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KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  23.10.2019 klo 16.00 – 18.26 
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
 
OSALLISTUJAT 
 
Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Kulpakko Aino       
  Laukkanen Anu    
  Luoma-aho Tero   puheenjohtaja 
  Pyykönen Pentti, poissa § 134    
     
 
  Savukoski 
  Ahola Merja                     
  Kelloniemi Marja-Liisa  
   Kilpimaa Kari                               
  Savukoski Jouko     varapuheenjohtaja       
   
Muut osallistujat 

  Varmo Veli-Matti johtava lääkäri 
  Reinvuo Ulla toimistonhoitaja/pöytäkirjanpitäjä 
  Koskenlaine Sirpa johtava hoitaja    
  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri §:t 130-140 
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja 
  Vauhkonen Päivi   Pelkosenniemen kunnanjohtaja §:t 130-140 
  Rautiainen Esko      Savukosken kunnanjohtaja  
  Ahtinen Jarmo, rakennusmestari, § 134  
 
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                         Pöytäkirjanpitäjä 
                    
 
  Tero Luoma-aho             Ulla Reinvuo 
                       
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 130  –  141 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski     
  6.11.2019           31.10.2019    
 
  Anu Laukkanen       Merja Ahola 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka  12.11.2019 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
 
 
 
Todistaa   
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 130   23.10.2019  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 130 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             Honkanen Heikki 
Laukkanen Anu  1,5          Oikarinen Antti 
Luoma-aho Tero   1,5            Suopanki Elina  
Pyykönen Pentti   1,5         Kiemunki Sari-Anne 

    6 ääntä 
 
 Savukoski  6 ääntä   6 sairaansijaa 
                     

 Ahola Merja   1,5  2        Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  1,5           Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  1,5  2      Peltoniemi Helena 
 Savukoski Jouko  1,5  2     Luiro Anu 
    6 ääntä 
 
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
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Hallitus § 131 - 133   23.10.2019 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 131 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 4.9.2019 ja esityslista lähetetty hallituksen jä-

senille ja asioiden esittelijöille 16.10.2019. 
 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Jl. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Hall § 132 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla 

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

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

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

ääntenlaskijoina, valittiin Anu Laukkanen ja Merja Ahola.  
 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Hall § 133 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa jär-

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

set lisäasiat. 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja totesi, että 

§ 133 käsittelyssä kuullaan asiantuntijana rakennusmestaria Jarmo 
Ahtista. 

 
 Pykälän 133 käsittelyn jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti lisäasiana 

käsiteltäväksi § 141 Lainatakauksen hakeminen jäsenkunnilta. 
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Hallitus § 134    23.10.2019 
 
SAVUKOSKEN TOIMITILAT 
 
Hall § 134 Savukosken toimitilojen rakentamisen tarjouksia on pyydetty 

23.9.2019 päivätyllä tarjouspyynnöllä, joka julkaistiin Hilmassa hankin-
tailmoituksena 27.9.2019 klo 9.27 numerolla 2019-019776. 

 
 Määräaikaan maanantaihin 14.10.2019 klo 13.00 mennessä tarjouk-

sensa jättivät yhdeksän urakoitsijaa: 
  
 Rakennusurakkaan  arvonlisäveroton tarjoushinta 
 SaVe-Rakennus Oy  337.000 euroa 
 Rakennusliike Laamontti Oy 359.000 euroa 
 Pohjois-Suomen Kajo Oy  365.000 euroa 
 Manra Oy   378.000 euroa 
 Lapin Mestarirakentajat Oy 412.000 euroa 
 
 LVIA-urakkaan 
 Putki-Heikkilä Oy    72.600 euroa 
 
 Sähköurakkaan 
 Länsi-Lapin Sähkö Oy    70.500 euroa 
 Sähkö-Kela Oy  101.500 euroa 
 Sähköpalvelu JP Oy Kuusamo 111.500 euroa 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus tutustuu saamiinsa tarjouksiin ja päättää urakoitsijoiden valin-

nasta. 
 
 Pentti Pyykönen jääväsi itsensä intressijääviyden perusteella ja poistui 

kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
 
 Todettiin, että yksi LVIA-urakkatarjous tuli myöhässä eikä sitä voida 

huomioida. 
 
 Rakennusmestari Jarmo Ahtinen totesi urakkatarjousten ylittävän arvi-

oidun 400.000 euron rajan ja selosti suunnittelijalta selvittämiänsä 
säästömahdollisuuksia eri urakoissa. Suunnittelijan ehdotuksen mu-
kaan hintaa voisi saada alennettua mm. muuttamalla materiaaleja hal-
vemmaksi, jättämällä ikkunan, oven, ilmalämpöpumput ym. pois. Pitää 
kuitenkin tarkistaa käyttäjien kanssa, ettei käytettävyys heikenny näi-
den pienien mahdollisten säästöjen vuoksi. Muutoksilla voitaisiin Ahti-
sen mukaan säästää ehkä enintään noin 30.000 euroa. 

 
 Puheenjohtaja avasi keskustelun, jonka aikana todettiin, että jäsen-

kunnat ovat antaneet takauksen hanketta varten haettavalle 400.000 
euron lainalle, kumpikin 200.000 euroa.  
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Hallitus § 134    23.10.2019 
 
…Savukosken toimitilat 
 
 Kuluvalle vuodelle varatusta 400.000 euron määrärahasta on jo käy-

tetty tilan ostoon varainhankintaveroineen 30.600 euron ja suunnitte-
luun tähän mennessä 36.038,05 euroa. Lisäksi kunto- ja asbestitutki-
mukset on maksettu jo viime vuonna käyttötalousmenoista, kun han-
kintapäätös oli vielä ehdollinen ja kauppaneuvottelut Koillismaan 
Osuuskaupan kanssa kesken. 

 
 Esko Rautiainen pyysi ottamaan huomioon, että kuntayhtymälle kertyy 

koko ajan käyttötalousmenoja sekä vuokratiloista että tyhjän osakkeen 
vastikkeista, ja asiassa pitäisi päästä ratkaisuun.  

 
 Hallitus piti tauon klo 16.42 – 16.54 ja Ahtinen poistui kokouksesta. 
 
 Puheenjohtajan ehdotuksesta hallitus yksimielisesti palasi työjärjes-

tyksen hyväksymiseen ja lisäsi § 141 käsiteltäväksi lainatakauksen 
hakemisen jäsenkunnilta. 

 
 Johtava lääkäri muutti ehdotuksensa seuraavaksi: 
 

1. Hallitus valitsee Savukosken toimitilojen rakentajiksi, 
 Rakennusurakka: Save-Rakennus Oy, urakkahinta 337.000 € 
 LVIA-urakka: Putki-Heikkilä Oy, urakkahinta 72.600 € 
 Sähköurakka: Länsi-Lapin Sähkö Oy, urakkahinta 70.500 €  

2. valtuuttaa viranhaltijat urakkaneuvotteluihin   
3. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 
Päätös:  Hallitus yksimielisesti 
 

1. valitsi Savukosken toimitilojen rakentajiksi, 
 Rakennusurakka: Save-Rakennus Oy, urakkahinta 337.000 € 
 LVIA-urakka: Putki-Heikkilä Oy, urakkahinta 72.600 € 
 Sähköurakka: Länsi-Lapin Sähkö Oy, urakkahinta 70.500 €  

2. valtuuttaa viranhaltijat urakkaneuvotteluihin   
3. tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 
  

 
  
 
  
 

  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    149 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|     |    | 
 

Hallitus § 135   23.10.2019 
 
PELKOSENNIEMEN LÄÄKÄRITALON JA NEUVOLAN MYYNTI 
 
Hall § 135 Hallitus päätti 4.9.2019 § 110 myydä Pelkosenniemen lääkäritalon ja 

neuvolan. Myynti-ilmoitus julkaistiin Lapin Kansa – sanomalehdessä 
21.9.2019 ja kirjalliset tarjoukset tuli jättää 15.10.2019 klo 16 mennes-
sä. 

 
 Määräaikaan mennessä tarjouksia ei saatu. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus päättää Pelkosenniemen lääkäritalon ja neuvolan kiinteistöjen 

jatkotoimenpiteistä. 
 
 Keskustelun jälkeen johtava lääkäri teki muutetun päätösehdotuksen: 

Hallitus päättää, että Pelkosenniemen lääkäritalon ja neuvolan kiinteis-
töjen myyntiä jatketaan eri myyntikanavien kautta. 

 
Päätös:  Pelkosenniemen lääkäritalon ja neuvolan kiinteistöjen myyntiä jatke-

taan eri myyntikanavien kautta. 
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Hallitus § 115   4.9.2019 
Hallitus § 121   2.10.2019 
Hallitus § 136   23.10.2019 
 
SAVUKOSKEN KUNTOUTUSTILAN KORJAUSKUSTANNUKSET 
 
Hall § 115 Hallitus otti käsiteltäväkseen Savukosken fysioterapiatilojen muutos-

työstä aiheutuneista kuluista tehdyn selvityksen.  
 
 Kuntayhtymä osti 23.5.2019 KOy Sau-Herrasta huoneiston L 4 fysiote-

rapiatiloiksi. Tilassa ei ollut kuntoutuspotilaille tarvittavaa esteetöntä 
invawc-tilaa eikä siivouskomeroa. Huoneisto L 4 ja neuvolana toimiva 
huoneisto L 5 ovat vierekkäisiä tiloja. Neuvolasta on puuttunut asia-
kas-wc, asiakkaat ovat joutuneet käyttämään henkilökunnan sosiaaliti-
lan takana olevaa wc:tä. 

 
 Huoneistojen väliseinä puhkaistiin ja molemmille tiloille tehtiin yhteinen 

esteetön asiakas-wc. Kuntoutuksen puolelle tehtiin siivouskomero. 
 
 Savukosken kunnan tekninen osasto järjesti muutostyöt ja tilasi yrittä-

jät. Kustannukset olivat kuitenkin arvioitua suuremmat, 12.213,32 € 
(alv 0). Hallintosäännön mukaan viranhaltija voi päättää hankinnat yh-
tymähallituksen asettamissa rajoissa. Sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan ohjeessa hallitus on määrännyt yli 10.000 euron ylittävät 
hankinnat päätettäväkseen. 

 
 Yrittäjien laskut esiteltiin kokoukselle. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus pyytää lisäselvityksen RH Kiinteistönhoitopalvelu Oy:ltä sen 

esittämästä laskusta. 
 
Päätös:  Hallitus pyytää lisäselvityksen RH Kiinteistönhoitopalvelu Oy:ltä sen 

esittämästä laskusta. 
 

- -    - 
 
Hall § 121 RH Kiinteistöpalvelu Oy on toimittanut korjatun laskun, jonka loppu-

summa pieneni edellisestä 57,23 € (alv 0). Korjattu lasku selvityksi-
neen on oheismateriaalina. 

 
 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa määrätään yli 10.000 

euron hankinnat aktivoitavaksi käyttöomaisuudeksi. Vahvistetussa 
poistosuunnitelmassa osakehuoneistojen peruskorjausten poistoaika 
on 10 – 20 vuotta. Tälle muutostyölle kohtuullinen poistoaika voisi olla 
10 vuotta. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. päättää laskun hyväksymisestä ja 
2. vahvistaa KOy Sau-Herra L 4 muutostöiden poistoajaksi 10 vuotta. 
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Hallitus § 121   2.10.2019 
Hallitus § 136   23.10.2019 
 
…Savukosken  kuntoutustilan korjauskustannukset 
 
  Keskustelun alussa Aino Kulpakko totesi, että annettu arvio kustan-

nuksista oli ollut muutama tuhat euroa, eikä laskua voi tällaisenaan il-
man alennuksia hyväksyä. Merja Ahola oli samalla kannalla ilmoitta-
essaan, ettei hyväksy laskua tällä muotoa. 

 
 Keskustelun jälkeen puheenjohtaja esitti, että hallitus palauttaa asian 

valmisteluun ja neuvottelee laskuttajan kanssa laskun summan pie-
nentämisestä. Hallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdo-
tuksen. 

 
Päätös:  Hallitus palauttaa asian valmisteluun ja neuvottelee laskuttajan kanssa 

laskun summan pienentämisestä. 
 

- -   -   
 

Hall § 136 Asiasta on neuvoteltu RH Kiinteistönhoitopalvelu Oy:n kanssa 
11.10.2019 ja sovittu laskun kohtuullistamisesta.  

 
 Muutostyön kustannukset (alv 0) laskujen korjausten jälkeen ovat: 

mattotyöt tarvikkeineen 851,41 €, putkityöt tarvikkeineen 3336,48 € ja 
rakennustyöt tarvikkeineen 5570,43 €, yhteensä 9758,32 €. 

 
 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa hallituksen päätettä-

väksi määrätty 10.000 euron raja ja myös aktivoitavan käyttöomaisuu-
den 10.000 euron raja alittuvat, joten hankinta on viranhaltijan hyväk-
syttävissä. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus merkitsee Savukosken kuntoutustilan korjauskustannukset 

tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Hallitus merkitsi Savukosken kuntoutustilan korjauskustannukset tie-

doksi saaduksi. 
 
  
 
 
 
  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    152 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|     |    | 
 

Hallitus § 137   23.10.2019  
 
LOMARAHAN MAKSAMINEN 2020 
 
Hall § 137 KT-yhteyshenkilö: Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen, 

KVTES:n IV luvun 19 §:n 2 momentin mukaan lomaraha maksetaan 
elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei paikallisesti toisin sovita.   

 
 Hallitus on päättänyt 12.5.2004 § 34, että lomaraha maksetaan toistai-

seksi heinäkuun palkanmaksun yhteydessä. 
 
 Paikalliset ammattijärjestöt ovat esittäneet, että lomaraha maksettaisiin 

kesäkuun palkanmaksun yhteydessä vuodesta 2020 alkaen. 
 
Ehdotus: Jl Hallitus päättää, että lomaraha maksetaan vuodesta 2020 alkaen tois-

taiseksi kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. 
 
Päätös:  Lomaraha maksetaan vuodesta 2020 alkaen toistaiseksi kesäkuun 

palkanmaksun yhteydessä. 
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Hallitus § 138    23.10.2019 
 
HAMMASHOITAJAN 50 % TOIMEN PERUSTAMINEN  
 
Hall § 138 Vastaava hammaslääkäri: 
 Suun terveydenhuollossa on todettu lisätyövoimantarvetta. Lasten ja 

nuorten sekä vanhusten suun terveydentila on selkeästi heikentynyt. 
Jopa 3-4 -vuotiailla on reikiintymistä hampaistossa. Hammashoitaja li-
säresurssia tarvittaisiin kotihoidon opastukseen, fluorauksiin, ravinto-
neuvontaan sekä ikäihmisillä kotihoidossa avustamiseen erityisesti 
palvelukodeilla, missä ei ole saatu useista yrityksistä huolimatta van-
husten suun hoitoa toimimaan. Aikaisemmin hammashoitajat kävivät 
kouluilla ja päiväkodeissa tiheästi harjauttamassa lapsia, fluoraamassa 
ja neuvomassa suunterveyden ylläpidossa ja näillä toimilla saatiin hy-
viä tuloksia aikaiseksi. 

 
 Hallitusohjelmassa 2019 - 2023 korostetaan toiminnan painotuksen 

siirtämistä raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. 
Myös Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluissa korostettiin 
HYTE-työn (hyvinvointi ja terveyden edistäminen) merkitystä. 

 
 Suuhygienistin aika ei riitä tähän tärkeään ennalta ehkäisevään työ-

hön. Hammashoitajalla tulee nykyisin ylitöitä 6-8 tuntia kuukaudessa 
eli nyt jo on lievä alimiehitystilanne. Kun Savukosken hammashoitola 
avataan, hammashoitajan työaika lisääntyy entisestään, koska ham-
mashoitajan toimipaikka on Pelkosenniemellä ja tällöin matkat Pel-
kosenniemi-Savukoski lasketaan työaikaan. 

 
 Ajallisesti lisätarve on noin 50 % kokoaikaisesta hammashoitajan toi-

mesta. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus perustaa 50 % hammashoitajan toimen1.8.2020 alkaen. 
 
 Vastaava hammaslääkäri selvitti suun terveydenhuollon tilannetta ja 

totesi, että erityisesti opastukseen ja neuvontaan tarvittava 50 % 
hammashoitajan toimi on alustavasti suunniteltu täytettäväksi sisäisin 
siirroin. Mikäli sisäinen siirto toteutuu, kustannusten kokonaiskasvua 
kuntayhtymätasolla ei ole tulossa.  

 
 Kunnanjohtaja Rautiainen ilmoitti, ettei toimia tarvitse perustaa, aino-

astaan virat. 
 
 Pentti Pyykönen totesi, että uudet toimet on hyvä tuoda aina erikseen 

hallitukseen. 
 
Päätös: Hallitus merkitsi asian tiedoksi ja totesi, että viranhaltijat huomioivat 

hammashoitajan 50 % toimen talousarviosuunnittelussa. 
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Hallitus § 139    23.10.2019 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Hall § 139   Paikallinen virka- ja työehtosopimus kuuden viikon tasoittumisjakson 

käyttäminen 2.12.2019-12.1.2020 
Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri § 51-56 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 146-174 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja § 21 henkilöstöasia 
- vastaava hammaslääkäri § 12-13 henkilöstöasioita 

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi.  
 
 Lisäksi johtava lääkäri kertoi Sallan kunnan kanssa käydystä neuvotte-

lusta, jossa pyritään sopimukseen geriatrian erikoislääkäripalvelun os-
tamisesta Sallan kunnalta. 

 
 Aino Kulpakko totesi, että vanhusneuvoston olisi tullut saada etukä-

teen tietoa vuodeosaston paikkojen vähentämissuunnitelmasta. 
 
 Anu Laukkanen esitti toivomuksen, että kuntayhtymä pyrkisi pitempiai-

kaisten linjausten tekemiseen. 
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Hallitus § 140   23.10.2019 
 
MUUT ASIAT 
 
Hall § 140 Kunnanjohtaja Esko Rautiainen totesi kuntayhtymän perussopimuksen 

olevan ristiriidassa kuntien tarpeiden suhteen. Mm. talousarvion ja ti-
linpäätöksen toimittamista jäsenkunnille koskevat määräajat ovat liian 
myöhäisiä ja niitä tulisi aikaistaa. 

 
 Todettiin, että perussopimus on jäsenkuntien sopimus palvelujen jär-

jestämisestä ja jäsenkuntien neuvoteltavissa.   
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Hallitus § 141    23.10.2019 
 
LAINATAKAUKSEN HAKEMINEN JÄSENKUNNILTA 
 
Hall § 141 Hallitus valitsi tämän kokouksen §:ssä 134 Savukosken toimitilojen 

rakentajiksi edullisimman urakkatarjouksen tehneet urakoitsijat. Ura-
koiden kokonaissummaksi tuli 480.100 euroa. 

 
 Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat ovat aiemmin antaneet taka-

uksen hanketta varten haettavalle 400.000 euron lainalle, kumpikin 
200.000 euroa.  

 
 Lainaa ei ole vielä haettu.  
 
 Kuluvalle vuodelle varatusta 400.000 euron määrärahasta on jo käy-

tetty kassavaroja tilan ostoon varainhankintaveroineen 30.600 euroa 
ja suunnitteluun tähän mennessä 36.038,05 euroa. Suunnittelulaskuis-
ta puuttuvat vielä mahdolliset matkakustannukset.  

 
 Koska hankkeen toteutus osoittautuu alkuperäisarviota kalliimmaksi, 

lainatarvekin on suurempi. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus esittää Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille, 

että ne takaavat Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön 
kuntayhtymän Savukosken toimitilojen rakentamiseen otettavan 
550.000 euron lainan, kumpikin 50 % lainan kokonaissummasta. 

 
Päätös:  Hallitus esittää Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille, 

että ne takaavat Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön 
kuntayhtymän Savukosken toimitilojen rakentamiseen otettavan 
550.000 euron lainan, kumpikin 50 % lainan kokonaissummasta. 

 
 Hallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Hallitus      23.10.2019 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät    131 – 133, 135 - 141 
 

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

Pykälät   134 
 

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   134 
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  
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Hallitus     23.10.2019 
 
HANKINTAOIKAISUOHJE  
 
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi-
daan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankin-
talaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu), tai asia voi-
daan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
 
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäl-
jempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa. 
 
Hankintaoikaisuohje 
 
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaa-
tia 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 vas-
taanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lä-
hettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuu-
desta 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 seitse-
mäntenä 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 hankintayksi-
kön hallussa.  
 
Toimitusosoite 
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.  Hankintayksikön yhteystiedot:  
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus 
Sodankyläntie 202 A  
98500 PELKOSENNIEMI 
 
 


