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Hallitus      7/2020 76 
 
KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  12.5.2020 klo 14.00 – 15.09 
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
 
OSALLISTUJAT 
 
Päätöksentekijät 

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

  Varmo Veli-Matti johtava lääkäri                               
  Reinvuo Ulla toimistonhoitaja/pöytäkirjanpitäjä   
  Koskenlaine Sirpa johtava hoitaja/pöytäkirjanpitäjä    
  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri   
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja    
  Vauhkonen Päivi   Pelkosenniemen kunnanjohtaja  Skype-yhteys     
  Mulari Antti      Savukosken kunnanjohtaja                      
  
    
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                          Pöytäkirjanpitäjä 
                    
 
  Tero Luoma-aho         Ulla Reinvuo  
                       
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 51 –  59 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski    
       
 
  Sari-Anne Kiemunki        Jouko Savukoski 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka  18.5.2020 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/hallinto/poytakirjat-hallitus/     
 
Todistaa   
    
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 51   12.5.2020  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 51  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      Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  1,5             Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  1,5 3       Peltoniemi Helena 
 Savukoski Jouko  1,5 3      Luiro Anu 
    6 ääntä 
  
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
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Hallitus § 52 – 54   12.5.2020 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 52 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 22.4.2020 ja esityslista lähetetty hallituksen 

jäsenille ja asioiden esittelijöille 5.5.2020. 
 
 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 § 53 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 Sari-Anne Kiemunki ja Jouko Savukoski. 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 54 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 mahdolli-

set lisäasiat. 
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Hallitus § 55   12.5.2020 
 
TERVEYSTALON HUUTOKAUPPATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Hall § 55 Pelkosenniemen terveystalo on ollut myytävänä Huutokaupat.com –

sivustolla 9.3.-9.5.2020. Vuonna 1949 valmistuneessa rakennuksessa 
on neuvola ja kolme pientä asuntoa. Asunnoista kaksi on tällä hetkellä 
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 esitettiin pohjakuvia ja ulkopuolisen asiantunti-
jan 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. 

 
 Saatu tarjous esitellään ja ehdotus annetaan kokouksessa. 
 
 Huutokauppa on päättynyt lauantaina 9.5.2020 klo 19:10. Viimeinen 

korkein sitova huutohinta oli 1.375 €. 
 
 Tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on ilmoitettava ostajalle 

kahden seuraavan arkipäivän aikana, eli 12.5.2020.  
  
Ehdotus: Pj. Hallitus 
 

1. hylkää saadun tarjouksen ja 
2. aloittaa uuden huutokaupan myöhemmin kesällä. 

 
Päätös:  Hallitus 
 

1. hylkäsi saadun tarjouksen ja 
2. aloittaa uuden huutokaupan myöhemmin kesällä. 
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Hallitus § 56   12.5.2020 
 
SAVUKOSKEN HAMMASHOITOLAN URAKASTA PUUTTUVAN TOIMINTAVARUSTUK-
SEN HANKINTA 
 
Hall § 56 Savukosken terveysaseman rakentamisen työmaakokouksessa 

21.4.2020 havaittiin, että suunnittelussa ja suunnittelun pohjalta teh-
dyssä urakkatarjouspyynnössä ei ole otettu huomioon hammashoito-
lan toimintavarustukseen välttämättä kuuluvia laitteita. Hammashoitola 
ei voi toimia ilman puuttuvia laitteita mm. hammasröntgen, imu ym. 

 
 Asia esitellään tarkemmin ja ehdotus annetaan kokouksessa. 
 
 Urakan edetessä ei ole käynyt selkeästi esille mitkä hankinnat kuulu-

vat urakkaan ja mitkä rakennuttajalle.  Aikaisemmissa rakennusura-
koissa hankintaerittely on käyty hyvin yksityiskohtaisesti läpi ennen 
urakkatarjousten antoa. Tässä urakassa ei saatu yhteistä palaveria ai-
kaiseksi pyynnöstä huolimatta, joten on ollut epäselvää mitkä hankin-
nat kuuluvat urakkaan ja mitkä eivät.  21.4.2020 työmaakokouksen 
jälkeen hammaslääkärille alkoi tulla tunne, ettei urakka sisällä kaikkea 
mitä hän oli olettanut sen sisältävän.  Mielenkiintoista on, etteivät pää-
urakoitsija, sähköurakoitsija eikä LVI-urakoitsija ole kyselleet laitteiden 
mahdollisia toimitusajankohtia, vaikka urakkaan kuitenkin todennäköi-
sesti kuuluu laitteiden asennus. 

 
 Asian tarkempi selvittely osoitti, että urakasta puuttuu useita ham-

mashoitolan toiminnan kannalta välttämättömiä varusteita. 
 Puuttuva kalusto, johon ei ole varattuna määrärahaa: intraoraalirönt-

genlaite 3104,00 €, VistaScan  6500,00 €, imut ja amalgaamalinko  
4500,00 €, PowerTower 5140,00 €.  

 
 Tarjous laitteista on pyydetty vain Plandent Oy:stä, koska k siirretään 

Pelkosenniemeltä saman yrityksen toimittama hoitokone Savukoskelle 
ja imut tulevat ko. koneeseen. Lisäksi meillä on Plandentin toimittama 
Romexis-röntgenkuvien käsittelyohjelma, joka seurustelee kuvalevylu-
kijan (VistaScan) kanssa.  Huoltojen kannalta myös muut laitteet kan-
nattaa hankkia Plandent Oy:ltä. 

 
 Saadun tarjouksen mukaan laitehankinnat ovat yhteensä 19 244,00 €, 

alv 0 %. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus hankkii Savukosken hammashoitolaan esittelyssä luetellut 

laitteet. 
 
Päätös:  Hallitus hankkii Savukosken hammashoitolaan esittelyssä luetellut 

laitteet. 
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Hallitus § 57    12.5.2020 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Hall § 57 Sosiaali- ja terveysministeriö 

- toimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakyvyn lisäämi-
seksi ennen valmiuslain työvelvoitteen käyttöön ottoa COVID-19 
pandemian aikana 

Viranhaltijapäätökset 
- johtava hoitaja §:t 64 – 73 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 10 henkilöstöasia 

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 58   12.5.2020 
 
MUUT ASIAT 
 
 Jouko Savukoski ilmoitti, että KOy Sau-Herran yhtiökokous on 

20.5.2020, kuntayhtymää edustaa kokouksessa Kari Kilpimaa.  
 
 Johtava lääkäri totesi, että edellisessä kokouksessa kuntayhtymän 

vetovastuulle on annettu jäsenkuntien sosiaalitoimien yhdistäminen 
kuntayhtymän alaisuuteen. Tehtävää selvitystä varten on saatu tarjous 
FCG-Perlacon Oy:ltä. Johtava lääkäri on hyväksynyt tarjouksen ja 
kuntayhtymä tekee sopimuksen selvitystyöstä yrityksen kanssa. Asi-
antuntijana toimii Heli Silomäki. Selvitystyöhön käytetään aiemmin 
suunnitellun terveystoimen kilpailutusprosessin tekoon varattua mää-
rärahaa. 

 
Anu Laukkanen ja Aino Kulpakko edellyttivät parempaa tiedotusta kun-
tayhtymän vastaanottojen ja vuodeosaston sulkemisesta.  
 
Päivi Vauhkonen poistui kokouksesta klo 14.52. 
 
Anu Laukkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen 
klo 15.05. 
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Hallitus § 59    12.5.2020 
 
TILINTARKASTUKSEN VAHVISTUSILMOITUSKIRJE 
 
Hall § 59  Toimistonhoitaja: 
 Tilintarkastajat ovat viime aikoina pyytäneet kuntien ja kuntayhtymien 

johdolta kirjallisia vahvistusilmoituksia. Kyseessä ovat ns. vahvistuskir-
jeet tai vahvistusilmoituskirjeet, joita tilintarkastajat pyytävät vuosittain 
tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä ennen tilintarkastuskertomuk-
sen antamista. 

 
 Vahvistuskirjeellä tilintarkastaja hankkii kirjallisen vahvistuksen siitä, 

että johto on täyttänyt lakisääteiset velvollisuutensa, jotka koskevat ti-
linpäätöksen laatimista ja sitä, että tilintarkastajalle annetaan täydelli-
set tiedot. Kirjeen tarkoituksena ei siis ole määritellä ko. vastuita ja 
velvollisuuksia eikä lisätä johdon vastuuta yli lain säännösten. Vahvis-
tusilmoituskirjeellä ei muuteta kunnanhallituksen, tilivelvollisten, viran-
haltijoiden, työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia 
velvoitteita eikä vastuita. 

 
 Pääasiallisena tarkoituksena johdon näkökulmasta on se, että vahvis-

tettavia asioita harkitaan entistä huolellisemmin. Toimivan johdon odo-
tetaan tietävän riittävästi vahvistuskirjeessä mainituista asioita, tai sen 
odotetaan tehneen asianmukaisiksi katsomiaan tiedusteluja pystyäk-
seen antamaan pyydetyt kirjalliset vahvistusilmoitukset. 

 
 Jos tilintarkastaja ei saa vahvistusilmoituskirjettä, hän ilmoittaa kan-

sainvälisen tilintarkastusstandardin ISA 580:n edellyttämällä tavalla, 
ettei hän voi antaa lausuntoa siitä, antavatko tilinpäätös ja toimintaker-
tomus oikeat ja riittävät tiedot ja ovatko toimintakertomuksen ja tilin-
päätöksen tiedot ristiriidattomia. 

 
 Kuntayhtymän puolesta tilintarkastajalle annettavan vahvistusilmoitus-

kirjeen voivat allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja johtava lääkäri. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy tilintarkastajalle annettavan vahvistusilmoituskirjeen. 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi tilintarkastajalle annettavan vahvistusilmoituskirjeen. 
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Hallitus     12.5.2020 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät          51 – 59 
 

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          
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  
 


