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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Lehtola Jaakko
Järvenpää Helvi
Kotisaari Mirja
Maliniemi Taimi
Mäkinen Janne
Särkipaju Leila

Tehtävä
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Hantula Ritva
Pitkäaho Tiina
Fingerroos Marge

esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
asiantuntija

Niiranen Marko

asiantuntija

Konola Matti
Valkovirta Pauliina

I vpj.
kaupunginhallituk
sen edustaja

Lisätiedot
Kaupungintalolla
Kaupungintalolla
Teams -etäyhteydellä
Kaupungintalolla
Teams -etäyhteydellä
Kaupungintalolla, saapui klo
13.07
Kaupungintalolla
Kaupungintalolla
§ 29 Teams -etäyhteydellä klo
13.07-14.02
§ 29 Teams -etäyhteydellä klo
13.07-14.02

ALLEKIRJOITUKSET
Jaakko Lehtola
Puheenjohtaja

Tiina Pitkäaho
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
26 - 33
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Taimi Maliniemi

Janne Mäkinen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 10.06.2020 yleisessä
tietoverkossa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Petula 26.05.2020 § 26
Ehdotus:
Kokous pidetään sähköisenä etäkokouksena ja kokouskutsut on lähetetty sähköpostilla 19.05.2020. Esityslista on julkaistu samana
päivänä lautakunnan jäsenille Dynastyn kokoushallinnassa sekä
kaupungin kotisivuilla www.haapavesi.fi > Esityslistat ja pöytäkirjat.
Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Todettiin läsnäolijat nimenhuudolla ja että osa osallistujista on läsnä
kokouksessa Teams -etäyhteydellä. Todettiin, että kokoukseen osallistujat olivat yhdenvertaisessa näkö- ja kuuloyhteydessä.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Petula 26.05.2020 § 27
Ehdotus:
Perusturvalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Taimi Maliniemen ja Janne Mäkisen.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Asialistan hyväksyminen
Petula 26.05.2020 § 28
Kaupungin hallintosäännön 137 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Hallintosäännön 138 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen taloustoteutuma 1-3/2020
Petula 26.05.2020 § 29
Haapaveden kaupungin, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kolmen (3)
kuukauden taloustoteutuma on valmistunut. Liitteenä kuntakortit ja
suoritekohtaiset yksikköhintalaskelmat.
Tulosaluepäälliköt esittelevät toteutuman.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirjan
liitteeksi liitetään tekstin osalta täydennetty talousraportti.
______
MERK. Leila Särkipaju saapui klo 13.07 tämän pykälän käsittelyn
alussa. Perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö Marge Fingerroos (klo
13.07-14.02) sekä hoito- ja hoivapalvelupäällikkö Marko Niiranen
(klo 13.07-14.02) olivat läsnä Teams -etäyhteydellä tämän pykälän
esittelyn aikana.
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 13 Kuntakortit ja yksikköhintalaskelmat 1-3/2020
Liite 14 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen talousraportti 1-3/2020
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Vuodeosaston kesäajan toiminta
Petula 26.05.2020 § 30 (valm. hoito- ja hoivapalvelupäällikkö, 044 7591 276)
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen vuodeosastolla on ollut vuosittain
neljän (4) viikon sulku henkilökunnan lomien pitämiseksi. Vuoden
2020 talousarvioon on myös suunniteltu neljän (4) viikon sulku, joka
oli alustavasti suunniteltu pidettäväksi heinäkuun puolesta välistä
elokuun puoleen väliin.
Koronapandemiasta johtuen vuodeosaston kesäsulku päätettiin peruuttaa. Henkilökunnan tulee kuitenkin pystyä pitämään vuosilomat,
mutta sijaisia ei ole tässä tilanteessa riittävästi saatavilla koko kesäloma-ajalle. Näin ollen on jouduttu suunnitelmaan vaihtoehtoa neljän
(4) viikon kesäsululle. Suunnitelmassa on myös huomioitu THL:n
pandemian skenaariot.
Esitys:
Hoito- ja hoivapalvelupäällikkö esittää, että

vuodeosaston henkilökunnan kesälomat ajoitetaan pääosin
kuuden (6) viikon ajalle 8.6.-19.7.2020

osaston potilaspaikkaluku lasketaan kymmeneen (10) paikkaan ajalla 8.6.-18.6.2020 ja 6.7.-19.7.2020

19.6.-5.7.2020 on kahden (2) viikon kesäsulku

20.7.2020 osasto aukeaa 15 paikkaisena.
Sulun aikana potilaspaikkoja ostetaan naapurikuntien osastoilta, lähinnä Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta.
Helmen Haapaveden kotisairaala on auki koko kesän ja Pyhännän
kotisairaala pyritään avaamaan ennen vuodeosaston sulkua.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta päättää, että
1. vuodeosaston henkilökunnan kesälomat ajoitetaan pääosin kuuden (6) viikon ajalle 8.6.-19.7.2020 ja
2. osaston potilaspaikkaluku lasketaan kymmeneen (10) paikkaan
ajalla 8.6.-18.6.2020 ja 6.7.-19.7.2020 ja
3. osastolla on kahden viikon kesäsulku ajalla 19.6.-5.7.2020.
Päätös:
1. Hyväksyttiin perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
2. Hyväksyttiin perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
3. Hyväksyttiin perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
_____

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Fysioterapian vastuutyöryhmän nimeäminen
Petula 26.05.2020 § 31
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen avofysioterapian kehittämis- ja uudistamistyöhön tarvitaan vastuutyöryhmä. Työryhmän tehtävänä on
mm. tarkastella avofysioterapian toimintoja, tehdä uudistamis- ja kehittämisehdotuksia sekä tuottaa tietoa avofysioterapiatoiminnan
haasteista sekä tulevaisuuuden tarpeista. Tarvittaessa työryhmä
kutsuu muita asiantuntijoita työryhmän kokouksiin.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta päättää nimetä avofysioterapian vastuutyöryhmään seuraavat henkilöt:
Johtava ylilääkäri Anne Niemelä
Terveyskeskuslääkäri Pertti Kemppainen
Fysioterapeutti Henna Pyhälä
Fysioterapeutti Riitta Väisänen
Kuntohoitaja Tarja Tytärniemi
Palveluesimies Eeva Mäki
Työryhmän koollekutsujana toimii palveluesimies.
Päätös:
Hyväksyttiin perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Perusturvalautakunnalle saapuneet päätökset ja kirjelmät
Petula 26.05.2020 § 32
1. Aluehallintovirasto, ilmoitus 7.4.2020, PSAVI/1545/2020; Asian
käsittelyn päättäminen. Saapunut 15.4.2020.
2. Valvira, päätös Dnro V/11795/2020; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi Oy. Saapunut 16.4.2020.
3. Valvira, päätös Dnro V/4709/2020; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/Kuuleva Oy. Saapunut 22.4.2020.
4. Valvira, ilmoitus Dnro V/10947/2020; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/Anandan Oy. Saapunut
27.4.2020.
5. Valvira, päätös Dnro V/10947/2020; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/Anandan Oy. Saapunut 27.4.2020.
6. Valvira, ilmoitus Dnro V/3651/2020; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/Botnia MRI Oy. Saapunut
27.4.2020.
7. Valvira, päätös Dnro V/3651/2020; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/Botnia MRI Oy. Saapunut 27.4.2020.
8. Aluehallintovirasto, päätös PSAVI/2584/04.02.00/2020. Palvelujen tuottajan osoitteenmuutos sekä yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/Hoivea palvelut Oy.
Saapunut 28.4.2020.
9. Valvira, päätös Dnro V/11431/2020; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/Mehiläinen Oy.
Saapunut 28.4.2020.
10. Valvira, ilmoitus Dnro V/12439/2020; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/KoskiHoiva Oy,
Kraatarinraitti. Saapunut 6.5.2020.
11. Valvira, päätös Dnro V/12447/2020; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/KoskiHoiva Oy.
Saapunut 6.5.2020.
12. Valvira, ilmoitus Dnro V/14421/2020; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien laajentaminen/Med Group Oy, Onni kotihoito Pohjois-Suomi ja hengityshalvaustiimi. Saapunut 11.5.2020.
13. Valvira, ilmoitus Dnro V/14454/2020; Ilmoitus yksityisen terveydehuollon palvelujen tuottajan nimenmuutoksesta/Botnia Scan
Oy. Saapunut 12.5.2020.
14. Valvira, ilmoitus Dnro V/14452/2020; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/Botnia Radiologipalvelu Oy (ent. Botnia Scan Oy). Saapunut 13.5.2020.
15. Valvira, ilmoitus Dnro V/14786/2020; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan nimenmuutos/Botnia Radiologipalvelu Oy. Saapunut 13.5.2020.
16. Valvira, ilmoitus Dnro V/14957/2020; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan palvelualan poistaminen/Meru
Pöytäkirjan tarkastajat:

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 32

4/2020

54

26.05.2020

Health Oy. Saapunut 15.5.2020.
17. Valvira, päätös Dnro V/13141/2020; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/Meru Health Oy.
Saapunut 15.5.2020
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta merkitsee saapuneet päätökset ja kirjelmät tietoonsa
saatetuiksi.
Päätös:
Hyväksyttiin perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut esille tulevat asiat
Petula 26.05.2020 § 33
Perusturvajohtaja informoi ajankohtaisista asioista:
- koronatilanteesta
- taloustilanteesta
- vuosilomista
- hankkeista .
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
26, 27, 28, 29, 32, 33
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
30, 31
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimus
viranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi
Haapaveden perusturvalautakunta, Tähtelänkuja 1, 86600 HAAPAVESI
sähköposti: perusturvalautakunta@haapavesi.fi, faksi 08-4591 334
Pykälät
30, 31
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimus-kirjelmän sisältö ja
toimittaminen

Ks.jäljempänä

Pöytäkirjan tarkastajat:
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

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, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi ja sähköinen palvelu
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, 90100 OULU / PL 189, 90101 OULU
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, faksi 029 56 42841
Sähköinen palvelu https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi, pykälät

Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle
voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Tiedoksisaanti

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 10.6.2020.

Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

