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PÖYTÄKIRJA/
ESITYSLISTA

Nro

Sivu
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KOKOUSTIEDOT
Aika

28.6.2017 klo 16.00 – 18.30

Paikka

Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Pelkosenniemi
Juuso Marianne
Laukkanen Anna-Maija
Luoma-aho Tero
Suopanki Elina
Oikarinen Hannu
Oikarinen Antti
Savukoski
Ahola Merja
Kelloniemi Marja-Liisa
Kilpimaa Kari
Savukoski Jouko

Hirvasaho Katja puheenjohtaja §:t 43-46 ja 53
Haapakoski Raimo
Martin Heidi

Kouri Heikki
Reinvuo Ulla
Mustonen Hilkka
Hakala Merja
Nurmi Hanna
Severinkangas Pertti
Mulari Antti
Kotavuopio Keijo

vs. johtava lääkäri
toimistonhoitaja/sihteeri
vs. johtava hoitaja/sihteeri
vastaava hammaslääkäri
ympäristöterveysjohtaja
Pelkosenniemen kunnanjohtaja
Savukosken kunnanjohtaja
rakennustarkastaja §:t 43-46 ja 56

puheenjohtaja

Muut osallistujat

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Katja Hirvasaho
KÄSITELLYT ASIAT
PÖYTÄKIRJAN TAKASTUS

Sihteeri

Jouko Savukoski

Ulla Reinvuo

§:t 43 – 61
Pelkosenniemi / Savukoski

Marianne Juuso

Heidi Martin

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Aika ja paikka

12.7.2017 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi

Todistaa

Elina Parkkima, toimistosihteeri

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

Kokouspäivämäärä

Hallitus § 43

28.6.2017

Sivu
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NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN
Hall § 43

Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa on kunkin jäsenkunnan
valitsemilla jäsenillä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja
sairaansijoja terveyskeskuksessa. Kunkin kunnan valitsemilla jäsenten äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan
(perussopimus 7 §).
Jäsenkunnat ovat vahvistaneet sairaansijojen lukumääräksi
1.1.2016 alkaen 20.
Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi 1.6.2017–
31.5.2021
Varsinainen jäsen

Päätös:

Henkilökohtainen
varajäsen

Pelkosenniemi

10 ääntä

10 sairaansijaa

Juuso Marianne
Laukkanen Anna-Maija
Luoma-aho Tero
Oikarinen Hannu

2,5
2,5
2,5
2,5
10 ääntä

Honkanen Heikki
Kiemunki Sari-Anne
Suopanki Elina
Oikarinen Antti

Savukoski

10 ääntä

10 sairaansijaa

Ahola Merja
Kelloniemi Marja-Liisa
Kilpimaa Kari
Savukoski Jouko

2,5
2,5
2,5
2,5
10 ääntä

Hirvasaho Katja
Haapakoski Raimo
Martin Heidi
Luiro Anu

Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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Hallitus § 44 - 45
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hall § 44

Hallituksen päätöksen 20.2.2013 § 9 mukaan kokouskutsu on lähetettävä seitsemän päivää ennen kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian erityinen kiireellisyys sitä vaatii.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty hallituksen jäsenille ja asioiden esittelijöille 21.6.2017.
Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
paikalla. KuntaL 103 §.

Ehdotus: Jl.vt.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hall § 45

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

Päätös:

Hallitus valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, Marianne Juuso ja Heidi Martin.
Päätettiin yksimielisesti, että § 56 Savukosken lääkäritalon peruskorjauksen urakoitsijan valinta, käsitellään heti § 46 jälkeen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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Kokouspäivämäärä

Hallitus § 46

28.6.2017
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HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2017–
2019
Hall § 46

Kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan hallitus valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajuus vaihtuu kuntien välillä kahden (2) vuoden välein. Edellisen
kaksivuotiskauden puheenjohtajana toimi pelkosenniemeläinen
Sari-Anne Kiemunki.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan (1.6.2017 – 31.5.2019).

Päätös:

Hallitus valitsi puheenjohtajaksi 1.6.2017 – 31.5.2019 Jouko Savukosken ja varapuheenjohtajaksi Hannu Oikarisen.
Tämän pykälän käsittelyn jälkeen käsiteltiin § 56 Savukosken lääkäritalon peruskorjauksen urakoitsijan valinta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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Kokouspäivämäärä

Hallitus § 47

28.6.2017
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HALLITUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN, KOKOUSTEN PITÄMINEN JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN
Hall § 47

Edellisellä valtuustokaudella kokouskutsu on annettu vähintään
seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu ja
annettu sähköpostitse hallituksen jäsenille, tulosalueiden esimiehille, vastaavalle hammaslääkärille ja perusjäsenkuntien kunnanjohtajille. Varajäsenille on toimitettu sähköpostitse koko esityslista.
Varsinainen jäsen on toimittanut kokouskutsun ja esityslistan paperiversion varajäsenelleen ollessaan estynyt saapumasta kokoukseen. Asialista on annettu tiedoksi henkilöstön luottamusmiehille
ja paikalliselle lehdistölle.
Hallitus kokoontui vuonna 2016 kahdeksan kertaa ja kuluvana
vuonna on pidetty kolme kokousta. Kokouspäivät on sovittu kulloinkin erikseen. Kokoukset pidettiin pääsääntöisesti Pelkosenniemellä terveyskeskuksessa ja ne aloitettiin klo 16 tai klo 17.
Pöytäkirjat tarkistettiin erikseen ja asetettiin nähtäville tämän jälkeen kuntalain 108 §:n mukaisesti.
Hallituksen pöytäkirjat on toimitettu hallituksen jäsenille ja varajäsenille sähköisesti.
Hallintosäännön 3. luvussa on kokousmenettelyä koskevat määräykset.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus päättää,
1.
2.
3.
4.

Päätös:

koollekutsumisesta,
kokousten pitopaikasta ja -ajasta,
pöytäkirjojen nähtäväksi asettamisesta ja
esityslistan tiedottamisesta.

Hallitus päätti, että
1. kokouskutsu annetaan 15 päivää ennen kokousta ja esityslista
seitsemän (7) päivää ennen kokousta,
2. kokouspäivät sovitaan kulloinkin erikseen ja kokoukset pidetään pääsääntöisesti Pelkosenniemellä terveyskeskuksessa ja
ne aloitetaan klo 16 tai klo 17,
3. pöytäkirjat tarkistetaan erikseen ja asetetaan nähtäville tämän
jälkeen kuntalain 108 §:n mukaisesti ja toimitetaan hallituksen
jäsenille ja varajäsenille sähköisesti,
4. esityslista annetaan tiedoksi varajäsenille ja asialista henkilöstön luottamusmiehille ja paikalliselle lehdistölle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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JOHTAVAN LÄÄKÄRIN, VASTAAVAN HAMMASLÄÄKÄRIN JA YMPÄRISTÖTERVEYSJOHTAJAN SEKÄ TULOSALUEIDEN VASTUUHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN
2017–2021
Hall § 48

Kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan hallitus päättää
johtavan lääkärin, vastaavan hammaslääkärin ja ympäristöterveysjohtajan nimeämisestä neljäksi vuodeksi kerrallaan sekä tulosalueiden vastuuhenkilöiden nimeämisestä.
Edellisellä valtuustokaudella johtavana lääkärinä on toiminut vs.
terveyskeskuslääkäri Heikki Kouri, vastaavana hammaslääkärinä
terveyskeskushammaslääkäri Merja Hakala, ympäristöterveysjohtajana kunnaneläinlääkäri Hanna Nurmi. Keskitettyjen palvelujen
tulosalueen vastuuhenkilönä on toiminut vs. johtava hoitaja Hilkka
Mustonen, avohoidon tulosalueen vastuuhenkilönä johtava lääkäri.
Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen vastuuhenkilönä on ollut
kunnaneläinlääkäri Hanna Nurmi.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus nimeää johtavan lääkärin, vastaavan hammaslääkärin ja
ympäristöterveysjohtajan sekä tulosalueiden vastuuhenkilöt.

Päätös:

Hallitus nimesi vt. johtavaksi lääkäriksi vt. terveyskeskuslääkäri
Heikki Kourin, vastaavaksi hammaslääkäriksi terveyskeskushammaslääkäri Merja Hakalan, ympäristöterveysjohtajaksi kunnaneläinlääkäri Hanna Nurmen. Keskitettyjen palvelujen tulosalueen
vastuuhenkilöksi nimettiin vs. johtava hoitaja Hilkka Mustonen,
avohoidon tulosalueen vastuuhenkilöksi johtava lääkäri ja ympäristöterveydenhuollon tulosalueen vastuuhenkilöksi kunnaneläinlääkäri Hanna Nurmi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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Kokouspäivämäärä
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KUNTAYHTYMÄN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN
Hall § 49

Kuntayhtymän edustajana viime valtuustokaudella on ollut Pelkosenniemen kirkonkylän vesihuolto-osuuskunnan yleisissä kokouksissa Marko Poikela. Kiinteistö Oy Sau-Herran yhtiökokouksissa
kuntayhtymää on edustanut ympäristöterveyslautakunnan jäsen tai
varajäsen, viime kaudella Heidi Martin, varajäsenenään Jouni Halonen.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus nimeää edustajansa Pelkosenniemen kirkonkylän vesihuolto-osuuskunnan yleisiin kokouksiin ja edustajan Kiinteistö Oy
Sau-Herran yhtiökokoukseen.

Päätös:

Hallitus nimesi edustajakseen Pelkosenniemen kirkonkylän vesihuolto-osuuskunnan yleisiin kokouksiin Hannu Oikarisen, varalle
Anu Laukkasen ja edustajakseen Kiinteistö Oy Sau-Herran yhtiökokoukseen Jouni Halosen, varalle Heidi Martinin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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PAIKALLISNEUVOTTELIJOIDEN NIMEÄMINEN 2017–2021
Hall § 50

Kunnallisen pääsopimuksen III luvun 8 § mukaan asianomaisen
kunnallisen viranomaisen ja asianomaisen pääsopijajärjestön tai
sen rekisteröidyn alayhdistyksen on käytävä jommankumman osapuolen vaatimuksesta paikallisneuvottelut virka- ja työehtosopimuksen velvoittavien määräysten tulkintaa tai soveltamista koskevasta erimielisyydestä.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus nimeää edustajat paikallisneuvotteluihin vuosille 2017 –
2021.

Päätös:

Hallitus nimesi edustajikseen paikallisneuvotteluihin vuosille 2017
– 2021 hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, johtavan
lääkärin, johtavan hoitajan ja KT-yhteyshenkilön.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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Kokouspäivämäärä

Hallitus § 51
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EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN YHTEISTOIMINTAELIMEEN 2017–2021
Hall § 51

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007), jäljempänä yhteistoimintalaki, on tullut voimaan
1.9.2007. Lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön
välistä yhteistoimintaa kunnissa. Yhteistoiminnan tavoitteena on
antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen ja antaa
henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän
laatua.
Tätä lakia sovelletaan työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan kunnissa ja kuntayhtymissä. Mitä tässä laissa jäljempänä säädetään kunnista, sovelletaan myös kuntayhtymiin. Tässä
laissa työntekijällä tarkoitetaan kuntaan virka- tai työsuhteessa
olevaa.
Lain 14 §:n mukaan jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä pitää
olla yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön
edustajista. Sen toimikausi on neljä vuotta. Kuntasektorilla on ollut
yleisesti käytäntönä, että yhteistoiminta ja työsuojelun yhteistoiminta on käytännössä yhdistetty siten, että niillä on yhteinen yhteistoimintaelin. Kuntayhtymässä on ollut erillinen työsuojeluorganisaatio, joka on nimennyt edustajansa yhteistyöryhmään.
Lain 4 §:n mukaan yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita ovat ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat
1. henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn
organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai
kuntien välisessä yhteistyössä,
2. palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi
olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta,
3. henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojen vaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia,
4. taloudellisista ja tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osaaikaistamista, lomauttamista ja irtisanomista.
Ennen kuin asiapiiriin kuuluva asia ratkaistaan, on työnantajan
neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus nimeää edustajat yhteistoimintaelimeen vuosille 2017–
2021.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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…Edustajien nimeäminen yhteistoimintaelimeen 2017- 2021
Päätös:

Hallitus nimesi edustajikseen yhteistoimintaelimeen vuosille 2017–
2021 hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, johtavan
lääkärin, johtavan hoitajan ja vastaavan hammaslääkärin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HENKILÖKUNTAAN KOHDISTUVIEN RISKIENHALLINNAN OHJAUSRYHMÄÄN
Hall § 52

Henkilökuntaan kohdistuvien riskienhallinnan ohjausryhmä on toiminut vuoden 2013 alusta. Ohjausryhmään tulee valita yksi edustaja kuntayhtymän hallituksesta.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus nimeää edustajan ja hänen varajäsenensä henkilökuntaan
kohdistuvien riskienhallinnan ohjausryhmään.

Päätös:

Hallitus nimesi edustajakseen henkilökuntaan kohdistuvien riskienhallinnan ohjausryhmään hallituksen puheenjohtajan ja hänen
varajäsenekseen hallituksen varapuheenjohtajan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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SAVUKOSKEN LÄÄKÄRITALON PERUSKORJAUKSEN URAKOITSIJAN VALINTA
Hall § 56

Savukosken lääkäritalon peruskorjauksen kokonaisurakan urakkakilpailu on ilmoitettu työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa, HILMAssa, kansallisena hankintana. Hallitus hylkäsi ensimmäisellä tarjouskierroksella jätetyt
tarjoukset korkean hinnan vuoksi ja järjesti uuden tarjouskilpailun,
jossa tarjouspyynnöt kohdistettiin myös alan paikallisille yrittäjille.
Tarjoukset oli jätettävä 19.6.2017 klo 14 mennessä.
Urakkakohteessa uusitaan vesikate aluskatteineen, korjataan sisäosien rakenteet siten, että sisäilmaongelmat poistuvat sekä uusitaan ilmastointi. Urakka sisältää myös mm. valesokkelirakenteen
korottamisen harkoilla.
Kuntayhtymä on varannut peruskorjaukseen 300.000 euroa vuodelle 2017.
Urakkatarjoukset esitellään kokouksessa. Ehdotus annetaan kokouksessa.
Määräaikaan mennessä saapui kolme (3) urakkatarjousta.

Tarjoaja
Borelia Rakennus Oy
Lapin Pro-Urakoitsijat Oy
SaVe-Rakennus Oy

Ehdotus: Jl.vt.

Kokonaisurakka €
595 000,00
565 000,00
549 072,00

Lisätöiden
tuntiveloitus €
65,00
65,00
56,00

Hallitus
1. hylkää kaikki saadut tarjoukset korkean hinnan vuoksi,
2. jatkaa toistaiseksi toimintaa vuokratuissa väistötiloissa ja
3. tutkii mahdollisuuden rakentaa terveyskeskuksen toimitilat
(lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotot sekä fysioterapiatilat)
vapaina oleviin vuokrattaviin tai mahdollisesti ostettaviin Kiinteistö Oy Sau-Herran tiloihin.
Hallitus muutti esityslistan käsittelyjärjestystä ja käsitteli tämän pykälän heti § 46 jälkeen.
Rakennustarkastaja Keijo Kotavuopio esitteli peruskorjaussuunnitelmaa hallitukselle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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…Savukosken lääkäritalon peruskorjauksen urakoitsijan valinta
Käydyn keskustelun aikana kunnanjohtajat esittivät jäsenkuntien
kantana, että tarjoukset tulisi ehdottomasti hylätä ja korjaustöiden
sijasta harkita vuokratilojen hankintaa sekä huonokuntoisista tiloista luopumista, esim. myyntiä purkukuntoisina.
Raimo Haapakoski epäili kuntayhtymän iäkkäiden kiinteistöjen
kunnostamisen taloudellisuutta ja tilojen toimivuutta mahdollisen
kunnostuksen jälkeen ja kannatti pitkäaikaista tilojen vuokraamista
leasing-sopimuksella.
Antti Oikarinen ja Heidi Martin olivat tarjousten hylkäämisen kannalla. Heidi Martin esitti myös, että tiedustellaan Saukodin uuden
siiven käyttöastetta ja sen mahdollista vuokraamista terveyskeskukselle.
Johtava lääkäri lisäsi esitykseensä 3. kohtaan: sekä tiedustelee
Saukodin tilojen vuokraamista terveyskeskukselle ja kohdan 4.
selvittää tilojen vuokraamisen pitkäaikaisella leasing-sopimuksella.
Johtavan lääkärin muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös:

Hallitus
1. hylkäsi kaikki saadut tarjoukset korkean hinnan vuoksi,
2. päätti jatkaa toistaiseksi toimintaa vuokratuissa väistötiloissa ja
3. tutkii mahdollisuuden rakentaa terveyskeskuksen toimitilat
(lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotot sekä fysioterapiatilat)
vapaina oleviin vuokrattaviin tai mahdollisesti ostettaviin Kiinteistö Oy Sau-Herran tiloihin sekä tiedustelee Saukodin tilojen
vuokraamista terveyskeskukselle
4. selvittää tilojen vuokraamisen pitkäaikaisella leasingsopimuksella.
Hallitus keskeytti kokouksen tämän asian käsittelyn jälkeen ja piti
tauon klo 16.25–16.45.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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PERUSHOITAJAN TOIMEN LAKKAUTTAMINEN
Hall § 58

Perushoitajan toimi vapautuu 1.9.2017 alkaen.
Vuoden 2016 alusta vuodeosaston hoitopaikkojen määrää vähennettiin neljällä paikalla. Nyt 20-paikkaisen vuodeosaston käyttöaste on edelleen laskenut, kuukausittainen kuormitus on tammitoukokuun aikana ollut 55 - 78 % (11-16 vuodepaikkaa). Ulkokunnille myytyjen hoitopäivien määrä on vähentynyt huomattavasti
naapurikuntien palveluvarustuksen peruskorjausten valmistuttua.
Jatkossa paikkoja lienee tarkoituksenmukaista vähentää ja jäsenkuntien vaatimien säästöjen saavuttamiseksi myös henkilöstömäärä on mitoitettava paikkalukua vastaavaksi.
Kun hallitus muutti 18.5.2017 määräaikaiset perushoitajien toimet
toistaiseksi voimassa oleviksi, nyt vapautuva perushoitajan toimi
voidaan lakkauttaa.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus lakkauttaa perushoitajan toimen 1.9.2017 alkaen.
Käydyn keskustelun aikana Antti Oikarinen esitti, että perushoitajan tointa ei lakkauteta, vaan se jätetään avoimeksi. Esitystä ei
kannatettu.
Raimo Haapakoski kannatti johtavan lääkärin päätösehdotusta.

Päätös:

Hallitus lakkauttaa perushoitajan toimen 1.9.2017 alkaen.
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SAATAVIEN POISTOT
Hall § 59

Toimistonhoitaja:
Kirjanpitolain mukaan tuotoista on vähennettävä tulot, joiden saaminen ei ole varma eikä todennäköinen. Perintäyrityksistä huolimatta eräitä kuntayhtymän saatavia ei ole saatu perityksi.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus poistaa saatavat vuoden 2017 kirjanpidosta seuraavasti:
Tili
4940 - 1210
4940 - 1220
4940 - 1240
4940 - 1310
4940 - 1380

Päätös:

Tilin nimi
Vastaanottotoiminnan saatavat
Neuvolatoiminnan saatavat
Hammashuollon saatavat
Vuodeosaston saatavat
Fysioterapian saatavat
yhteensä

€
228,60
117,60
801,99
1148,19

Hallitus poisti saatavat vuoden 2017 kirjanpidosta seuraavasti:
Tili
4940 - 1210
4940 - 1220
4940 - 1240
4940 - 1310
4940 - 1380
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228,60
117,60
801,99
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TIEDOTUSASIAT
Hall § 60

Suomen Kuntaliitto
- yk 14/17 Yleinen tietosuoja-asetus
- yk 15/17 Kunnan verkkotiedottaminen sekä henkilötietojen käsittely ja julkisuus – Kuntalain (410/2015) 1.6.2017 voimaantulevat säännökset
Kuntatyönantaja
- Muutostuki, Opas työnantajille
Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
- yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Lookinno Oy
- lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Meru
Health Oy
- yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Valmius Hyvinvointiin Group Oy
- ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, Outloud Oy
Jääkäriprikaati, sopimus ennakkoterveystarkastuksista sekä kutsuntatilaisuuksien lääkäripalveluista
Med Group Oy, ostopalvelusopimus, suun terveydenhuolto
Liikenteen turvallisuusvirastoTrafi, Ajoterveysohjeet päivitetty - uutena käyttöön erikoisalan lääkärinlausunto –lomake
Pelkosenniemen kunnanvaltuusto
- ote 31.5.2017 § 24 P-S ktt ky terveyskeskuksen remontin lisärahoitus
- ote 31.5.2017 § 35 P-S ktt ky tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2016
Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky/Ympäristöterveyslautakunta
- pöytäkirja 12.6.2017
Viranhaltijapäätökset
- johtava lääkäri §:t 31- 35 henkilöstöasioita
- johtava hoitaja §:t 113-128 henkilöstöasioita
- toimistonhoitaja §:t 21henkilöstöasia, § 22 ostopalvelusopimus
- vastaava hammaslääkäri §:t 9-11 ostopalvelusopimus
- ravitsemispäällikkö § 12-14 henkilöstöasioita

Ehdotus: Jl.vt.

Merkitään tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduksi. 26.6.17 saapunut esitys psykiatrisen
sairaanhoitajan tai mielenterveyshoitajan toimen tai viran perustamisesta kuntayhtymään merkittiin tiedoksi lisäselvittelyjä varten.
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KIINTEISTÖTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN
Hall § 61

Edellisellä valtuustokaudella kuntayhtymässä on toiminut kiinteistötyöryhmä, joka on selvittänyt kuntayhtymän toimitiloja ja niiden
kunnostamista. Todettiin, että työryhmä tarvitaan edelleen mm.
Savukosken toimitilajärjestelyjen vuoksi.

Päätös:

Hallitus
1. perusti kiinteistötyöryhmän selvittämään kuntayhtymän toimitiloja ja niiden kunnostamista ja
2. nimesi työryhmään hallituksen puheenjohtajan Jouko Savukosken (kokoonkutsuja), varapuheenjohtaja Hannu Oikarisen,
johtava lääkäri Heikki Kourin, johtava hoitaja Hilkka Mustosen
(siht. vara), vastaava hammaslääkäri Merja Hakalan, toimistonhoitaja Ulla Reinvuon (sihteeri), rakennusmestari Panu Leinosen, rakennustarkastaja Keijo Kotavuopion, rakennusmestari
Jarmo Ahtisen, kiinteistönhoitaja Markku Matomaan, kunnanjohtaja Pertti Severinkankaan ja kunnanjohtaja Antti Mularin.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät
43-45, 47-48, 53-55, 57-61
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
46, 49-52, 56
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
46, 49-52, 56
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
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
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat 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 hallintooikeudessa 250 euroa.
Liitetään pöytäkirjaan
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu), tai asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
I

Hankintaoikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia
hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston
aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
A Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä,
jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta
muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.
B Tiedoksianto kirjeitse
Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä
päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi
oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön
hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus
Sodankyläntie 202 A
98500 PELKOSENNIEMI
Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi
hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
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Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön
muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta
ratkaisua, joka koskee:
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään
yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
A Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä,
jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta
muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.
B Tiedoksianto kirjeitse
Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä
päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.
Muutoksenhakuaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.
Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

Kokouspäivämäärä

Hallitus

28.6.2017

Sivu

89

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan
ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on
liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään
valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat
toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle
asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|

