden-

huoltolain 58 § mukaiset kustannukset: 
 

 

KÄYNTI €

Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla

 - sis. tavanomaiset lab.- ja rtg-tutkimukset 209,35

Sairaanhoitajan vastaanotolla

 - sis. tavanomaiset laboratoriotutkimukset 115,20

Käynnin korvaava puhelu / sairaanhoitaja 47,00

Neuvolan terveyden-/sairaanhoitajan vastaanotolla

 - sis. tavanomaiset laboratoriotutkimukset 170,55

Kotisairaanhoitajan kotikäynti 115,20

Hammaslääkärin vastaanotolla

 - sis. tavanomaiset lab.- ja rtg-tutkimukset 129,80

Suuhygienistin vastaanotolla

 - sis. tavanomaiset lab.- ja rtg-tutkimukset 49,10

Laboratoriossa 35,30

Röntgenissä 183,60

Fysioterapeutin vastaanotolla 53,35

VUODEOSASTON HOITOPÄIVÄ 422,70  
 
 Sotilasvammalain 6 a § mukaiset kustannukset ovat avohoitokäynnille 

133,50 e ja vuodeosaston hoitopäivälle 469,90 e. 
 
 CD:n polttaminen asiakkaalle 11,40 e/kpl. 
 Em. hinnat ovat myös vakuutusyhtiöltä laskutettavia täyskustannus-

maksuja.  
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Hallitus § 28    18.3.2020 
 
...Käyttösuunnitelman vahvistaminen  
 
 Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy/on hyväksynyt osaltaan käyttö-

suunnitelman 16.3.2020.  
 
Ehdotus: Jl Hallitus vahvistaa liitteen 1 mukaisen käyttösuunnitelman ja esittelyssä 

mainitut avohoidon ja vuodeosaston hoitopäivien kustannukset. 
 
Päätös: Hallitus vahvisti liitteen 1 mukaisen käyttösuunnitelman ja esittelyssä 

mainitut avohoidon ja vuodeosaston hoitopäivien kustannukset. 
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Hallitus § 29   18.3.2020 
 
TALOUSARVION 2020 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 
 
Hall § 29 Jäsenkuntien kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet kuntayhtymän toi-

minta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2022. 
 
 Talousarviossa on hyväksytty toiminnan tavoitteet ja tavoitteiden to-

teuttamista varten määrärahat ja tuloarviot. Kuntayhtymän talousarvio 
on jäsenkuntien valtuustoihin nähden sitova jäsenkuntien mak-
suosuuksien, käyttötalouden ja investointien nettosumman osalta. 

 
1. Tavoitteet, toiminnan toteuttaminen ja määrärahat 

 
Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän hallitus päättää määräraho-
jen jaosta tulosalueittain ja tulosyksiköittäin ja toiminnalle asetettujen 
tulostavoitteiden seurannasta. 
 
Käyttötalouden toiminnalliset (määrälliset) tavoitteet ovat jäsenkuntien 
valtuustoihin nähden ohjeellisia hoitopäivien ja avohoitokäyntien osal-
ta. Investointiosan sitovuus määritellään hankkeittain. Määrärahojen 
siirrosta hankkeiden välillä päättää yhtymähallitus. 
 
Tulosalueet vastaavat määrärahojen käytöstä taloudellisesti ja toimin-
nan toteuttamisesta asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä niiden tu-
loksellisuuden ja taloudellisuuden seurannasta. 
 
Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia tulosalueittain ja tukipalveluyksi-
kön osalta tulosyksikön sisällä. Tulosalueen määrärahojen käytöstä ja 
määrärahojen siirrosta tulosalueen yksiköiden välillä päättää tulosalu-
een johtaja, tukipalveluyksikön osalta toimistonhoitaja ja ravintohuollon 
osalta ravitsemuspäällikkö. Jos hallituksen myöntämä tulosalueen tai -
yksikön määräraha ei riitä, on johtavan lääkärin selvitettävä rahoitus-
tarpeen kattaminen toisen tulosalueen tai -yksikön määrärahoista.  
 
Tulosalueen koko määrärahan ylitys ja tuloarvion alitus on esitettävä 
ja perusteltava hallitukselle talousarviovuoden aikana heti kun muutos 
on tiedossa.  

 
 Kuntayhtymän hallitus päättää mahdollisista tulosalueiden välisistä 

määrärahojen siirrosta. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettä-
vä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. 
Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muu-
tosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. 
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Hallitus § 29    18.3.2020 
 
…Talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohje 

 
Hallitus on nimennyt toistaiseksi tositteiden hyväksyjät ja maksumää-
räyksen antajat (hallituksen puheenjohtaja, johtava lääkäri, tulosaluei-
den johtajat omilla tulosalueillaan, vastaava hammaslääkäri, toimis-
tonhoitaja, ravitsemispäällikkö) sekä arvopostin vastaanottajaksi ta-
lonmiehen ja toimistonhoitajan. 
 
Käynti- ja muut toimintatilastot toimitetaan kuukausittain seuraavan 
kuukauden 5. päivään mennessä toimistoon. 

 
 Saapuneiden laskujen maksuaika on kaksi viikkoa. Ostolaskut on tilat-

tava sähköisinä ja laskut käsitellään sähköisesti Rondo-järjestelmässä. 
Laskuille on oltava asiatarkastaja ja hyväksyjä. Lasku on riittävästi yk-
silöitävä (tarkoitus, mitä/ketä lasku koskee, tili, kustannuspaikka, toi-
minto, alv-koodi, mahdollinen ennakkoperintärekisteriote). Laskun hy-
väksyjä vastaa viime kädessä laskun oikeellisuudesta. Koska kir-
janpitolain mukaan tositteen tehtävänä on todentaa liiketapahtuma, 
hyväksyjän on varmistuttava laskun oikeellisuudesta ja siitä, että las-
kusta käy selville tarvittavat perusteet ja selvitykset ja, että ne ovat 
myöhemminkin helposti todettavissa mm. tilintarkastuksessa. Meno-
tositteesta on käytävä selville vastaanotettu tuotannontekijä ja tulo-
tositteesta luovutettu suorite.  

 
 Laskut on käsiteltävä viivytyksettä ja hyvissä ajoin ennen eräpäivää, 

jotta ne voidaan siirtää maksatukseen ajoissa ja vältytään viivästysko-
roilta. 

 
 Ennakkoperintärekisteriin kuulumattomien laskut maksetaan kuukau-

den viimeinen päivä, jos laskut on toimitettu palkanlaskentaan kaksi 
viikkoa ennen maksupäivää. Laskun liitteenä tulee olla kopio vakuutus-
todistuksesta tai vakuutuskirjasta. 

 
 Kaikkien laskun käsittelijöiden on syytä kiinnittää erityistä huomiota 

arvonlisäveromenettelyyn, eläkevakuutusmenettelyyn ja laskutusmää-
räyksiin. 

 
 Kunnallisen eläkelain piiriin kuuluu myös sellainen henkilö, joka ei ole 

työsuhteessa kuntayhtymään, mutta jolle maksetaan palkkiota tai muu-
ta vastiketta tehdystä työstä toimeksianto- tai konsulttisopimuksen tai 
vastaavan järjestelyn perusteella. Jos toiminta kuuluu yrittäjien eläke-
lain piiriin tai sitä harjoitetaan yhtiön tai muun yhteisön nimissä, ei siitä 
peritä eläkemaksuja. Tämän vuoksi työn suorittajalta tulee aina vaatia 
kopio vakuutustodistuksesta tai vakuutuskirjasta maksettaessa hänelle 
korvauksia. Jo sopimuksia tai toimeksiantoja tehtäessä on tekijän 
huomioitava eläkelakien vaikutukset. 
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Hallitus § 29    18.3.2020 
 
…Talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohje 
 
 Palkat maksetaan vakituisille viranhaltijoille kuukauden 15. päivänä ja 

sijaisille kuukauden viimeisenä päivänä. Kokouspalkkiot maksetaan 
palkkiosäännön mukaisesti neljännesvuosittain.  

 
 2. Perittävät maksut 

 
Tulosalueiden on perittävä asiakasmaksut ja muut tulonsa ajoissa ja 
oikean suuruisina. Laskuissa on oltava maininta korkolain mukaisesta 
viivästyskoron suorittamisvelvollisuudesta ja muistutuslaskuista perit-
tävästä 5 euron korvauksesta.  
 
Mikäli saatavaa ei suoriteta kahden laskutuskerran jälkeen, se siirre-
tään ulosottoperintään. 

 
 Toimisto huolehtii ulosottoteitse tapahtuvasta jatkoperinnästä. Toimis-

toon on toimitettava tiedot laskutetuista asiakasmaksuista vähintään 
kerran viikossa ja muut tilitykset kuukausittain seuraavan kuukauden 
5. päivään mennessä. 

 
 Jäsenkuntien käyttötalouden maksuosuusennakoiden perusteena voi-

daan käyttää kahdettatoista osaa talousarvion mukaisesta määrästä ja 
etenkin loppuvuodesta niitä on pyrittävä oikaisemaan jäsenkunnan to-
teutuneen käytön mukaisesti. 

 
2. Hankinnat 
 
Hankinnoissa noudatetaan julkisista hankinnoista säädettyjä lakeja. 
Hankintalakia sovelletaan EU-kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot 
ylittäviin hankintoihin. Hankinnat suoritetaan taloudellisesti, tarkoituk-
senmukaisesti ja suunnitelmallisesti. Hankintoja pyritään keskittä-
mään. Tarjouksista tulee hyväksyä se, joka on kokonaistaloudellisesti 
edullisin tai hinnaltaan halvin. Ilman kirjallista tarjouskilpailua hankinto-
ja tehdään vain erityisistä syistä, esim. hankinnan vähäinen arvo, jol-
loin tarjoukset voidaan pyytää myös puhelimitse tai jos yhteishankinta-
rengas on jo kilpailuttanut hankinnan asianmukaisesti.  
 
Tarjouspyynnössä on esitettävä valintaperusteet etukäteen esim. hin-
taperusteen lisäksi mahdollisuus päätöksentekoon toiminnallisiin syi-
hin ja kokonaistaloudellisuuteen perustuen.  
 
Viranhaltijapäätös on tehtävä sellaisesta yli 1000 euron hankinnasta, 
joka ei kuulu jokapäiväiseen toimintaan kuuluviin kulutustavarahankin-
toihin. Hankintapäätös tulee perustella ja siihen on liitettävä oikaisuoh-
je ja osoitus asian saattamisesta markkinaoikeuteen. 10000 € ylittävis-
tä hankinnoista päättää hallitus.  
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Hallitus § 29    18.3.2020 
 
…Talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohje 
 

Ympäristöterveyslautakunta päättää ko. hankinnoista ympäristöter-
veyshuollon yhteistoiminta-alueen osalta. 

 
3. Matkat ja matkalaskut 
 
Virka- ja virantoimitusmatkat tulee tehdä niin vähin kokonaiskustan-
nuksin kuin on mahdollista. Yhteiskyytejä kuntayhtymän ja naapuri-
kuntien viranhaltijoiden kanssa on pyrittävä käyttämään mahdollisuuk-
sien mukaan. Samoin luottamustehtävissä toimivien samalta suunnal-
ta kulkevien on käytettävä yhteiskuljetusta. 

 
Matkalaskut on esitettävä viivytyksettä matkan päätyttyä ja viimeistään 
kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. Matkalaskujen on 
oltava tarkasti yksilöityjä. Laskua vastaanotettaessa on siihen merkit-
tävä sen saapumispäivä. 
 
Työntekijöiden ja viranhaltijoiden matkakustannusten korvaukset mak-
setaan kahden kuukauden kuluessa matkalaskun esittämisestä. 
 
Luottamushenkiöiden matkakustannusten korvaukset maksetaan ko-
kouspalkkioiden maksatusten yhteydessä. 
 
4. Sisäinen valvonta  
 
Hallituksen hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjetta 
on noudatettava.  
 
Tulosalueiden vastuuhenkilöt suorittavat kukin vastuualueellaan si-
säistä valvontaa muiden työtehtäviensä ohessa. He myös vastaavat 
siitä, että sisäisen valvonnan ohjeita noudatetaan ja riskeihin varaudu-
taan siten, ettei toiminta vaarannu.  
 
5. Tilivelvolliset 
 
Jäsenkuntien valtuustot ovat määritelleet kuntayhtymän tilivelvollisiksi 
hallituksen sekä sen asettamien toimikuntien jäsenet ja johtavan lää-
kärin. Viranhaltijoista tilivelvollisia ovat lisäksi johtava hoitaja, vastaava 
hammaslääkäri, ympäristöterveysjohtaja (ent. terveysvalvonnan johta-
ja) ja toimistonhoitaja. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus antaa edellä olevan talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohjeen 

kaikille viran- ja toimenhaltijoille noudatettavaksi. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Hallitus § 30    18.3.2020 
 
TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2019 
 
Hall § 30 Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä 

soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kuntalain mu-
kaan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja annet-
tava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen 
saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Ti-
linpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden 
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toiminta-
kertomus.  

 
 Kuntalain mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa 

oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja 
rahoituksesta sekä toiminnasta. Toimintakertomuksessa tulee antaa 
selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden to-
teutumisesta ja tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 

 
 Kuntayhtymässä tilinpäätöksen allekirjoittavat kuntayhtymän hallitus ja 

kuntayhtymän johtaja, johtava lääkäri. 
 
 Tarkastuslautakunta antaa jäsenkuntien valtuustoille arviointikerto-

muksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitel-
lään jäsenkuntien valtuustoissa tilinpäätöksen yhteydessä. 

 
 Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus on liitteenä. Erillistä hen-

kilöstötilinpäätöstä ei ole laadittu. 
  
 Kuntayhtymän käyttötalouden toimintakulut toteutuivat 94,62 %:sti ja 

toimintatuotot 94,53 %:sti. Toimintakulut jäivät 275.549,49 € alle talo-
usarvion ja toimintatuotot alittuivat 285.308,22 €.  

 
 Jäsenkuntien perusterveydenhuollon maksuosuudet oli arvioitu 

3.465.000 euroksi. Maksuosuudet olivat 3.209.695,46 €. Jäsenkunnan 
maksuosuus kuntayhtymän talousarvioon nähden alittui Savukosken 
kunnan osalta. Pelkosenniemen kunnan osuudeksi muodostui 
1.809.283,02 €, maksuunpantujen ennakoiden jälkeen jouduttiin peri-
mään lisämaksua 70.958,02 €. Savukosken kunnan osuus oli 
1.400.412,44 € ja maksuunpantuja ennakoita voitiin palauttaa 
92.512,56 €.  

 
 Pelkosenniemen kunta käytti avohoidon palveluja edellisen vuoden 

tapaan Savukosken kuntaa enemmän.  Käyntien määrä kasvoi yh-
teensä 1031 edellisvuodesta. Pelkosenniemeläiset tekivät 9425 käyn-
tiä, 51,51 % (2018: 9458 käyntiä 51,89 %) ja savukoskelaiset 8873 
käyntiä, 48,49 % (2018: 8809 käyntiä 48,11 %). 
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Hallitus § 30    18.3.2020 
 
...Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2019 
 
 Vuoden alusta 12-paikkaisena toimineen vuodeosaston käyttöaste jäi 

odotettua pienemmäksi, kuormitus-% oli 85,4. Jäsenkuntien välisen 
vuodeosaston käyttösuhteen oli arvioitu jakautuvan tasan. Pelkosen-
niemi käytti oman osaston hoitopäivistä 62,61 % (2018: 56,78 %) ja 
Savukoski 37,39 % (2018: 43,22 %). Kaikkien hoitopäivien käyttösuh-
de oli Pelkosenniemi 63,19 % ja Savukoski 36,81 %. 

 
 Yhteistoiminta-alueella ympäristöterveydenhuollon kuntien kuluiksi 

arvioitiin 747.050 euroa. Talousarvio toteutui 92,67 %:sti. Jäsenkunti-
en osuudet olivat 692.318,58 € ja kunnille palautettiin liikaa perittyjä 
ennakoita 54.733,42 €. 

 
 Ympäristönsuojelun tuotot ja kulut toteutuivat lähes arvion mukaisesti. 

Jäsenkunnilta jouduttiin perimään käyttökulujen lisämaksua yhteensä 
4.499,69 €. 

 
 Savukosken terveyskeskuksen hankintaan ja korjaukseen oli varattu 

400.000 €. Määrärahasta käytettiin tilan ostoon ja toimitilojen suunnit-
teluun 69.479,85 € kuluneena vuonna. Korjaustöiden toteutus siirtyi 
vuodelle 2020.  

 
 Hallitus osti KOy Sau-Herran huoneiston L4 hallintaan oikeuttavat 

osakkeet fysioterapiatiloiksi, kulut 9.690 €. Hankinta rahoitettiin pois-
toilla. Tilan kunnostuskustannukset sisältyvät käyttötalousmenoihin. 

  
 Maksuosuudet on peritty jäsenkunnilta ja osajäsenkunnilta toteutunei-

den kulujen mukaan ja huomioitu jo tilinpäätöksessä. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus  
 

1. toteaa, että kuntayhtymässä ei ole syntynyt yli- tai alijäämää, koska 
jäsenkuntien todelliset maksuosuudet on sisällytetty tilinpäätök-
seen, 

2. hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen, 
3. esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tar-

kastettavaksi ja 
4. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 

 
Päätös: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin. Lisäksi hallitus oikeutti taloushal-

linnon tekemään teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia tilinpäätös-
asiakirjoihin.    
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Hallitus § 32    18.3.2020 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Hall § 32 Sosiaali- ja terveysministeriö 

- Kuntainfo: Koronavirustilanteeseen varautuminen kunnissa ja sai-
raanhoitopiireissä 

Suomen Kuntaliitto 
- kansallinen veteraanipäivä 2020 
Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri §:t 8-12 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 36-47   henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 7 henkilöstöasia 
- vastaava hammaslääkäri §:t 1-4 henkilöstöasioita 

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 33   18.3.2020 
 
 
MUUT ASIAT 
 
Hall § 33 Johtava lääkäri antoi tietoa koronaviruksesta. 
 
 Lääkäritalon huutokauppa Pelkosenniemellä päättyy lauantaina 

21.3.2020. Sovittiin, että hallituksen kokous pidetään Savukoskella 
tiistaina 24.3.2020 klo 15.00. Kokouksessa päätetään hyväksytäänkö 
tarjous. 

 
 Sovittiin, että hallituksen kokoukseen 22.4.2020 valmistellaan pykälä 

etäkokouksen mahdollistamiseksi. 
 
 Perussopimus otetaan hallituksen kokouskäsittelyyn 22.4.2020. Pe-

russopimuksen valmisteltu malli lähetetään kokouskutsun mukana.
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Hallitus     18.3.2020 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät  24 - 33      
 

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  


