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Aika
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OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Pelkosenniemi
Hietala Eija
varapuheenjohtaja
Juuso Marianne Honkanen Heikki
Luoma-aho Tero
Pyykönen Pentti

Savukoski
Ahola Merja
Kelloniemi Marja-Liisa
Kilpimaa Kari
Savukoski Jouko

puheenjohtaja

Muut osallistujat

Kouri Heikki
Reinvuo Ulla
Koskenlaine Sirpa
Hakala Merja
Nurmi Hanna
Lampela Mirja
Mulari Antti
ALLEKIRJOITUKSET

KÄSITELLYT ASIAT
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Aika ja paikka

vt. johtava lääkäri
toimistonhoitaja/sihteeri
johtava hoitaja/sihteeri
vastaava hammaslääkäri
ympäristöterveysjohtaja
Pelkosenniemen kunnanjohtaja vt.
Savukosken kunnanjohtaja

Puheenjohtaja

Sihteeri

Jouko Savukoski

Ulla Reinvuo

§:t 105 – 119
Pelkosenniemi / Savukoski
4.12.2018

Heikki Honkanen

Marja-Liisa Kelloniemi

10.12.2018 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi

Todistaa

Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja
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Kokouspäivämäärä

Hallitus § 105

28.11.2018

Sivu
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NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN
Hall § 105

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
1.1.2018 alkaen 14.
Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi 1.6.2017–
31.5.2021
Varsinainen jäsen

Päätös:

Henkilökohtainen
varajäsen

Pelkosenniemi

7 ääntä

7 sairaansijaa

Hietala Eija
Juuso Marianne
Luoma-aho Tero
Pyykönen Pentti

1,75 2,33
1,75 2,33
1,75
1,75 2,33
7 ääntä

Oikarinen Antti
Honkanen Heikki
Suopanki Elina
Kiemunki Sari-Anne

Savukoski

7 ääntä

7 sairaansijaa

Ahola Merja
Kelloniemi Marja-Liisa
Kilpimaa Kari
Savukoski Jouko

1,75 2,33
1,75 2,33
1,75
1,75 2,33
7 ääntä

Hirvasaho Katja
Haapakoski Raimo
Martin Heidi
Luiro Anu

Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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Hallitus § 106 - 108

28.11.2018
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hall § 106

Hallituksen päätöksen 28.6.2017 § 47 mukaan kokouskutsu on
annettava 15 päivää ennen kokousta ja esityslista seitsemän päivää ennen kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian erityinen kiireellisyys sitä vaatii.
Kokouskutsu on annettu sähköpostilla 14.11.2018 ja esityslista on
lähetetty hallituksen jäsenille ja asioiden esittelijöille 20.11.2018.
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 § 107

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:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Heikki Honkanen ja Marja-Liisa Kelloniemi.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Hall § 108

Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.

Päätös:

Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja totesi,
ettei lisäasioita ollut.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN
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Kokouspäivämäärä

Hallitus § 109

28.11.2018
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PAIKALLISEN SOPIMUKSEN JATKAMINEN HENKILÖKUNNAN YLIMÄÄRÄISEN
TYÖVUORON KORVAUKSESTA
Hall § 109

Johtava hoitaja:
Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymässä on ollut paikallinen sopimus henkilökunnan ylimääräisen työvuoron korvauksesta 1.1.2017 - 31.12.2018.
Tehyn Pelkosenniemen- Savukosken ao. ry on esittänyt sopimuksen jatkamista samansisältöisenä 1.1.2019 - 31.12.2020.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus jatkaa sopimusta 1.1.2019 - 31.12.2020.

Päätös:

Hallitus jatkoi sopimusta 1.1.2019 - 31.12.2020.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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Kokouspäivämäärä

Hallitus § 110

28.11.2018
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PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TULOKSELLISUUTEEN PERUSTUVAN KERTAERÄN MAKSAMISESTA JOULUKUUSSA 2018
Hall § 110

KT-yhteyshenkilö:
Paikallisesta tuloksellisuuteen perustuvasta kertaerän maksamisesta on tehty erillinen työ- ja virkaehtosopimus. Kertaerä maksetaan sopimuksen mukaan tammikuussa 2019 jokaiselle viranhaltijalle/työntekijälle, jonka osalta kertaerän maksamisen edellytykset
täyttyvät.
Kirjanpidossa kertaerä kirjataan vuoden 2018 menoksi, koska erän
maksuperuste syntyy vuonna 2018. Valtakunnallisesta sopimuksesta poiketen kertaerä voidaan maksaa vuoden 2018 puolella,
jos siitä tehdään paikallinen virka- ja työehtosopimus.
Paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemistä on käsitelty järjestöjen paikallisneuvotteluissa 31.10.2018, joissa päätettiin yksimielisesti esittää hallitukselle paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemistä tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän maksamiseksi joulukuussa 2018 kaikille viranhaltijoille/ työntekijöille, joiden
osalta kertaerän maksamisen edellytykset täyttyvät.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus hyväksyy järjestöjen kanssa tehdyn paikallisen virka- ja
työehtosopimuksen paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän maksamisesta joulukuussa 2018 kaikille viranhaltijoille / työntekijöille, joiden osalta kertaerän maksamisen edellytykset täyttyvät.

Päätös:

Hallitus hyväksyi järjestöjen kanssa tehdyn paikallisen virka- ja
työehtosopimuksen paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän maksamisesta joulukuussa 2018 kaikille viranhaltijoille / työntekijöille, joiden osalta kertaerän maksamisen edellytykset täyttyvät.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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Kokouspäivämäärä

Hallitus § 111
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KONSULTTIPALVELUTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN/ TERVEYSPALVELUJEN
JÄRJESTÄMISVAIHTOEHTOJEN SELVITTÄMINEN
Hall § 111

Hallitus päätti 5.9.2018 § 80 pyytää konsultointitarjous/-tarjoukset
selvitystyöstä, joka koskee perusterveydenhuollon järjestämisen
siirtämistä yksityiselle tuottajalle.
Tarjouspyyntö oli julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa:
”Tarkoituksena on konsulttityönä selvittää, voidaanko PelkosenniemenSavukosken kansanterveystyön kuntayhtymän nykyinen toiminta siirtää
yksityisen toimijan tuotettavaksi ja millä ehdoilla. Samalla tulee vertailla
muutosta nollavaihtoehtoon ja mahdollisuuteen siirtää palvelujen tuottaminen Lapin sairaanhoitopiirille.
Selvitystyö tehdään vuoden 2019 alussa. Asian valmisteluun tulee varata riittävät ulkopuoliset asiantuntijaresurssit. Ulkopuolista asiantuntijaosaamista tarvitaan muun muassa mahdollisten hankinta-asiakirjojen
valmisteluun sekä myöhempien päätösten perusteella hankintaprosessin
läpiviemiseen liittyen.
Teiltä pyydetään tarjousta terveyspalvelujen selvitystyön ja mahdolliseen
kilpailutusprosessin läpiviemiseen liittyen. Selvitystyön tarkoituksena on
kartoittaa terveyspalvelujen ulkoistamisen tarve. Mahdollinen kilpailutus
sisältää hankintaprosessin suunnittelun, hankinta-asiakirjojen laatimisen,
hankintaan liittyvät erilaiset selvitykset, kilpailutuksen suorittamisen ja
kilpailutuksen tulosten arvioinnin sekä mahdollisen hankintasopimuksen
laatimisen. Edellytämme sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin hyvää tuntemusta, aikaisempaa kokemusta kuntapuolen sote-palvelujen hankintaprosessien läpiviennistä ja hankintalainsäädännön tuntemusta. Arvostamme kokemusta erityisesti kuntapuolen sote-palvelujen kokonaiskilpailutuksesta.
Tarjouksesta tulisi käydä ilmi asiantuntijapalvelun kokonaishinta kaikkine
kuluineen (sisältäen mahdolliset matka-, majoitus, kokous ym. kulut) ja
yllä esitetyn mahdollisen hankintaprosessin läpiviemisestä (alv 0 %). Lisäksi pyydämme erittelemään prosessin sisällöllisesti ja mikäli mahdollista myös aikataulullisesti.”

Tarjous oli jätettävä 8.11.2018 klo 15.00 mennessä sähköpostitse.
Kuntayhtymä pidätti itsellään oikeuden jättää hyväksymättä kaikki
annetut tarjoukset.
Määräaikaan mennessä saatiin neljä (4) tarjousta.
Tarjoaja
FCG Konsultointi Oy
KPMG Oy Ab
Perlacon Oy
PTCServices Oy

Selvitystyö
Kilpailutusprosessi
Kokonaishinta
29.900,00 pyydettävä erillinen tarjous
29.400,00 pyydettävä erillinen tarjous
12.200,00
15.600,00
27.800,00
9.375,00
35.047,50
44.422,50

Todettiin, että kaikilla tarjoajilla on pitkän linjan kokemus vastaavasta konsulttityöstä, joten kaikki täyttävät tarjouspyynnössä asetetun laatuvaatimuksen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

Kokouspäivämäärä

Hallitus § 111

28.11.2018

…Konsulttipalvelutarjouksen hyväksyminen/Terveyspalvelujen järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen
Tarjoukset esitellään ja ovat nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus hyväksyy Perlacon Oy:n konsulttitarjouksen.

Päätös:

Hallitus hyväksyi Perlacon Oy:n konsulttitarjouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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Hallitus § 112

28.11.2018
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ERON MYÖNTÄMINEN RÖNTGENHOITAJAN TOIMESTA
Hall § 112

Johtava hoitaja:
Röntgenhoitaja Kaisa Arvola on 12.11.2018 saapuneella kirjeellään irtisanonut työsuhteensa päättymään 28.2.2019.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus myöntää eron röntgenhoitaja Kaisa Arvolalle röntgenhoitajan toimesta 28.2.2019.

Päätös:

Hallitus myönsi eron röntgenhoitaja Kaisa Arvolalle röntgenhoitajan toimesta 28.2.2019.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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Kokouspäivämäärä

Hallitus § 113
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RÖNTGENHOITAJAN TOIMEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
Hall § 113

Johtava hoitaja:
Röntgenhoitajan osa-aikainen (50 % kokoaikaisen työajasta) toimi
vapautuu 1.3.2019 lähtien.
Kuntayhtymässä tarvitaan röntgenhoitaja. Vähentyneen kuvaustarpeen vuoksi 50 % toimi on riittävä. Tilastojen mukaan kuvantamistutkimusten määrä on ollut viime vuosina laskeva. Vuonna
2011 tutkimuksia tehtiin 947, vuonna 2016 OPTG-laite saatiin
käyttöön helmikuussa ja tutkimuksia oli 809. Vuonna 2017 tehtiin
519 tutkimusta.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus julistaa röntgenhoitajan osa-aikaisen (50 % kokoaikaisen
työajasta) toimen haettavaksi.

Päätös:

Hallitus julistaa röntgenhoitajan osa-aikaisen (50 % kokoaikaisen
työajasta) toimen haettavaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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TYÖTERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN
Hall § 114

Johtava hoitaja:
Kuntayhtymä, Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat pyysivät
yhteisesti tarjouksia julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa
henkilökunnalleen järjestettävistä lakisääteisistä työterveyshuoltopalveluista 8.11.2018 klo 15 mennessä.
Tarjouksia ei saatu.
Perjantaina 9.11.2018 neuvoteltiin jäsenkuntien kunnanjohtajien
kanssa asiasta ja sovittiin, että edetään neuvotteluteitse. Neuvotteluihin pyritään Työterveys Lappica Oy:n, Pihlajalinnan työterveys
huollon ja Suomen Terveystalo Oy:n kanssa.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus valtuuttaa johtavan lääkärin neuvottelemaan työterveyshuoltopalvelut kuntayhtymän henkilökunnalle 2019 alkaen.

Päätös:

Hallitus valtuutti johtavan lääkärin neuvottelemaan työterveyshuoltopalvelut kuntayhtymän henkilökunnalle 2019 alkaen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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TERVEYDENHOITAJAN TOIMEN LAKKAUTTAMINEN
Hall § 115

Johtava hoitaja:
Yksi terveydenhoitajan toimi on ollut avoimena toukokuusta 2018
alkaen, kun työterveyshuoltopalvelut on ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta. Kuntayhtymän luopuessa työterveyshuoltopalvelujen
tuottamisesta kokonaan, toimi on tarpeeton ja voidaan lakkauttaa.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus lakkauttaa terveydenhoitajan toimen 1.1.2019 alkaen.

Päätös:

Hallitus lakkauttaa terveydenhoitajan toimen 1.1.2019 alkaen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 – 2021
Hall § 116

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 – 2021 on numeroimattomana liitteenä.
Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa asukkaille
perusterveydenhuollon palvelut sekä sovittaa perusterveydenhuolto yhteen erikoissairaanhoidon kanssa. Tavoitteena on järjestää
perusterveydenhuollon palvelut mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti. Yhteistyötä jäsenkuntien sosiaalitoimen kanssa vahvistetaan entisestään.
Kuntayhtymä järjestää lisäksi ympäristöterveydenhuollon palvelut
jäsenkunnilleen ja osajäsenkunnilleen, Kemijärven kaupungille ja
Sallan kunnalle. Kuntayhtymä hallinnoi Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta, joka järjestää alueella yleisen terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palvelut.
Vuoden 2016 alusta kuntayhtymä on hoitanut myös Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien sekä Kemijärven kaupungin lakisääteiset ympäristönsuojelun viranomaistehtävät. Vuoden 2019 alusta
hoidetaan myös Sallan ko. tehtävät.
Talousarviovuoden toimintakulut kasvavat n. 2 % kuluvan vuoden
talousarvioon nähden. Palkkaharmonisointiin ja keskusjärjestöjen
sopimiin palkantarkistuksiin on varauduttu kaikkiaan 2,66 % korotuksella. Perusterveydenhuollossa on varauduttu kummankin lääkärinviran ja kaikkien toimien täyttämiseen. Sijaisten käyttöä pyritään vähentämään henkilöstön sisäisillä siirroilla. Lisäksi on varattu määräraha kahteen oppisopimuskoulutukseen. Eläkekulut on
arvioitu Kevan ennakkoilmoituksiin perustuen. Palkkaperusteiseen
eläkemaksuun sisältyy uutena eränä työkyvyttömyyseläkemaksu.
Yhtymähallituksen asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha
terveyspalvelujen järjestämisvaihtoehtojen konsulttiselvityksen
teettämiseen. Ohjelmatalojen ilmoittamat ylläpito- ja palvelumaksujen korotukset on huomioitu määrärahavarauksissa.
Vuodeosaston kulut ja tuotot on arvioitu 12 vuodepaikan mukaan
ja käyttöasteen odotetaan olevan 100 %. Mahdollisesti vapaita
hoitopaikkoja voidaan myydä naapurikunnille.
Toimintatuloihin sisältyvät terveydenhuollon maksut ovat pääsääntöisesti asiakasmaksulain sallimien enimmäismäärien mukaiset.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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…Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2021
Jäsenkuntien osuudet ovat suurin kuntayhtymän tuloerä. Käyttöön
perustuvien maksuosuuksien pohjaksi on palvelujen tarve arvioitu
avohoidon osalta Pelkosenniemelle 47 % ja Savukoskelle 53 %
käynneistä. Vuodeosaston käytöksi arvioidaan 4380 hoitovuorokautta, jotka jakautuvat Pelkosenniemelle ja Savukoskelle tasan.
Jäsenkuntien osuudet perusterveydenhuoltoon kasvavat yhteensä
1,45 % vuoden 2018 talousarviosta. Pelkosenniemen osuuden arvioidaan kasvavan 3,58 % ja Savukosken osuuden laskevan 0,49
% vuodeosaston käytön muutoksesta johtuen.
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kustannukset
laskevat 0,1 %. Kustannukset jaetaan jäsenkunnille niiden asukaslukujen suhteessa hallinnon ja terveysvalvonnan osalta. Eläinlääkintähuollon kustannuksista 75 % laskutetaan kunnan asukasluvun perusteella, 12,5 % kunnassa sijaitsevien maitotilojen ja 12,5
% kunnan poronomistajien eloporoluvun mukaan.
Valtion kunnille asettamien velvoitteiden lisäännyttyä ja kun kuntayhtymä alkaa hoitaa myös Sallan kunnan ympäristönsuojelun lakisääteiset tehtävät, henkilöresurssia joudutaan lisäämään. Ympäristönsuojelusihteeri siirretään terveysvalvontatehtävistä kokonaan
ympäristönsuojeluun ja lisäksi palkataan määräaikainen ympäristönsuojelutarkastaja. Maksuosuuksista 40 % jaetaan kuntien kesken niiden asukaslukujen suhteessa ja 60 % valvontakohteiden
suhteessa. Jäsenkuntien osuuksiksi on arvioitu yhteensä 63.150
euroa.
Savukosken toimitilojen hankintaan ja rakennuttamiseen varataan
400.000 euroa ja Pelkosenniemen kuntoutussiiven korjauksiin
60.000 euroa vuodelle 2019.
Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 - 2021 Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi.
Keskustelun aikana Eija Hietala esitti, että Pelkosenniemen kuntoutussiiven korjauksiin varattu 60.000 euron määräraha poistetaan talousarviosta. Marja-Liisa Kelloniemi kannatti ehdotusta.
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että hallitus on tässä
asiassa yksimielinen ja poistaa investoinneista ko. määrärahan.

Päätös:

Hallitus esittää kokouksessa tehdyllä muutoksella toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 - 2021 Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
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SAATAVIEN POISTOT
Hall § 117

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 2018 kirjanpidosta seuraavasti:
Tili
4940 - 1210
4940 - 1222
4940 - 1240
4940 - 1310
4940 - 1380

Päätös:

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

€
82,90
113,60
11,50
208,00

Hallitus poisti saatavat vuoden 2018 kirjanpidosta seuraavasti:
Tili
4940 - 1210
4940 - 1222
4940 - 1240
4940 - 1310
4940 - 1380
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Kotisairaanhoidon saatavat
Hammashuollon saatavat
Vuodeosaston saatavat
Fysioterapian saatavat
yhteensä

€
82,90
113,60
11,50
208,00

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

Kokouspäivämäärä

Hallitus § 118

28.11.2018

Sivu
159

TIEDOTUSASIAT
Hall § 118

Valvira
- lupa ja ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan
alkamisesta, Alatar Oy
- ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta, Suomen Terveystalo Oy
- lupa ja ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan
alkamisesta, Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy
- yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen, Coronaria Terameri Oy
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
- hakemuksen tiedoksiantokuulutus, vesilain mukainen lupahakemus, Kemijoki Oy
Kemijärven kaupunginvaltuusto
- ote 12.11.2018 § 84 Ympäristönsuojelun viranomaistehtävien
järjestäminen Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kuntien kesken
Pelkosenniemen kunta
- sopimus atk-palveluista 1.1.2019 – 31.12.2020 (jatkaminen)
Viranhaltijapäätökset
- johtava lääkäri § 68 - 73 henkilöstöasioita
- johtava hoitaja §:t 182 - 199 henkilöstöasioita
- toimistonhoitaja §:t 29 - 30 henkilöstöasioita
- vastaava hammaslääkäri §:t 12 - 14 henkilöstöasioita
- ravitsemispäällikkö §:t 38 - 39 henkilöstöasioita

Ehdotus: Jl.vt.

Merkitään tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin
-

Kiinteistö Oy Sau-Herran hallituksen kokous ja ylimääräinen
yhtiökokous 5.12.2018
Kuntaliiton yleiskirje 15/2018 Vuoden 2019 eduskuntavaalit ja
europarlamenttivaalit
Valviran lupa ja ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkaminen, Coronaria Fysiokuusamo Oy.
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MUUT ASIAT
Hall § 119

Johtava hoitaja kertoi, että seurakunta irtisanoo säästösyistä Pelkosenniemen kirkon ja terveyskeskuksen välisen linkkiyhteyden,
jolla on välitetty jumalanpalvelukset vuodeosaston potilaille.
Johtava hoitaja ilmoitti, että kuntayhtymä järjestää Pelkosenniemen terveyskeskuksessa 11.12.2018 klo 14 Pelkosenniemen ja
Savukosken yrittäjille työterveyshuoltoa koskevan tiedotustilaisuuden. Tilaisuudessa on mukana myös yksityisiä työterveyspalvelujentuottajia esittelemässä toimintaansa.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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
105 – 110, 112 - 119
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
111 (hankintaoikaisu)
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
111 (hankintaoikaisu)
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
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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OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA,
KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö)
päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä
tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain
mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti
on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta
sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen
myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintayksikön yhteystiedot:
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus
Sodankyläntie 202 A, 98500 Pelkosenniemi

_____________________________________
1

Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
o
60.000 € tavarat ja palvelut
o 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
o 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat
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