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KOKOUSTIEDOT
Aika

27.2.2019 klo 16.00 – 17.44

Paikka

Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Pelkosenniemi
Kulpakko Aino
Laukkanen Anu
Luoma-aho Tero
Pyykönen Pentti

Savukoski
Ahola Merja
Kelloniemi Marja-Liisa
Kilpimaa Kari
Savukoski Jouko

varapuheenjohtaja

Haapakoski Raimo
puheenjohtaja

Muut osallistujat

Kouri Heikki
Reinvuo Ulla
Koskenlaine Sirpa
Hakala Merja
Nurmi Hanna
Lampela Mirja
Rautiainen Esko
ALLEKIRJOITUKSET

KÄSITELLYT ASIAT
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

vt. johtava lääkäri
toimistonhoitaja/pöytäkirjanpitäjä
johtava hoitaja/pöytäkirjanpitäjä
vastaava hammaslääkäri
ympäristöterveysjohtaja
Pelkosenniemen kunnanjohtaja vt. § 33-37

Savukosken kunnanjohtaja vs.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jouko Savukoski

Ulla Reinvuo

§:t 33 – 40
Pelkosenniemi / Savukoski
4.3.2019

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Aika ja paikka

Aino Kulpakko

Anu Laukkanen

6. 3.2019 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi

Todistaa

Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja
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NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN
Hall § 33

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
1.1.2019 alkaen 12.
Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi 1.6.2017–
31.5.2021
Varsinainen jäsen

Päätös:

Henkilökohtainen
varajäsen

Pelkosenniemi

6 ääntä

6 sairaansijaa

Kulpakko Aino
Laukkanen Anu
Luoma-aho Tero
Pyykönen Pentti

1,5 2
1,5 2
1,5
1,5 2
6 ääntä

Honkanen Heikki
Oikarinen Antti
Suopanki Elina
Kiemunki Sari-Anne

Savukoski

6 ääntä

6 sairaansijaa

Ahola Merja
Kelloniemi Marja-Liisa
Kilpimaa Kari
Savukoski Jouko

1,5
1,5 3
1,5
1,5 3
6 ääntä

Hirvasaho Katja
Haapakoski Raimo
Martin Heidi
Luiro Anu

Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hall § 34

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.
Kokouspäivä on sovittu edellisessä kokouksessa 20.2.2019 ja esityslista jaetaan hallituksen jäsenille ja asioiden esittelijöille
27.2.2019.
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 § 35

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 Aino Kulpakko ja Anu Laukkanen.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Hall § 36

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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUN TUOTTAJAN VALINTA
Hall § 37

Johtava lääkäri vt.:
Kuntayhtymän henkilökunnan työterveyshuoltopalvelujen tuottamisesta on pyydetty tarjoukset ja tarjousten jättöaika on päättynyt
22.2.2019. Samassa yhteydessä on pyydetty tarjousta Pelkosenniemen kunnan ja Savukosken kunnan henkilökunnan työterveyspalveluista. Kunnat tekevät asiassa omat päätöksensä ja sopimuksensa.
Tarjouksen jätti kaksi palveluntuottajaa, Pyhän Lääkäripalvelut/
Työterveys Pyhä ja Suomen Terveystalo Oy.
Tarjoukset esiteltiin kokouksessa.
Molemmat tarjoavat palvelujaan 1.4.2019 alkaen. Tarjoukset sisältävät työterveyshuollon yleismaksun, joka on Kela-korvauksen piirissä. Suomen Terveystalo Oy:llä on lisäksi yrityksen koon mukaan määräytyvä työterveyden palvelumaksu, joka ei ole yleensä
Kela-korvattava.

Työterveys Pyhä veloittaa pääsääntöisesti käytetyn ajan mukaan,
alkaen alle 20 minuutin taksasta. Palveluja voidaan tarjota Pelkosenniemellä ja Savukoskella kuntayhtymän tiloissa. Suomen
Terveystalo tuottaa tarvittaessa palveluita myös etävastaanotto- ja
chat-palveluina sekä Terveystalon Kemijärven yksikössä.
Molempien kanssa tavanomaiset laboratorio- ja röntgentutkimukset voidaan tehdä kuntayhtymän toimipisteissä.
Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus tekee Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön
kuntayhtymän työterveyshuollon KL 1 sopimuksen kokonaistaloudellisesti edullisemman Pyhän Lääkäripalvelut/Työterveys Pyhän
kanssa 1.4.2019 lähtien.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Mirja Lampela poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
Kokous piti tauon klo 16.50 – 17.27.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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JOHTAVAN LÄÄKÄRIN VAALI
Hall § 38

Hallitus haastatteli johtavan lääkärin virkaan, 75 % kokonaistyöajasta, hakeneen lääketieteen lisensiaatin Veli-Matti Varmon
27.2.2019.

Ehdotus: Pj.

Hallitus
valitsee johtavan lääkärin virkaan, 75 % kokonaistyöajasta,
lääketieteen lisensiaatti Veli-Matti Varmon.

Päätös:

Hallitus
valitsi johtavan lääkärin virkaan, 75 % kokonaistyöajasta, lääketieteen lisensiaatti Veli-Matti Varmon
Hallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VAALI
Hall § 39

Hallitus haastatteli terveyskeskuslääkärin virkaan, 75 % kokonaistyöajasta, hakeneen lääketieteen lisensiaatti Katja Pulskan
27.2.2019.

Ehdotus: Pj.

Hallitus
valitsee terveyskeskuslääkärin virkaan, 75 % kokonaistyöajasta, lääketieteen lisensiaatti Katja Pulskan.

Päätös:

Hallitus
valitsi terveyskeskuslääkärin virkaan, 75 % kokonaistyöajasta,
lääketieteen lisensiaatti Katja Pulskan.
Hallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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Kokouspäivämäärä

Hallitus § 40

27.2.2019

TIEDOTUSASIAT
Hall § 40

Ehdotus: Jl.vt.

Ympäristöterveysltk
- pöytäkirja 26.2.2019
Viranhaltijapäätökset
- johtava lääkäri § 7-11 henkilöstöasioita
- johtava hoitaja §:t 27-35 henkilöstöasioita
- toimistonhoitaja § 5 henkilöstöasia
Merkitään tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduksi.

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
33 – 36, 40
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
37 - 39
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
37 - 39
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 260 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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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|
|

