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YHTYMÄKOKOUS 

 
Aika:  Keskiviikko 19.05.2021 kello 10.00  

Paikka:  Sähköinen kokous 

 

 

ASIALISTA 

 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

5. Tilinpäätös 31.12.2020 ja tilikauden tuloksen käsittely 

6. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 

7. Tilintarkastuskertomus 

8. Vastuuvapauden käsittely 

9. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 

10. Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta 

11. Option käyttäminen tilintarkastuspalveluiden hankinnalle 

12. Kokouksen päättäminen 

 

Pekka Rajala 
Pekka Rajala 

Hallituksen puheenjohtaja 
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YLEISMAKSU (Kela-korvattavaa) 33€ / työntekijä / vuosi

Sisältää: terveys- ja yritystietojen ylläpidon potilastietojärjestelmässä sekä käynteihin liittyvät avustavan henkilökunnan toimis-
topalvelut (mm. ilmoittautuminen, neuvonta, uuden ajan varaaminen) sekä näihin liittyvät tarvikehankinnat  ja tietojärjestelmien 
ylläpitokustannukset

PALVELUMAKSU (ei Kela-korvattavaa)

1 - 3 henkilöä 25€ / työntekijä /vuosi (+alv 24%)

4 - 10 henkilöä 22€ / työntekijä /vuosi (+alv 24%)

11 - 50 henkilöä 12€ / työntekijä /vuosi (+alv 24%)

yli 50 henkilöä 7€ / työntekijä /vuosi (+alv 24%)

Sisältää: 
*laskutukseen liittyvät palvelut (pl. kauttalaskutuksen laskutuslisän) ja näihin liittyvät tarvikehankinnat ja tietojärjestelmien 
ylläpitokustannukset
*arkistointiin liittyvät palvelut (sähköinen/paperinen arkistointi, kirjallisen materiaalin skannaus potilastietojärjestelmään) ja 
näihin liittyvät tarvikehankinnat ja tietojärjestelmien ylläpitokustannukset
*ajanvarauspalvelut puhelinpalvelun tai internetin kautta ja näihin liittyvät tietojärjestelmien ylläpitokustannukset
*Kela-korvaushakemuksen tuottamisen ja lähettämisen tilikausittain

Työterveyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntijan työstä veloitetaan pääsääntöisesti käytetyn ajan mukaan. Tuntiveloitus alkava 15min.
Kaikki Lappican vastaanotot toteutetaan perinteisenä vastaanottona tai videovälitteisenä etävastaanottona, aina tilanteen mukaan.

KELA I - LAKISÄÄTEINEN TOIMINTA
ENNALTAEHKÄISEVÄ JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ 
TYÖTERVEYSHUOLTO
TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITE
Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja 
tapaturmien ehkäisy ja hoito sekä hyvinvoiva työ- ja toimintakykyinen henkilöstö. Työterveysasiantuntijam-
me ovat tarvittaessa mukana työkykyä ylläpitävissä toiminnoissa ja kuntoutushankkeissa.

Yritysasiakkaille laaditaan työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka on voimassa 3-5 vuotta työn altis-
teista riippuen. Toimintasuunnitelman laadintaan osallistuvat eri ammattiryhmät tarpeen mukaan.

Lakisääteisestä toiminnasta Kela korvaa vuosittain vahvistamansa korvauskäytännön mukaisesti (lue lisää 
www.kela.fi). Lakisääteinen ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä työterveyshuolto koostuu esimerkiksi 
seuraavista toiminnoista.

Asiakastyöpaikka – Työterveyspalvelut
* Palveluntarpeiden yhteinen määrittely, tavoitteiden asettelu ja 
toimintasuunnitelman tekeminen

Työpaikkakäynnit (työpaikan terveys)
* Työpaikalla tehtävä työolosuhteiden kartoitus, työmenetel-
mien sekä altisteiden selvittäminen ja näiden terveydellisen 
merkityksen arviointi
* Neuvonta ja ohjaus terveelliseen ja turvalliseen työskentelyyn
* Työyhteisöjen työhyvinvoinnin ja toiminnan tuki
* Turvallisuuden ja ensiapuvalmiuden arviointi
* Päihteiden käytön ennaltaehkäisy
* Esimiestyön/johtamisen tuki
* Tuki organisaation muutostilanteissa

Terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen
(yksilön terveys) 
* Henkilöstön työhöntulotarkastukset sekä lakisääteiset työter-
veystarkastukset
* Oikeiden työtapojen ja välineiden käytön opastus
* Sairaspoissaoloseuranta
* Varhainen tuki työkykyongelmissa
* Työkyvyn arviointi sekä tarvittava tuki ja seuranta
* Kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutukseen ohjaus
* Tuki työelämän muutostilanteissa
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Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus tuntihinnan mukaisesti, hinta sisältää valmisteluajan
TTH erikoislääkäri Työterveyslääkäri Työterveyshoitaja Työfysioterapeutti Työterveyspsykologi

Ryhmätoiminta 375 360 185 185 340

Ryhmätoiminta/hlö 80 77 42 42 73

Kriisiryhmä, 1 ohjaaja 270

Kriisiryhmä, 2 ohjaajaa 350

Ensiapukurssit erillisen hinnoittelun mukaan

Työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset, työhyvinvointikartoitukset, työpaikkakäynnit, työterveysneu-
vottelut, etävastaanotot, puhelut ja chat-palvelu.

AMMATTIRYHMÄ HINTA / TUNTI
Työterveyshuollon erikoislääkäri 175

Työterveyslääkäri 164

Työterveyshoitaja 87

Työfysioterapeutti 91

Työterveyspsykologi 155

Kohdennetut selvitykset ja työterveystoiminnan suunnittelu

AMMATTIRYHMÄ HINTA / TUNTI
Työterveyshuollon erikoislääkäri 177,5

Työterveyslääkäri 166,5

Työterveyshoitaja 88,5

Työfysioterapeutti 92

Työterveyspsykologi 157

Matka-ajan tuntihinta.

AMMATTIRYHMÄ HINTA / TUNTI
Työterveyshuollon erikoislääkäri 105

Työterveyslääkäri 100

Työterveyshoitaja 70

Työfysioterapeutti 70

Työterveyspsykologi 83
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KELA II - VAPAAEHTOINEN TOIMINTA 
SAIRAANHOITO JA TYÖKYKYÄ PALAUTTAVA TYÖTERVEYSHUOLTO

Lakisääteistä toimintaa voidaan täydentää vapaaehtoisella sairaanhoidolla ja muun terveydenhuollon 
palveluilla. Vapaaehtoinen toiminta sisältää työterveyspainotteisen yleislääkäritasoisen sairaanhoidon sekä 
niin sovittaessa erikoislääkärin konsultaatiot ja tutkimukset. Yleislääkäritasoinen sairaanhoito sisältää myös 
työterveyshoitajan sekä työfysioterapeutin vastaanoton ja toimenpiteet. 

Vapaaehtoisen sairaanhoidon tarkka sisältö määritellään työterveyspalvelusopimuksessa.

Sairaanhoitokäynnit voidaan toteuttaa joko perinteisenä käyntinä vastaanotolla tai etävastaanottona.

NEUVONTA JA OHJAUS 18 €/KPL

Työterveyshuollon ammattihenkilö antaa omahoito -ohjeita, tekee tarvittaessa tutkimuslähetteitä ja arvioi 
jatkohoidon tarvetta.

AMMATTIRYHMÄ HINTA / TUNTI
Työterveyslääkäri tai yleislääkäri 161,5

Työterveyslääkäri tai yleislääkäri + avustaja 191,5

Työterveyshoitaja 83,5

Työfysioterapeutin suoravastaanotto 87
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TYÖTAPATURMAT JA AMMATTITAUDIT 
Työtapaturman sattuessa olkaa välittömästi yhteydessä työterveyshuoltoon, lisäksi esimiehen tulee tehdä 
viipymättä työtapaturmailmoitus oman vakuutusyhtiön internetsivuilla. 

Työtapaturma- ja ammattitautikäyntien laskutus tapahtuu työnantajan lakisääteisestä tapaturmavakuutuk-
sesta. Vakuutusyhtiön päätöksen ollessa kielteinen, laskutetaan työnantajaa. 

TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT  

TYÖTERVEYSHUOLLON ASIANTUNTIJAPALVELUT
Työhyvinvointi on monen eri tekijän summa ja se syntyy arkityössä. Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla 
tapahtuu aina johtajien, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyönä. Muita keskeisiä toimijoita ovat työsuojelu-
henkilöstö ja luottamusmiehet.

Työhyvinvoinnin ylläpitämisessä työpaikan tärkeä kumppani on työterveyshuolto. Työhyvinvoinnin edistämi-
nen näkyy kaikessa organisaation toiminnassa ja se on pitkäjänteistä ja jatkuvaa yhdessä tekemistä. Palve-
luita voidaan toteuttaa joko Lappican tai asiakkaan tiloissa tai videovälitteisesti. Kysy meiltä lisää, räätälöim-
me palvelut asiakaskohtaisesti.

Lappica tarjoaa erikseen sovittaessa mm. ryhmätoimintaa, ensiapukoulutusta ja työnohjausta sekä muita 
työhyvinvointipalveluita

* Palvelu ei ole yleensä Kela -korvattavaa.

TYÖNOHJAUS JA TYÖKYKYKOORDINAATTORI, ohjauksen kesto 45min
Työnohjaus, yksilö 240€ + alv 24% *

Työnohjaus, ryhmä 3-4 hlö 300€ + alv 24% *

Työnohjaus, ryhmä 5-8 hlö 350€ + alv 24% *

Työkykykoordinaattori 110€ + alv 24% *

Työyhteisösovittelu: taustatyö 91€/tunti, sovittelutyö 150€/tunti + alv 24% *

Vastaanotto, etävastaanotto, konsultaatiot, puhelut, chat ja sähköpostiasiointi.

AMMATTIRYHMÄ HINTA / TUNTI
Työterveyshuollon erikoislääkäri (ammattitautiasiat) 185,5

Työterveyslääkäri tai yleislääkäri 174,5

Työterveyshoitaja 96,5

Työfysioterapeutti 100

Työterveyspsykologi 165

ASIANTUNTIJAPALVELUT

TTH erikoislääkäri Työterveyslääkäri Työterveyshoitaja Työfysioterapeutti Työterveyspsykologi

205€ + alv 24% * 185€ + alv 24% * 105€ + alv 24% * 105€ + alv 24% * 165€ + alv 24% *
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TUTKIMUSHINNASTO

Yleisimmät tarvittavat vastaanotolla ja laboratoriossa tehtävät tutkimukset

Vastaanotolla tehtävät tutkimukset Hinta € Laboratoriotutkimukset Hinta €
Äänesaudiometria, tavallinen 30 Perusverenkuva ja trombosyytit (B -PVK+T) 2,8

Mikrospirometria 0 Alaniiniaminotransferaasi (P -ALAT) 1,9

Spirometria 40 Alkalinen fosfataasi (P –AFOS) 1,9

PEF-mittaus vastaanotolla 0 Aspartaattiaminotransferaasi (P –ASAT) 1,9

PEF-tutkimus + etäseuranta 30 Leukosyytit (B –Diffi) 8,1

Verenpaineen etäseuranta 25 Bakteeri (U –BaktJVi) 15,8

Spirometria ja bronkodilataatiokoe 60 C-reaktiivinen proteiini (P -CRP) 1,9

Happisaturaatio 0 Glukoosi (fP –Gluk) 2

Pika-EKG 17,5 Glutamyylitransferaasi (P –GT) 1,9

Ultramax 13 Kalium (P –K) 1,9

Verensokeri 16 Kalsium (P –Ca) 1,9

Hemoglobiini 0 Kemiallinen seulonta (U –KemSeul) 4,3

Pika-CRP 23 Kolesteroli (fP-Kol) 1,9

Virtsan liuskatutkimus 0 Kolesteroli HDL (fP-Kol-HDL) 1,9

Kehonkoostumusmittaus 10 Kolesteroli LDL (fP-Kol-LDL) 1,9

Polkupyöräergometritutkimus 20,5 Lasko (B –La) 5,2

Verenpaineen mittaus 0 Natrium (P-Na) 1,9

Sydämenrytmin vuorokausiseuranta 147 Triglyseridit (fP-Trigly) 1,9

Verenpaineen vuorokausiseuranta 160 Tyreotropiini (P-TSH) 2,3

Uniapnea-analysointi 147 Tyroksiini (P-T4-V) 2,8

Kliininen rasituskoe 180 Näytteenottomaksu / lähete 15

Yleisimmät radiologiset tutkimukset

Hinta € Hinta €
Natiivi RTG-kuvat 76 Luuntiheysmittaus 84

MRI pään, kaulan- ja selkärangan alue 68-158 Ultraäänitutkimukset 130

MRI lantio, nivelet ja raajat 148-178 Solu- tai kudosnäyte UÄ tutkimuksessa 73

MRI vatsan alue 88-178 Mammografia, perus 86

Tutkimuksenkäsittelymaksu, sisältyy hintoi-
hin. (Ei Kela-korvattava)

20 Laaja mammografia + UÄ 124
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MUUT MAKSUT
Hinta € Hinta €

Erikoislääkärikonsultaatiot Erillinen hinnoittelu Materiaali- ja kopiointimaksu á 1,7

Ulkopuolisen SL-tod. kirjaaminen 3,5 Kilometrikorvaus Verottajan ohje

Kanta-maksu** 1,85 Kinesioteippi 1,7

Manuaaliset mittaukset työpaikalla * 6€/mittaus Sähköinen terveystarkastuksen 
esitietokysely *

12€/hlö

Kausi-influenssarokotukset, sisältää 
rokotteen

39,5 PIRA-palvelu yrityksille * 55 €+ alv 24% / vuosi

Reseptien uusinta Hinta €
Vastaanottokäynnillä 0

1-2 lääkettä, ilman käyntiä 21

3 tai useampi lääke, ilman käyntiä 31

Lausunnot ja todistukset

Hinta € Hinta €
Ajokorttitodistus 35 T-todistus 45

A-todistus vastaanotolla maksuton Huumelausunto 25

B-lausunto, tavallinen 70 + ajankäyttö Säteilytyöntekijän välitodistus 30

B-lausunto, laaja 95 + ajankäyttö Lausunto tai lähete ilman käyntiä ajankäytön mukaan

B-lausunto, erittäin laaja 161,5 + ajankäyttö Terveydentilan selvitys 10

B-lausunto lääkekorvattavuudesta 34 Rokotustodistus 12

C-todistus 50 Laivaväen tarkastustodistus 41

Kyselyt, hankkeet, projektit ja ensiapukoulutukset
Erillisen hinnoittelun mukaan.

* Ei Kela-korvattava
** Kanta-maksu koskee kaikkia työterveydessä vastaanottavien ammattiryhmien vastaanottoa, joista tehdään kirjaukset kantaan. 

VASTAANOTTOAIKOJEN PERUMINEN
Vastaanottoajan perumiset tulee tehdä soittamalla asiakaspalveluun 020 692 190 vastaanottoaikaa edeltävän työpäivän aikana 
klo 16.00 mennessä. Perumattomasta, käyttämättä jätetetystä vastaanottoajasta laskutamme varatun vastaanottoajan hinnan + 
alv 24%.

MUUT MAKSUT
Potilaiden terveystietojen siirtokustannukset Työterveys Lappicasta toiselle palveluntuottajalle veloitetaan käytetyn ajan mukaan, 
minimilaskutus tunti. Kumppanuussopimusyritysten laskut tehdään kauttalaskutuksena + laskutuslisä 28€ (+alv)

Hinnaston tuotteet arvonlisäverottomin hinnoin, mahdollinen ALV-verokanta lisätään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön 
mukaisesti. Lainsäädännössä, viranomaisohjeissa tai ostopalveluissa tapahtuneet muutokset voivat aiheuttaa hinnanmuutoksia.

Hinnasto on voimassa 1.1.2021 alkaen. (Lappica Oy:n hallitus 3.11.2020 §38).
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PALVELUKUVAUS
17.2.2021

 Rantavitikantie 33
96300 ROVANIEMI

puhelin 0201 555 222
Y-tunnus: 1637268-5

ALV-rek

TOIMIVA LAITE

PÄÄTELAITTEIDEN ELINKAARIPALVELU

PALVELUN YLEISKUVAUS

Tehostamme asiakkaan päätelaitteiden ylläpitoon liittyvää kustannusten sekä käytön
hallintaa tarjoamamme elinkaaripalvelun avulla.

Keskitettäessä päätelaitteiden elinkaareen liittyvät toiminnot kilpailutuksesta laitteen
poistoon LapIT:lle, hankintaprosessi nopeutuu ja yksinkertaistuu vapauttaen
asiakkaan henkilöresursseja ydinliiketoimintaan.

PALVELUN SISÄLTÖ

Palvelu pitää sisällään:

- laitteiden kilpailutuksen
- LapIT:n tilausportaalin asiakkaan määrittelemille henkilöille
- hyväksymiskierron tilausprosessiin tarvittaessa
- tuen laitevalintoihin
- vakioidut laitemallivaihtoehdot
- laiterekisterinäkymän asiakkaan määrittelemille henkilöille

o laite- ja käyttäjätiedot
o laitteen sijaintitiedot
o tiedot käyttöönotosta ja elinkaaren päättymisen ajankohdasta
o rahoitus- ja omistustiedot

- laiterahoituksen
- laitetoimituksen asiakkaan tiloihin

o työasemat ja vastaavat laitteet asiakkaan työpisteelle
o muut päätelaitteet asiakaskohtaisesti sovitulla tavalla keskitettyyn

pisteeseen
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- käyttöjärjestelmän ja varusohjelmien ensiasennuksen laitteen käyttöönoton
yhteydessä

- laitetakuun piiriin kuuluvat tehtävät
- laitteiden elinkaaren päättyessä helpon uusimismahdollisuuden
- laitteiden tietoturvallisen käytöstä poiston
- laiterekisteristä saatavan perusraportoinnin

o laitemäärien tarkastuspisteraportoinnin
o kvartaaliraportti koskien laitteiden rahoitusta

Laitteen hallintaan ja käytönaikaiseen ylläpitoon liittyvät palvelut määritellään
erillisissä Päätelaitteiden hallintapalvelu sekä tukipalvelu -palvelukuvauksissa. Nämä
palvelut sisältyvät käyttäjäperusteiseen peruspalveluun.

KÄYTÖN EDELLYTYKSET JA RAJOITUKSET

Asiakkaan velvollisuutena on ilmoittaa LapIT:lle kaikista palvelun tuottamiseen
liittyvistä laitteisiin kohdistuvista muutoksista, kuten:

- käyttäjätiedot
- sijaintitiedot
- kustannuspaikkatiedot

LapIT sopii asiakkaan kanssa elinkaaripalveluiden käytännöistä esim. varalaitteiden
toimittamisesta.

Asiakas vastaa muista kuin laitetakuun piiriin kuuluvista laitekuluista sekä
ohjelmistojen käyttöoikeuksien hankinnasta ja kustannuksista.

Mikäli laiterekisterinäkymä edellyttää käyttäjältä erillisen lisenssin hankintaa, asiakas
vastaa lisenssikustannuksista.

Palvelu- ja laiterahoitusmaksut veloitetaan sopimuksen mukaisesti.
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VASTUUMATRIISI

Palvelun tuottamisen vastuumatriisi:

TEHTÄVÄT JA VASTUUT
PÄÄVASTUU

LISÄTIEDOT
LapIT Asiakas

PALVELUSOPIMUS
Tarjous x LapIT tekee palvelusta tarjouksen asiakkaalle

Tilaus x Asiakas hyväksyy kirjallisesti tarjouksen, tai tilaa
muuta hyväksyttyä tapaa käyttäen palvelun

Sopimus x LapIT tekee palvelusta sopimuksen

Palvelu- ja tukipyynnöt asiakkaan
toimittajille x

Asiakkaan vastuulla on huolehtia, että LapIT:lla on
oikeus tehdä tarvittaessa tukipyyntöjä toimittajille,
joiden kanssa asiakkaalla on sopimus palveluun
liittyen

Palvelun sisällöstä ja käytöstä viestiminen
loppukäyttäjille x

Asiakas vastaa palvelun toimintavoista, palvelun
sisällön, palvelutasojen muutosten yms. tiedon
kertomisesta loppukäyttäjille. LapIT avustaa
asiakkaan edustajaa tarvittaessa tiedottamisen
sisällön tuottamisesta

Palvelun kehitystyö ja toimintavarmuus x LapIT vastaa palvelun tarvitseman ympäristön
toimintavarmuudesta ja kehittämisestä

PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOVAIHE
Laitteiden vaatimusmäärittely x Laitteille asetettavat tekniset ja toiminnalliset

vaatimukset.
Mallivakiointi, vakiomallien julkaisu x Elinkaarenhallintapalveluun kuuluvien mallien

mallivalikoiman hallinta vaatimusmäärittelyn
mukaisesti.

Vakioidun laite-, käyttöjärjestelmä- ja
ohjelmistoympäristön määrittely x Vakioinnista sovitaan yhdessä LapIT:n kanssa

PALVELUN YLLÄPITOVAIHE
Tietoturva- ja järjestelmäpäivitykset ja
ylläpito x Toimittajan tuottamien palveluiden osalta
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Vika- ja häiriötilanteista ilmoittaminen
palvelupisteeseen x Loppukäyttäjä

Vika- häiriö- ja ongelmanhallinta x Tekniset ongelmat, käyttöjärjestelmä, ei sovellusten
käyttötuki

Sovelluksien vika- ja häiriötilanteet x Kun sovelluksen pääkäyttäjyys ei ole LapIT:lla
Käyttöjärjestelmän korjauspäivitykset,
biosin ja ajurien päivitykset x Biosin ja ajurien päivitykset tarvittaessa

Ohjelmistoasennukset ja päivitykset x
Asiakkaan hankkimasta palvelukokonaisuudesta
riippuen. Asiakas toimittaa LapIT:lle asennusmediat ja
asennusohjeet

Ohjelmistolisenssien hankinta x
Asiakkaan hankkimasta palvelukokonaisuudesta
riippuen. Tarvittavien ohjelmistolisenssien hankinta.
Tarvittaessa LapIT konsultoi hankinnassa

Ohjelmistolisenssien hallinta x

Asiakkaan hankkimasta palvelukokonaisuudesta
riippuen. Tarvittavien ohjelmistolisenssien ylläpito
(mm. toimisto-ohjelmisto, käyttöjärjestelmä,
palvelinkäyttöoikeudet)

Hallintajärjestelmän lisenssien keskitetty
hankinta/ylläpito x

PALVELUPYYNNÖT, VIKA- JA HÄIRIÖTILANTEET

Palvelupiste x LapIT vastaa palvelupistetoiminnasta tähän palveluun
liittyen

Tuotantoympäristön tekninen valvonta x LapIT vastaa tuotantoympäristön alustan valvonnasta
(vika- ja häiriötilanteiden seuranta, suorituskyky)

Palvelupyynnön tekeminen x Asiakas tekee palvelupyynnön sovittujen käytäntöjen
mukaisesti

Vika- ja häiriöilmoitusten tekeminen x
Asiakkaan on ilmoitettava mahdollisimman tarkat
tiedot havaitsemistaan viosta tai häiriöistä sekä
tarvittavat yhteystiedot

Häiriöiden ja palvelupyyntöjen ratkaisu x Asiakkaan kanssa sovitun palvelutason mukaisesti

Mahdolliset ulkopuoliset huoltokutsut x LapIT tekee tarvittaessa huoltokutsuja
yhteistyökumppaneilleen

Tietojen päivitys palvelupyyntöön sekä
vika- ja häiriöilmoitukseen x x

LapIT huolehtii tietojen päivityksestä
toiminnanohjausjärjestelmässä. Asiakkaan on
ilmoitettava LapIT:lle muutoksista

Testaus ja ratkaisun hyväksyminen x Toimivuuden testaaminen ja hyväksyminen on
asiakkaan vastuulla
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puhelin 0201 555 222
Y-tunnus: 1637268-5

ALV-rek

Ongelmanhallinnan käynnistäminen x LapIT:n ongelmanhallintaprosessin käynnistäminen
tarvittaessa

Ratkaisun kirjaaminen ja työn sulkeminen x Työn sulkemisen yhteydessä ratkaisu kirjataan
palvelupyyntöön sekä vika- ja häiriöilmoitukseen

Varkaus- tai katoamistilanteet x
Asiakas vastaa kiinteistöjensä turvallisuudesta.
Varastetusta/kadonneesta laitteesta tulee ilmoittaa
LapIT:lle

MUUTOSHALLINTA

Muutoshallintaprosessi x LapIT vastaa muutoshallintaprosessin toteutuksesta
ja toiminnasta tähän palveluun liittyen

Muutoksen tilaaminen x Voimassa olevien muutoskäytäntöjen mukaisesti

Muutosaikataulu x LapIT ja asiakas sopivat muutosaikataulusta ja
muutokseen liittyvistä toimenpiteistä

Muutoksen toteutus x LapIT:n ympäristöön, laitteisiin tai käytäntöihin
kohdistuvan muutoksen toteutus

Muutoksen jälkeinen testaus ja hyväksyntä x Asiakaan vastuulla on palvelun toiminnan
testaaminen muutoksen jälkeen

MUUT (DOKUMENTOINTI, TIEDOTUS JA RAPORTOINTI)

Dokumentointi x LapIT vastaa palvelun tuottamiseen liittyvästä
dokumentoinnista

Raportointi x LapIT tuottaa sopimusten mukaiset raportoinnit

Palvelun väärinkäyttöjen estäminen x Asiakas vastaa palvelun sopimuksen mukaisesta
käytöstä loppukäyttäjien osalta

Osaamisen ja koulutustarpeen seuranta x
Asiakas vastaa loppukäyttäjiensä riittävästä
osaamisesta. LapIT voi ehdottaa
tarkoituksenmukaisen koulutuksen järjestämistä



OUNASTUOTANTO PÄÄTÖS 1/2021 
 

 
OSAKKEENOMISTAJIEN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS YHTIÖKOKOUKSEN TOIMIVALTAAN 
KUULUVASSA ASIASSA 
 
Osakeyhtiölain 5:1:2 §:n mukaisesti 
 

1. Perustuen lakitekniseen muutokseen JHTT-yhteisöjen poistumisesta päätettiin valita yhtiön 
tilintarkastajaksi tilikaudesta 1.1.2020-31.12.2020 lukien tilintarkastusyhteisö  Ernst & Young 
Oy Julkispalvelut EY Oy sijaan, vastuullisena tilintarkastajan JHT, KHT Anne Räisänen. 

 
 
 
Rovaniemellä 15.3.2021  
 
Päätöksen vakuudeksi  
 
 
 
Heli Välikangas 
omistajan Ounastähti-kehittämiskuntayhtymän (hallitus 15.3.2021) valitsemana edustajana 

 



OUNASTUOTANTO OY 5.2.2021 1(2)    Liite  7.1

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika  19.3.2021 klo 9.30

Paikka Teams-etäkokous

Kokousasiat

1 Kokouksen avaus

2 Puheenjohtajan valinta

3 Sihteerin valinta

4 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

5 Ääniluettelon hyväksyminen

6 Laillisuuden toteaminen

7 Työjärjestys

8 Esitetään tilinpäätös vuodelta 2020, liite 8.1

9 Esitetään tilintarkastuskertomus, liite 9.1

10 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

11 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai
tappio antavat aihetta

Hallituksen esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 2 450 000 €.
Osinko maksetaan 30.4.2021 mennessä.

12 Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

13 Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
Nykyiset
- hallituksen puheenjohtajan palkkio 300 €/kokous
- hallituksen jäsenten kokouspalkkio 150 €/kokous
- päiväraha ja matkakustannusten korvaukset maksetaan kulloinkin voi-

massa olevan valtion matkustussäännön mukaan (kokopäiväraha on
1.1.2021 alkaen 42 € ja korvaus oman auton käytöstä 0,43 €/km)
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14 Hallituksen jäsenten valinta
Yhtiöjärjestys 4 §: ” Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta
järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä
ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä. Jäseneksi valitaan kaksi jä-
sentä kustakin Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän omistajakunnasta
Rovaniemi, Kittilä, Sodankylä sekä Ounastähti Kehittämiskuntayhty-
män nimeämä asiantuntijajäsen.

Nykyiset jäsenet:
Hallituksen jäsen Hallituksen varajäsen
Susanna Junttila Maarit Simoska
Mika Kansanniva Hannu Puhalainen
Marita Toivanen Raija Palosaari
Pekka Rajala Sirkka Hangasvaara
Arja Mäkitalo Jonne Maijala
Juha Karppinen Martti Kumpulainen
Heli Välikangas

15 Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat tilikaudeksi 1.1.–
31.12.2021

7 § Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse
valita. Varsinaisen tilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin tai kaup-
pakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastaja ja hänen varamiehensä
valitaan tehtäväänsä tilikausittain.

Tilikaudella 2020 tilintarkastajana on toiminut Julkispalvelut Ey Oy,
JHTT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Anne Räisänen, KHT,
JHT.

16 Kokouksen päättäminen





























 

 

 

 

 

Toimitusjohtajasopimus             Hallitus 15.3.2021 LIITE 5 
 
Tämä johtajasopimus ei ole työsopimuslain mukainen työsopimus. 

 
 

1. Sopijapuolet 

 

1. Ounastähti kehittämiskuntayhtymä (Y-tunnus 1828127-7),  

jäljempänä myös yhtymä. 

2. Heli Välikangas, jäljempänä toimitusjohtaja. 

 

 

2. Toimitusjohtajan tehtävät 

 

Heli Välikankaan tehtävänä on toimia Ounastähti kehittämiskuntayhtymän toimi-

tusjohtajana.  

 

Toimitusjohtaja on yhtymän toimielin, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa lain 

ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja val-

voo yhtymän toimintaa sekä hoitaa yhtymän juoksevaa hallintoa kuntalain mää-

räysten mukaisesti yhtymän hallituksen antamia ohjeita noudattaen. Toimistaan 

hän on yhtymän hallitukselle vastuullinen.  

 

Toimitusjohtajan varahenkilöstä päättää yhtymän hallitus. 

 

Toimitusjohtaja johtaa yhtymän toimintaa Ounastähti kehittämiskuntayhtymän 

hallituksen hyväksymien strategioiden ja toimintasuunnitelmien sekä hallituksen 

muiden toiminnallisten linjausten perusteella.  

 

Toimitusjohtajan tehtävät on tarkemmin määritelty Ounastähti kehittämiskun-

tayhtymän vahvistamassa hallintosäännössä § 15. Toimitusjohtajalla on talou-

den ja toiminnan ajantasainen seurantajärjestelmä, jolla todennetaan asetettu-

jen tavoitteiden saavuttaminen ja poikkeaminen.  Toimitusjohtaja antaa puoli-

vuosittain raportin yhtymän tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman 

kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä kirjallisesti halli-

tukselle, tarkastuslautakunnalle, yhtymäkokoukselle ja jäsenkunnille.   

 

Normaalista toiminnasta poikkeaviin ja laajakantoisiin toimiin toimitusjohtaja saa 

ryhtyä vain yhtymän hallituksen erikseen antaman valtuutuksen nojalla. Toimi-

tusjohtajan on viipymättä ilmoitettava yhtymän hallituksen puheenjohtajalle hal-

lituksen koolle kutsumista varten sellaisista asioista, joihin toimitusjohtaja ei voi 

ryhtyä ilman hallituksen lupaa. 

 

 

3. Toimisuhteen alkaminen  

 

Tämän toimitusjohtajasopimus otetaan käyttöön 22.2.2021 alkaen. Sopimus-

suhde on voimassa toistaiseksi. Tämän sopimuksen mukainen palkanmaksu ja 

muut johtajasopimukseen liittyvät edut alkavat 22.2.2021 lukien. 
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4. Palkkaedut 

 

Toimitusjohtajan rahapalkka on 2 500 euroa kuukaudessa. Palkka maksetaan Ou-

nastähti kehittämiskuntayhtymän palkanmaksupäivänä kunkin kuukauden 30. 

päivänä, tai sen osuessa viikonlopun kohdalle edellisenä perjantaina toimitusjoh-

tajan ilmoittamalle pankkitilille 

Hallitus tarkastelee toimitusjohtajan palkkaa vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.  

 

Hallitus päättää erikseen mahdollisesta tulospalkkausjärjestelmästä ja sen sovel-

tamisesta toimitusjohtajaan. 

 

 

5. Luontaisedut 

 

Toimitusjohtajalle annetaan matkapuhelinetu luontaisetuna, jonka verotusarvo li-

sätään verotettavaan ansioon. 

 

 

6. Vuosiloma 

 

Toimitusjohtajan vuosiloma määräytyy vuosilomalain mukaisesti. Toimitusjohta-

jalla on oikeus määrätä vuosiloman ajankohta ja jakaa vuosiloma osiin halua-

mallaan tavalla siinä määrin kuin se ei aiheuta tuntuvaa haittaa yhtiön toimin-

nalle. Toimitusjohtajalle maksetaan lomapalkan yhteydessä lomaraha, jonka 

suuruus on 50 % loma-ajan rahapalkasta. Lomapalkka ja lomaraha maksetaan 

siinäkin tapauksessa, ettei lomaa voida pitää. 

 

 

7. Sairausajan palkka 

 

Sairausajan palkka maksetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 

mukaisesti ja tasoisesti. 

 

 

8. Eläke-etuudet 

 

Toimitusjohtaja siirtyy eläkkeelle täytettyään 65 vuotta. 

 

Toimitusjohtajalla on oikeus työntekijäin eläkelain mukaisen työeläkkeen lisäksi 

vapaakirjaeläkkeeseen, mikäli siitä ja sen ehdoista on sovittu erillisellä kirjallisel-

la sopimuksella. 

 

 

9. Vakuutukset 

 

Yhtymä ottaa kustannuksellaan toimitusjohtajalle vastuuvakuutuksen, joka kat-

taa toimitusjohtajan toiminnan. 

 

 

10. Matkustaminen 

 

Toimitusjohtajalle suoritetaan yhtymän toimintaan liittyvät todelliset matka- ja 

majoituskustannukset laskun mukaan. 
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Työmatkoilta suoritetaan päivärahat ja kilometrikorvaukset verohallituksen pää-

töksen mukaisiin enimmäismäärin. 

 

 

11. Edustaminen 

 

Toimitusjohtajan edustaessa yhtymää maksetaan tästä johtuvat kohtuulliset 

kustannukset kustakin edustustilaisuudesta tehtävää laskua vastaan.  

 

 

12. Jatkokoulutus 

 

Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen erikseen määrittelemässä laa-

juudessa asemaansa vastaavaan jatkokoulutukseen, jonka koulutuksen maksaa 

yhtymä. Toimitusjohtajan tulee erikseen ennen koulutustilaisuuteen ilmoittau-

tumista itse esittää koulutustilaisuudet ja sopia niihin osallistumisesta etukäteen 

hallituksen puheenjohtajan kanssa. 

 

 

13. Sivutoimet   

 

Sivutoimen pitämiseen on saatava hallituksen kirjallinen suostumus.  

 

Heli Välikankaalle myönnetään sivutoimilupa Rovaniemen kylien kehittämissääti-

ön asiamiehen tehtäviin.  

 

 

14. Sopimuksen päättyminen 

 

Irtisanomisaika on toimitusjohtajan irtisanoutuessa kuusi (6) kuukautta. 

 

Mikäli toimitusjohtaja irtisanotaan hänen tehtävät päättyvät välittömästi, ellei ir-

tisanomisesta ole toisin ilmoitettu ja hänelle maksetaan toimisuhteen päättymis-

hetkellä kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaava kertakorvaus.  

 

Sopimus päättyy ilman irtisanomista toimitusjohtajan siirtyessä eläkkeelle.  

 

Sopimuksen lakatessa olemasta voimassa, toimitusjohtajan on palautettava yh-

tymälle kaikki siltä saamansa aineisto. Toimitusjohtajalla ei ole oikeutta pidättää 

itselleen käsipanttina mitään yhtymälle kuuluvaa aineistoa mahdollisten saata-

vien vakuudeksi, elleivät saatavat ole lainvoimaisella päätöksellä riidattomasti 

todettuja. 

 

 

15. Salassapito 

 

Toimitusjohtaja ei saa toimessa ollessaan käyttää hyväkseen tai ilmaista muille 

liike- tai ammattisalaisuuksia tai muun luottamuksellisena pidettävän seikan, 

jotka yhtymä tai samaan konserniin kuuluvat yhtiöt ovat hänelle uskoneet tai 

jotka muutoin on saanut tietoonsa. 

 

Toimitusjohtaja on velvollinen pitämään salassa kaikki edellä mainitut seikat, 

mitä on kuntakonsernissa toimiessaan saanut tietoonsa, paitsi seikkoja, jotka 

asian laatuun nähden on ilmaistava. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös sen jäl-

keen, kun tämä sopimus on muutoin lakannut olemasta voimassa. 
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Mikäli toimitusjohtaja rikkoo tätä salassapitovelvollisuutta, niin hän on velvolli-

nen suorittamaan yhtymälle kustakin rikkomuksesta sopimussakkona kuuden 

(6) kuukauden rahapalkkaa vastaavan sopimussakon. 

 

 

16. Erimielisyyksien ratkaiseminen 

 

Tätä sopimusta tai sen päättymistä koskevat erimielisyydet on pyrittävä ratkai-

semaan neuvotteluteitse. Mikäli osapuolet eivät pääse asiasta sovintoratkaisuun, 

erimielisyydet käsitellään ja ratkaistaan ensiasteen tuomioistuimena yhtymän 

kotipaikan käräjäoikeudessa.  

 

 

17. Sopimuskappaleet 

 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin 

sopijaosapuolelle. 

 

Rovaniemellä  

 

OUNASTÄHTI KEHITTÄMISKUNTAYHTYMÄ 

 

 

 

Pekka Rajala   Heli Välikangas 

Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja 
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