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KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  24.3.2020 klo 15.00 – 15.40 
 

Paikka  Kylätalo, Sauherrantie 33, Savukoski 
 
OSALLISTUJAT 
 
Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Kulpakko Aino          
  Laukkanen Anu  Oikarinen Antti    
  Luoma-aho Tero   puheenjohtaja 
  Pyykönen Pentti   
     
 
  Savukoski 
  Ahola Merja                     
  Kelloniemi Marja-Liisa  Haapakoski Raimo  
   Kilpimaa Kari  
  Savukoski Jouko     varapuheenjohtaja       
   
Muut osallistujat 

  Varmo Veli-Matti johtava lääkäri                              Skypellä  

  Reinvuo Ulla toimistonhoitaja/pöytäkirjanpitäjä Skypellä  
  Koskenlaine Sirpa johtava hoitaja/pöytäkirjanpitäjä    
  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri   
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja    
  Vauhkonen Päivi   Pelkosenniemen kunnanjohtaja    Skypellä  
  Mulari Antti      Savukosken kunnanjohtaja           Skypellä
   
    
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                         Pöytäkirjanpitäjä 
                    
 
  Tero Luoma-aho        Sirpa Koskenlaine 
                       
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 34 – 40   
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski    
       
 
  Antti Oikarinen       Raimo Haapakoski 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka  27.3.2020 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/hallinto/poytakirjat-hallitus/     
 
Todistaa   
    
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 34    24.3.2020  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 34  Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valit-

semilla jäsenillä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja sairaansi-
joja terveyskeskuksessa. Kunkin kunnan valitsemilla jäsenten ääni-
määrä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan (perussopimus 
7 §). 
 

 Jäsenkunnat ovat vahvistaneet sairaansijojen lukumääräksi 1.1.2019 
alkaen 12.   

 
 Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2021 
 
 Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen  

varajäsen 
 

 Pelkosenniemi 6 ääntä 6 sairaansijaa 
                    

Kulpakko Aino  1,5   2         Honkanen Heikki 
Laukkanen Anu  1,5   2       Oikarinen Antti 
Luoma-aho Tero   1,5   2         Suopanki Elina  
Pyykönen Pentti   1,5          Kiemunki Sari-Anne 

    6 ääntä 
 
 Savukoski  6 ääntä   6 sairaansijaa 
                     

 Ahola Merja   1,5   3  Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  1,5   3         Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  1,5         Peltoniemi Helena 
 Savukoski Jouko  1,5        Luiro Anu 
    6 ääntä 
 
 Hallintosäännön 49 § mukaan yhtymähallituksen kokouksessa asiat 

esittelee johtava lääkäri. Hallitus voi erityisestä syystä päättää, että 
asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhalti-
jan esittelyä. 

 
 Puheenjohtajan toimiminen esittelijänä on tarpeen, koska esteen 

vuoksi johtava lääkäri osallistuu kokoukseen skype-yhteyden välityk-
sellä ja on kuultavana tarvittaessa. 

 
Päätös: Ääniluettelo todettiin yllä olevaksi.  
 
 Hallitus yksimielisesti päätti, että asiat käsitellään puheenjohtajan se-

lostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä ja johtava lääkäri on 
kuultavana tarvittaessa skype-yhteyden välityksellä. 
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Hallitus § 35 – 37   24.3.2020 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 35 Hallituksen päätöksen 28.6.2017 § 47 mukaan kokouskutsu on annet-

tava 15 päivää ennen kokousta ja esityslista seitsemän päivää ennen 
kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian erityinen kiireelli-
syys sitä vaatii. 

 
 Kokouspäivä on sovittu 18.3.2020 ja esityslista lähetetty hallituksen 

jäsenille ja asioiden esittelijöille 24.3.2020. 
 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Pj. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Hall § 36 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla 

valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ään-
tenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Pj. Hallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkas-

tajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat 

ääntenlaskijoina, valittiin Antti Oikarinen ja Raimo Haapakoski. 
 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 37 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa jär-

jestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
  
Ehdotus: Pj. Hallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolli-

set lisäasiat. 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 
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Hallitus § 38   24.3.2020 
 
LÄÄKÄRITALON HUUTOKAUPPATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Hall § 38 Pelkosenniemen lääkäritalo on ollut myytävänä Huutokaupat.com –

sivustolla 20.1.-21.3.2020. Vuonna 1968 ja 1975 valmistuneessa 
asuintalossa on neljä asuntoa, jotka kaikki ovat vuokrattuna. Kohde oli 
myynnissä siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin se ilmoituksessa ja 
kaupantekohetkellä on. Ostajalla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta. 
Kohteelle ei myönnetä takuuta. Myynti-ilmoituksen yhteydessä esitet-
tiin tonttikartta ja ulkopuolisen asiantuntijan tekemä kuntoarvioraportti 
kunnostus- ja korjaustarpeineen.  

 
 Huutokauppaan osallistuvan tuli itse tutustua kohteeseen ennen sito-

van tarjouksen tekemistä. Tarjouksen jättämällä huutaja hyväksyy 
kohteen kunnon sellaisenaan. 

 Tarjous voitiin tehdä kirjallisesti minimikorotuksella tiettyyn rajaan 
saakka tai kertatarjouksella haluttuun summaan. Kohde voidaan myy-
dä vain järjestelmään kirjatun korkeimman tarjouksen tehneelle. Ilmoi-
tettiin myös, että myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein 
tarjous. 

 
 Tarjouksia tehtiin kaikkiaan 68 ja tarjoajia oli 14. Huutokauppa päättyi 

21.3.2020 klo 19:20 kun viimeinen tarjous oli jätetty.  
 Viimeinen tarjous oli 32.600 euroa.  
 Kaupan toteutuessa kuntayhtymän kirjanpitoon on tehtävä alaskirjauk-

set lääkäritalon kaukolämpöliittymästä ja ikkunaremontista, noin 
46.500 €. 

  
Ehdotus: Pj. Hallitus 
 

1. hyväksyy Mishka Erikssonin 32.600 € tarjouksen, 
2. myy Terveyskeskus 583-402-277-0 tilasta n. 9000 m2 määräalan, 

joka sisältää Lääkärien asuintalon, Mishka Erikssonille perustetta-
van osakeyhtiön nimiin, 

3. esittää, että ostaja vastaa lohkomisen ja julkisen kaupanvahvista-
jan kuluista, 

4. toteaa, että ostaja vastaa lainhuutokuluista ja maksaa varainsiirto-
veron ja 

5. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 
 
Päätös:  Hallitus yksimielisesti 
 

1. hyväksyi Mishka Erikssonin 32.600 € tarjouksen, 
2. myy Terveyskeskus 583-402-277-0 tilasta n. 9000 m2 määräalan, 

joka sisältää Lääkärien asuintalon, Mishka Erikssonille perustetta-
van osakeyhtiön nimiin, 

3. esittää, että ostaja vastaa lohkomisen ja julkisen kaupanvahvista-
jan kuluista, 

4. totesi, että ostaja vastaa lainhuutokuluista ja maksaa varainsiirto-
veron ja 

5. tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Hallitus § 39    24.3.2020 

LISÄYS HALLINTOSÄÄNTÖÖN / SÄHKÖINEN KOKOUS 

Hall § 39 Kuntayhtymän hallintosäännössä ei ole määräystä sähköisistä koko-
uksista. Kuntayhtymän hallitus päätti edellisessä kokouksessa, että 
hallituksen kokoukseen 22.4.2020 valmistellaan pykälä etäkokouksen 
mahdollistamiseksi. Koska koronaviruksen laajeneminen voi aiheuttaa 
lisää muutoksia toimintatapoihin ja liikkumiseen, asian valmistelua on 
syytä nopeuttaa.  

 
 Kuntalain 98 § mukaan toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päät-

tää varsinaisessa kokouksessa, sähköisessä toimintaympäristössä ta-
pahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous) tai sähköisesti ennen 
kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely). Sähköisessä kokouk-
sessa ja sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kunnan tulee huo-
lehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, etteivät salassa pidettävät tiedot ole 
ulkopuolisen saatavissa. 

 
 Kuntalain 99 § mukaan sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että 

läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ää-
niyhteydessä. 

 
 Sähköinen kokous on toteutettavissa esimerkiksi Teams- tai Skype-

kokouksena, tai muulla vastaavalla työkalulla, jolla pystytään teknisesti 
toimimaan siten, että kuntalain edellyttämä yhdenvertainen näkö- ja 
ääniyhteys on mahdollinen. Kunnan velvollisuutena on huolehtia, että 
kokoustekniikka toimii.  

 
 Käytännössä toimielinten kokouksissa harvemmin käsitellään arka-

luonteisia tai salaisia asioita, vaan käsiteltävät asiat ovat useimmiten 
julkisia. Kunnan velvollisuutena on kuitenkin huolehtia näiden välinei-
den tietoturvasta ja tietosuojasta. Kun on kysymys Teamsin ja Skypen 
kaltaisista yleisesti käytössä olevista järjestelmistä, on syytä huolehtia, 
että esimerkiksi päivitykset ovat ajan tasalla. 

 
 Yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys on tarpeellista lähinnä kokous-

työskentelyn vaatiman vuorovaikutuksen vuoksi. Sähköinen kokous 
voidaan pitää kuitenkin soveltuvalla tietojärjestelmällä tai videoneuvot-
teluyhteydellä. Käytännössä tekniikka ei mahdollista sitä, että mahdol-
lisesti usean kymmenen jäsenen yhtäaikainen näkyminen näyttöruu-
dulla olisi mahdollista. Kulloinkin puheenvuorossa olevan henkilön tu-
lee kuitenkin näkyä yhdenvertaisesti kaikille.   

 
 Kuntayhtymän hallintosäännön 11 luvussa säädetään kokousmenette-

lystä. Pykälässä 39 on säädetty kokousajasta, - paikasta ja koolle kut-
sumisesta. Pykälään voitaisiin lisätä: 

 
 Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää poikkeustilanteissa sähköisessä 

toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla 
(sähköinen kokous). 
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Hallitus § 39    24.3.2020 
 
…Lisäys hallintosääntöön / Sähköinen kokous 
 
Ehdotus: Pj. Hallitus  
 

1. lisää kuntayhtymän hallintosäännön 39 §:ään ” Vaihtoehtoi-
sesti kokous voidaan pitää poikkeustilanteissa sähköises-
sä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen 
yhteyden avulla (sähköinen kokous).” 

2. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 
 
Päätös:  Hallitus yksimielisesti 
 

1. lisää kuntayhtymän hallintosäännön 39 §:ään ” Vaihtoehtoi-
sesti kokous voidaan pitää poikkeustilanteissa sähköises-
sä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen 
yhteyden avulla (sähköinen kokous).” 

2. tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Hallitus § 40   24.3.2020 
 
MUUT ASIAT 
 
 Muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen  klo 15.40. 
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Hallitus     24.3.2020 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät        34 – 40 
 

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

Pykälät     
 

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    38  
Oikaisuvaatimusviranomainen 
Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 
Hallitus 
Sodankyläntie 202 A, 98500 PELKOSENNIEMI 
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
Oikaisuvaatimuksen sisältö  
Oikaisuvaatimuskirjelmästä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 
VALITUSOSOITUS 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen 
sekä kunnan jäsen. 
Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite: 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet    
  
Kunnallisvalitus, pykälät   Valitusaika 30 päivää 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirja 
Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on alle-
kirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen-
nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia-
kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 
perille ennen valitusajan päättymistä. 
Lisätietoja 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-
oikeudessa 260 euroa.                                           Liitetään pöytäkirjaan  
 


