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KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  17.6.2020 klo 16.00 – 17.30  
 

Paikka  Kunnanvaltuuston kokoushuone, Savukoski 
 
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/pöytäkirjanpitäjä    
  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri   
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja    
  Vauhkonen Päivi   Pelkosenniemen kunnanjohtaja        
  Mulari Antti      Savukosken kunnanjohtaja                      
  
    
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                          Pöytäkirjanpitäjä 
                    
 
  Jouko Savukoski  Sirpa Koskenlaine        
    
                       
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 60 – 74   
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski    
       
 
  Pentti Pyykönen  Marja-Liisa Kelloniemi 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka  29.6.2020 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/hallinto/poytakirjat-hallitus/     
 
Todistaa   
    
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 60   17.6.2020  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 60 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 3           Honkanen Heikki 
Laukkanen Anu  1,5            Oikarinen Antti 
Luoma-aho Tero   1,5             Suopanki Elina  
Pyykönen Pentti   1,5 3         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 § 61 – 63   17.6.2020 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 61 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 10.6.2020. 
 
 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 § 62 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 Marja-Liisa Kelloniemi ja Pentti Pyykönen.   
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 63 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 totesi, ettei 

lisäasioita ollut.   
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Hallitus § 64   17.6.2020 
 
RUOKAPALVELUTARJOUS        
 
Hall § 64 Kuntayhtymän vuodeosaston ravintohuollon järjestämistä on käsitelty 

pitkään. Keittiöiden yhdistämistä Pelkosenniemen kunnan kanssa on 
selvitetty, yhdistämistä on kokeiltu 2011 ja keittiötyön mitoitus on tehty, 
viimeksi 2014. Vuonna 2018 kuntayhtymän hallitus päätti muuttaa 
kuntayhtymän keittiön jakelukeittiöksi ja ostaa palvelun Pelkosennie-
men kunnalta.  Pelkosenniemen kunnan tekninen lautakunta teki 
tammikuussa päätöksen tarjota palvelua terveyskeskukseen. Tarjouk-
sen hinnalla kuntayhtymän ravintohuolto olisi tullut nykyistä kalliim-
maksi, kun terveyskeskuksen keittiössä olisi edelleen tarvittu henkilö-
kuntaa ruoan jakeluun. Tarjousta ei tuotu hallituksen hyväksyttäväksi. 

 
 Ravintohuollon järjestämiseksi on etsitty muita vaihtoehtoja. 
 
 Neidon Sydän on tehnyt kuntayhtymälle tarjouksen Pelkosenniemen 

terveyskeskuksen tiloissa tuotettavista ruokapalveluista 1.1.2021 al-
kaen tai erikseen sovitusti. Ruokapalvelu sisältää ruokapalvelun tuot-
tamisen vuodeosastolle potilaille ja henkilökunnalle sekä talon ulko-
puolisille lounasasiakkaille. Yrittäjä leipoo keittiössä myyntiin leipiä ja 
kahvileipiä. 

  
 Yrittäjä vastaa raaka-aine ja tarvikehankinnoista. 
 
 Potilasvuorokauden ateriakokonaisuus sisältää aamupalan, lounaan, 

päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan. Potilasvuorokauden ateriahinta on 
32,00 €/vrk (alv 0). Henkilökunnan ja vieraiden ateriat hinnoitellaan 
erikseen. 

 
 Yrittäjä vuokraisi kuntayhtymän keittiön kahden vuoden määräajaksi, 

minkä jälkeen osapuolet neuvottelevat uuden sopimuksen. Vuokra si-
sältää veden, sähkön, talonmiespalvelun, jo olemassa olevien laittei-
den huollon sekä mahdolliset korjauskustannukset, keittiön irtaimiston 
sekä sosiaalitilojen käytön. Keittiön mahdollisista muutostöistä aiheu-
tuvista kustannuksista sekä palauttamisesta ennalleen vuokrasuhteen 
päätyttyä vastaa vuokralainen. 

 
 Neidon Sydän harjoittaa pitopalvelutoimintaa, johon tarkoitukseen 

vuokratiloja myös käytetään. Yrittäjä rekrytoi oman henkilökuntansa. 
 
 Vuoden 2020 ravintohuollon toiminnan nettokulut ovat 163.500 €. Yrit-

täjän tarjouksen perusteella kuluja voitaneen säästää arviolta 42.000 
€. Säästö syntyy henkilövähennyksestä kun uudella toimintamallilla 
tarvitaan vähemmän henkilökuntaa. 

 
 Yrittäjä esittelee tarjouksensa kokouksessa.  
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Hallitus § 64    17.6.2020 
 
…Ruokapalvelutarjous 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. vuokraa Neidon Sydämelle terveyskeskuksen keittiön 1.1.2021 al-
kaen 300 €/kk, 

2. tekee sopimuksen Neidon Sydämen kanssa ruokapalvelujen tuot-
tamisesta 1.1.2021 – 31.12.2022, 

3. valtuuttaa johtavan hoitajan käymään tarvittavat neuvottelut keittiö-
henkilökunnan kanssa toimintamallin käyttöönotosta ja 

4. päättää, että tämä pykälä on salassa pidettävä, Laki viranomaisen 
toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 20 mom.  

 
Päätös:                  Hallitus 
 

1. vuokraa Neidon Sydämelle terveyskeskuksen keittiön 1.1.2021 tai 
sopimuksen mukaan alkaen 300€/kk, 

2. tekee sopimuksen Neidon Sydämen kanssa ruokapalvelujen tuot-
tamisesta 1.1.2021 – 31.12.2022. Palvelua ei tarvitse kilpailuttaa, 
koska se ei ylitä Hankintalain liitteen E 5-15 kohta 7 Muut erityiset 
palveluhankinnat Ruokapalvelut kynnysarvoa 300.000€ ja 

3. valtuuttaa johtavan hoitajan käymään tarvittavat neuvottelut keit-
tiöhenkilökunnan kanssa toimintamallin käyttöönotosta. 

 
Yrittäjä Riitta Kulju oli läsnä kokouksessa klo 16.00 – 16.20. Hän pois-
tui kokouksesta, kun asiaa alettiin käsitellä klo 16.20. 
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Hallitus § 65    17.6.2020 
 
TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN  
ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019 
 
Hall § 65 Hallitus hyväksyi 18.3.2020 § 30 kuntayhtymän tilinpäätöksen ja jätti 

sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 
 
 Tarkastuslautakunta kokoontui 14.5.2020 ja sen arviointikertomus se-

kä tilintarkastajan tilintarkastuskertomus on oheismateriaalina. 
 
 Tilintarkastaja on antanut 14.5.2020 jäsenkuntien valtuustoille tilintar-

kastuskertomuksen, jossa toteaa kuntayhtymän hallintoa hoidetun lain 
ja jäsenkuntien valtuustojen päätösten mukaisesti, lukuun ottamatta 
lääkeaineiden hankintaa. Lääkeaineiden hankintaa ei ole kilpailutettu 
julkisista hankinnoista säädetyn lain mukaisesti; lausuntoa ei ole mu-
kautettu tämän osalta.   

 
 Kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty asian-

mukaisesti. 
 
 Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevi-

en säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja 
riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituk-
sesta ja toiminnasta. 

 
 Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden 

myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta. 
 
 Tarkastuslautakunta on käsitellyt 14.5.2020 tilintarkastuskertomuksen 

ja antanut arviointikertomuksensa jäsenkuntien valtuustoille. Tarkas-
tuslautakunta kehottaa vuodeosaston käyttöasteen ja kustannusten 
seurantaan ja tarvittaviin toimenpiteisiin. Kotisairaanhoito tulisi jatkos-
sa raportoida erikseen ja lautakunta suosittelee kiinteistönhoitosuunni-
telman tekemistä. Arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta esit-
tää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tili-
velvollisille. 

 
Ehdotus: Jl.  Hallitus merkitsee vuoden 2019 tilintarkastuskertomuksen ja tarkastus-

lautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi. 
 
Päätös: Hallitus merkitsi vuoden 2019 tilintarkastuskertomuksen ja tarkastus-

lautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi.  
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Hallitus § 66   17.6.2020 
 
LAUSUNTO LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAA 
2021 – 2023 JA TALOUSARVIOTA 2021 VARTEN 
 
Hall § 66 Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 18 §:n mukaan 

jäsenkunnille on varattava tilaisuus tehdä esityksiä kuntayhtymän toi-
minta- ja taloussuunnitelmaan jo sen valmisteluvaiheessa. Kuntayh-
tymä pyytää 30.6.2020 mennessä esityksiä ja lausuntoa sairaanhoito-
piirin kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä, taloudesta ja taloudelli-
sista mahdollisuuksista vuosina 2021 – 2023. 

 
 Lapin sairaanhoitopiirin toiminnan suunnittelussa noudatetaan yhty-

mävaltuuston hyväksymiä strategisia linjauksia. Yhtymähallitus on 
25.3.2020 § 47 antanut ohjeen toiminnan ja talouden suunnittelua var-
ten vuosille 2021 – 2023 ja talousarvion 2021 laatimista varten. 

 
 Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa terveydenhuol-

tolaissa ja erikoissairaanhoitolaissa ja muissa säädöksissä määrätyt 
erikoissairaanhoidon palvelut väestölle tehokkaasti ja taloudellisesti. 
Vuosille 2018 – 2020 on laadittu tuottavuusohjelma, jota toimenpide-
ohjelmalla tarkennetaan. Vuodelle 2019 on laadittu toimenpideohjel-
ma, jonka toteuttaminen jatkuu vuonna 2020. 

 
 Talousarvion laadintaohjeet annetaan jaoteltuna osa-alueisiin: erikois-

sairaanhoidon oma toiminta, Muonion ja Enontekiön perusterveyden-
huollon oma toiminta, läpilaskutettavat ostopalvelut, logistiikka- ja ma-
teriaalipalvelut –yksikön kautta myytävät tuotteet muille organisaatioil-
le ja investoinnit. 

 
 Vuoden 2020 talousarviossa on oman toiminnan osalta yhtymähallitus 

hyväksynyt 26.2.2020 § 30 yhteensä 4,4 milj. € sopeuttamisohjelman. 
Tavoite on, etteivät erikoissairaanhoidon oman toiminnan kustannuk-
set tai jäsenkuntalaskutuksen hinnat kasva kustannusten kasvun seu-
rauksena. Yhtymähallitus on hyväksynyt sopeuttamisohjelman edellyt-
tämät talousarviomuutokset 25.3.2020 § 43. 

 
 Muutettu talousarvio 2020 luo pohjan vuoden 2021 talousarviolle. Val-

tuuston hyväksymässä Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2020 – 
2022 ja talousarviossa 2020 on suunnitelmavuodelle 2021 arvioitu La-
pin sairaanhoitopirin oman toiminnan kasvuksi 1,5 % ja läpilaskutetta-
vien ostopalveluiden kasvuksi 5 % verrattuna vuoden 2020 alkuperäi-
seen talousarvioon. Talousarvion 2021 laadinnan pohjaksi on otettu 
muutettu talousarvio 2020, jossa on huomioitu sopeuttamisohjelman 
mukaiset muutokset ja johon tehdään valtuuston hyväksymät korotuk-
set suunnitelmavuodelle 2021. Muita talousarvioon 2020 hyväksyttyjä 
talousarviomuutoksia tässä ei huomioida sopeuttamisohjelman lisäksi. 
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Hallitus § 66    17.6.2020 
 
…Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2021 – 2023… 
 
 Vuoden 2021 talousarviossa perusinvestointien taso pidetään vuoden 

2020 alennetulla tasolla. Arvioitu poistotaso on 9,6 milj. €, mutta pe-
rusinvestoinnit ovat korkeintaan 6,5 milj. €:n tasossa. Lapin keskussai-
raalan laajennushankekokonaisuus on 138 milj. € ja ajoittuu vuosille 
2019-2023. Investointivaraukset rakentamisvuosille varataan laajen-
nushankkeen suunnitelmien perusteella. Laajennushankkeeseen liittyy 
investointeja, jotka eivät kuulu allianssiin. Ne tarkastellaan omana ko-
konaisuutenaan, jonka hallinta on olennaisen tärkeä, koska sen rahoi-
tusta pitää järjestää mahdollisesti erillisellä lainoituksella. 

 
 Ohjetta ja aikatauluja päivitetään tarvittaessa poikkeustilan ja/tai epi-

demia/pandemiatilanteen edellyttämällä tavalla. 
 
Ehdotus: Jl. Johtavan lääkärin lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja talous-

suunnitelmaan vuosille 2021–2023 ja talousarvioon vuodelle 2021 lu-
ettiin kokouksessa ja esitettiin hallitukselle hyväksyttäväksi. 

 
Päätös: Hallitus hyväksyi johtavan lääkärin lausunnon Lapin sairaanhoitopiirin 

toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2021–2023 ja talousarvioon 
vuodelle 2021 annettavaksi sairaanhoitopiirille.  
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Hallitus § 67   17.6.2020 
 
ASIAN- JA ASIAKIRJAHALLINNAN KÄYTTÖÖNOTTO /Innofactor Oyj:n tarjous 
 
Hall § 67 Kuntayhtymä on saanut Innofactor Oyj:ltä tarjouksen Dynasty 10 – 

asian- ja asiakirjahallinnan käyttöönotosta.  
 
 Dynasty on julkishallinnon päätöksenteon tueksi suunniteltu järjestel-

mä, joka sisältää toimistotyökalut asiankäsittelyprosessien ja tiedon-
hallinnan kokonaisvaltaiseen toteutukseen. Järjestelmä on modulaari-
nen ja käyttäjäorganisaatio valitsee toiminnallisuudesta tarvitsemansa 
osa-alueet. 

 
 Tarjous sisältää  
 

- Tiedonohjausjärjestelmän (TOJ) 
Tiedonohjausjärjestelmä on tarkoitettu julkishallinnon ja yritysten 
tiedonohjaussuunnitelman ylläpitämiseen sekä tuottamaan asiakir-
jan sähköiseen säilyttämiseen tarvittavat luokittelutiedot erilaisiin 
tietojärjestelmiin. Se korvaa Excel- ja Word-taulukot ja helpottaa 
sekä tehostaa asiakirjahallintoa. 

- TOS-mallin (tiedonohjaussuunnitelma) käyttöönoton 
Tiedonohjaussuunnitelmamalli on asiakkaan muokattavissa, kopi-
oitavissa ja siihen voi lisätä puuttuvia rakenneosia. 

- Asianhallinnan 
Asianhallinta kertoo mitä asioita organisaatiossa on vireillä ja mitä 
siellä on käsitelty. Asian käsittelyn edetessä sen tapahtumat ja vai-
heet tallennetaan omina merkintöinään asian yhteyteen. 

- Dokumenttienhallinnan 
Dokumenttienhallinta on ratkaisu vaativaan asiakirjojen käsittelyyn 
ja hallintaan ja sisältää mm. asiakirjojen versioinnin, työkulut ja va-
paasanahaun. 

- Kokoushallinnan 
Kokoushallintamoduulilla tuotetaan esityslistat, jotka täydennetään 
pöytäkirjoiksi 

- Viranhaltijapäätösten hallinnan 
Viranhaltijapäätösten hallinta mahdollistaa helpon tavan tuottaa ja 
hallita organisaation päätöksiä. 

- Kokoushallinnan www-julkaisut (esityslista ja pöytäkirja) 
Kokoushallinnan julkaisupalvelu kattaa esityslistojen ja pöytäkirjo-
jen julkaisun liiteasiakirjoineen internet-palvelimelle. 

- Optiot: sopimushallinnan ja kuulutukset modulien käyttöönotot 
Sopimushallinta mahdollistaa helpon tavan rekisteröidä ja hallita 
organisaation sopimuksia. 
Kuulutusten hallinnassa voi laatia, hallita ja julkaista ilmoituk-
sia/kuulutuksia organisaation internet-sivuilla. 
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Hallitus § 67    17.6.2020 
 
…Asian- ja asiakirjahallinnan käyttöönotto / Innofactor Oyj:n tarjous 
 
 Tarjouksessa kuvattujen tuotteiden käyttöönoton kustannukset (alv 0) 
 

 

Kustannusten yhteenveto €

Käyttöönottopalvelut

Dynasty 10 käyttöönotto (toj, tos-malli, asianhall, dok.hall,

viranhaltijapäät, kokoushallinta, kokoushallinta julkaisu) 18365

Käyttöoikeuslisenssit

Dynastyn käyttöoikeuslisenssit yhteensä 15500

Ylläpito- ja tukimaksut /vuosi

Dynastyn vuosittainen ylläpitomaksu 3100

yhteensä 36965  
  
 Käyttöoikeuslisenssit on hinnoiteltu erillisinä, mutta kuuden samanai-

kaisesti hankittavan moduulin hankinnasta TOS-malli tarjotaan veloi-
tuksetta. Hinnat ovat maksimissaan 50 nimetylle käyttäjälle. 

 
 Dynasty –järjestelmän käyttöönotto tapahtuu yhteisesti laaditun pro-

jektisuunnitelman mukaisesti. Innofactor nimeää projektipäällikön, jon-
ka johdolla tehdään projektisuunnitelma ja joka valvoo suunnitelman 
toteutumista ja antaa tarvittaessa tukea. Lopputuloksena on käyt-
töympäristössään tarkoituksenmukaisesti toimiva järjestelmä sekä mo-
tivoituneet ja osaavat käyttäjät. Käyttöönotto voidaan jakaa osamodu-
leihin. Käyttöönoton pituus riippuu käyttöönotettavien ohjelmisto-osien 
määrästä ja asian-/asiakirjahallinnon nykytilanteesta. Projektin aika-
taulu riippuu mm. asiakkaan tilanteesta, käyttäjien määrästä ja käyt-
töönotettavien modulien määrästä. 

 
 Tällä hetkellä kuntayhtymässä ei ole käytössä sähköistä asianhallinta-

järjestelmää. Pelkosenniemen ja Savukosken kunnilla on ollut käytös-
sään saman yhtiön kokoushallintaohjelmiston aikaisempi versio. 

 
 LapIT on selvittänyt alueen Dynasty-käyttäjien yhteistyömahdollisuuk-

sia tiedonohjauksen osalta. Käyttäjälisenssit on jokaisen eri organisaa-
tion ostettava jokaiseen osioon erikseen, mutta ohjelmiston osioita 
TOJ ym. voidaan käyttää yhteisesti, mikäli ne ovat samassa ympäris-
tössä. TOJ ja TOS-koulutusta olisi järkevä ottaa yhteisenä alkuvai-
heessa, mutta projektin myöhemmässä vaiheessa Innofactor raken-
nuttaa koulutusten yhteydessä asiakkaalle omaa ympäristöä, jolloin 
usein asiakkaat haluavat oman koulutuksen yhteisen sijasta. 

 
 Kuntayhtymän henkilöresurssit eivät nykyisellään riitä em. asian- ja 

asiakirjahallintaohjelman käyttöönottoon, vaikka yhteistyöhön jäsen-
kuntien kanssa päästäisiinkin. 

 
 Toimiston talousarviossa ei ole kuluvalle vuodelle määrärahaa ohjel-

miston hankintaan.  
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Hallitus § 67    17.6.2020 
 
…Asian- ja asiakirjahallinnan käyttöönotto / Innofactor Oyj:n tarjous 
 
 Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta on tullut voimaan 1.1.2020. 

Määräaika saapuneiden asiakirjojen muuttamiselle digitaaliseen muo-
toon päättyy 31.12.2022. 

 
  Organisaation tiedonohjaussuunnitelman valmistelutyö on aikaa vaati-

vaa ja on yleensä kestänyt puolesta vuodesta vuoteen. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus hankkii Innofactor Oyj:ltä Dynasty 10 asian- ja asiakirjahallin-

taohjelman. 
 
Päätös: Hallitus hankkii Innofactor Oyj:ltä Dynasty 10 asian- ja asiakirjahallin-

taohjelman. Rahoitus on järjestettävä budjetin sisältä. 
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Hallitus § 68   17.6.2020  
 
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUULTA 2020  
 
Hall § 68 Toimistonhoitaja: 
 Oheismateriaalina on talousarvion toteutumavertailu ja terveystoimen 

kuntakohtainen omien palvelujen käyttötilasto ensimmäiseltä vuosinel-
jännekseltä.  

 
 Käyttötalous on toteutunut alkuvuoden pääsääntöisesti noudattaen 

talousarviota.  
 
 Avohoidon käyntejä on kertynyt suunnitelman vastaavan ajan keskiar-

voa ja edellisen vuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Koronaepidemi-
an vuoksi jouduttiin yli 70-vuotiaiden terveydenhoitokäyntejä karsi-
maan ja se näkyy etenkin neuvolatoiminnan ja fysioterapian käynti-
määrien vähenemisenä. Vuodeosaston kuormitus-% on ollut 95,5, kun 
ulkokunnille myytiin käytetyistä hoitopäivistä 10 %. Jäsenkuntien väli-
nen käyttö jakaantui lähes tasan.  

 
 Käyttötalouden tuottoja on saatu odotetusti. Avohoidon asiakasmaksu-

jen kertyminen tasoittunee loppuvuodesta, koska käynneistä lääkärin 
ja sairaanhoitajan vastaanotoilla peritään maksu vain kolmelta kerralta 
kalenterivuoden aikana. Kustannusten voidaan olettaa toteutuvan kun-
tayhtymän talousarvion mukaisesti.  

 
 Lääkäritalon myytiin 32.600 eurolla. Vuonna 2017 tehdystä ovien ja 

ikkunoiden uusimisesta oli alas kirjattavaa 4309,88 € ja kaukolämmön 
9.546 euron liittymismaksu kirjattiin kuluksi. 

 
 Investoinneista on 1.1.-31.3.2020 käytetty 116.128,63 euroa Savukos-

ken vastaanoton toimitilojen rakentamiseen.  
 
Ehdotus: Jl. Hallitus merkitsee talousarvion ja käyttötilastojen toteutumat tiedoksi. 
 
Päätös: Hallitus merkitsi talousarvion ja käyttötilastojen toteutumat tiedoksi. 
 
  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN   Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    97 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|    |    | 
 

Hallitus § 69   17.6.2020 
 
PERUSSOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN 
 
Hall § 69 Liitteenä 1 on päivitetty perussopimus ja oheismateriaalina voimassa 

oleva sopimus.  
 
 Perussopimukseen on lisätty kuntalain vaatimuksen mukaiset pykälät 

taloudenseurantajärjestelmästä, yli-/alijäämän käsittelystä ja korjattu 
jäsenkuntien toivomat päivämäärät tilinpäätöksen ja talousarvion toi-
mittamisesta jäsenkunnille. Osajäsenyyssopimus, joka koskee ympä-
ristöterveydenhuoltoa ja ympäristönsuojelua, ei muutu. 

 
 Perussopimus on otettava laajempaan tarkasteluun jos/kun kumman-

kin jäsenkunnan sosiaalitoimi siirretään kuntayhtymän hoidettavaksi. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus esittää jäsenkuntien valtuustoille liitteenä 1 olevan perussopi-

muksen hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: Hallitus esittää jäsenkuntien valtuustoille liitteenä 1 olevan perussopi-

muksen hyväksyttäväksi. 
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Hallitus § 70    17.6.2020 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Hall § 70 Sosiaali- ja terveysministeriö 

- koronavirustartuntojen ehkäisy ympärivuorokautisen hoidon ja huo-
lenpidon toimintayksiköissä 

- covid-19 –pandemiaan liittyvät työstä poissaolo-, karanteeri- ja 
eristämispäätökset 

Jääkäriprikaati, Lapin aluetoimisto 
- kunnan ja seurakunnan edustajien sekä lääkäreiden nimeäminen 

vuoden 2020 Lapin maakunnan kutsuntoihin 
Verohallinto 
- verotuspäätös tuloverosta 2019 
Ympäristöterveyslautakunta  
- pöytäkirja 29.4.2020 
Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri §:t 18 – 22 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 74 – 116 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 11 – 12 ja 14 - 17 henkilöstöasioita, § 13 han-

kintapäätös (kesäajan kiinteistöhuollon päivystys) 
- vastaava hammaslääkäri §:t 7 – 8 hankintapäätökset (lääkejää-

kaappi, autoklaavi- tislauslaite-moottori) 
Johtavan lääkärin päätös vuodeosaston sulkemisesta 18.6.2020 klo 
14:00 – 27.7.2020 klo 7:00. 

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 71   17.6.2020 
 
TULEVISTA KOKOUSAJOISTA PÄÄTTÄMINEN 
 
Hall § 71 Tulevien kokousten aikataulu voisi olla hyvä sopia. Alustavaa aikatau-

lua voidaan tarvittaessa muuttaa. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus päättää seuraavat kokoukset pidettäväksi klo 15 tai klo 16 al-

kaen 
 
 26.8.2020 
 30.9.2020 
 21.10.2020 
 18.11.2020 ja 
 9.12.2020. 
 
Päätös: Hallitus päätti seuraavat kokoukset pidettäväksi klo 15 tai klo 16 alka-

en 
 
 26.8.2020 
 30.9.2020 
 21.10.2020 
 18.11.2020 ja 
 9.12.2020. 
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Hallitus § 72   17.6.2020 
 
TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTELYT      
SALASSA PIDETTÄVÄ  Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 20 mom. 
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Hallitus § 73   17.6.2020 
 
MUUT ASIAT 
 
Hall § 73 Savukoskella on terveyskeskuslääkärin vastaanottoa tiistaina, keski-

viikkona ja torstaina terveyskeskuslääkäri Eeva-Liisa Suomalaisen 
vuosiloman 1.6. – 5.7.2020 aikana. Aukioloajoista tiedotetaan vastai-
suudessa samanaikaisesti sekä Pelkosenniemen että Savukosken 
toimipisteiden osalta. 

 
  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN   Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    102 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|    |    | 
 

Hallitus § 74   17.6.2020 
 
SAVUKOSKEN UUDET TOIMITILAT 
 
Hall § 74 Savukosken uudet toimitilat valmistuvat ja ne vastaanotetaan 17.6. 

iltapäivällä. 
 
Ehdotus: Jl. Työmaakokouksen huomiot esitellään kokoukselle ja hallitus tutustuu 

tiloihin. 
 
Päätös: Työmaakokouksen huomiot esitettiin kokouksessa. Puheenjohtaja 

päätti kokouksen klo 17.30, jonka jälkeen hallitus tutustui Savukosken 
uusiin toimitiloihin. 
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Hallitus     17.6.2020 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät 60–63, 65–66, 68–74          
 

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

Pykälät 64, 67       
 

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 64, 67        
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  
 


