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Pöytäkirjan tarkastajat:

OSALLISTUJAT

Nimi Tehtävä Lisätiedot
LÄSNÄ Ollakka Jaana pj.

Greus Teppo jäsen
Kauppi Arto jäsen
Keinänen Ville jäsen
Laitinen-Kauppi Sirpa jäsen
Tornio Jouni jäsen
Jakkula Eino valtuuston pj.
Klaavo Jaakko valtuuston 1. vpj
Karsi-Ruokolainen Paula sihteeri/esittelijä
Sutela Sisko varajäsen

POISSA Hirvasniemi  Sirpa vpj.

MUU Karppinen Anna-Liisa hyvinvointipäällikk
ö

Kolehmainen  Virpi talous- ja
hallintojohtaja

ALLEKIRJOITUKSET

 Jaana Ollakka Paula Karsi-Ruokolainen
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

19 - 23

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Teppo Greus  Sisko Sutela

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä keskiviikkona
5.2.2020 klo 8.00 alkaen Lumijoen kunnan www-sivuilla.
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Kunnanhallitus § 19 29.01.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall § 19

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kunnanhallitus § 20 29.01.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Khall § 20

Kunnanjohtaja: Tarkastusvuorossa ovat Sirpa Hirvasniemi ja Teppo Greus.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teppo Greus ja Sisko Sutela.
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Kunnanhallitus § 21 29.01.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Khall § 21

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanhallitus § 175 09.09.2019
Kunnanvaltuusto § 36 16.09.2019
Kunnanhallitus § 22 29.01.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sopimuksen irtisanominen (ohm. 12)

Khall 09.09.2019 § 175

 Suomen Terveystalo Oy/Julkiset palvelut/johtaja Laura Räty on il-
moit ta nut säh kö pos tit se 30.8.2019 toimitetulla viestillä, että Ter veys-
ta lo irtisanoo Lumijoen kunnan ja Suomen Terveystalo Oy:n
11.9.2017 al le kir joit ta man sopimuksen  em. viestin päivämäärällä
päät ty mään kuuden kuu kau den irtisanomisajalla 1.3.2020. Sopimus
on Lumijoen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista kos-
ke va pal ve lu so pi mus.

Ohm. 100 Hinnanmuutos
Ohm. 101 Kustannusselvitys
Ohm. 102 Vastaus Terveystalolle
Ohm. 103 Sopimuksen irtisanominen

Kunnanjohtaja: Keskustelun aikana kunnanhallitus totesi yksimielisesti, ettei 
 Suomen Terveystalo Oy :n hinnankorotustarjous ole sopimuksen
 mukainen. Tarjous ei perustu Lumijoen kunnan ja Suomen 
 Terveystalo Oy:n sopimuksen hinnoittelua koskeviin kilpailutus- tai
 sopimusehtoihin.

Päätös: Kunnanhallitus päättää riitauttaa Suomen Terveystalo Oy:n 
 30.8.2019 toimittaman Lumijoen kunnan ja SuomenTerveystalo
 Oy:n välisen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista koskevan
 palvelusopimuksen irtisanomisen. Päätös annetaan tiedoksi 
 valtuustolle.

Kvalt 16.09.2019 § 36

Ohm. 13 Hinnanmuutos
Ohm. 14 Kustannusselvitys
Ohm. 15 Vastaus Terveystalolle
Ohm. 16 Sopimuksen irtisanominen

Päätös: Valtuusto merkitsi tiedoksi palvelusopimuksen irtisanomisen
riitauttamisen.

Khall § 22
 Kunnanhallitus arvioi riitauttamisen tilannetta kokouksessaan

17.12.2019 (§ 265). Tuolloin todettiin, että syksyn aikana ir ti sa no mi-
ses ta neuvoteltiin palveluntuottajan kanssa muutaman kerran, mutta
neu vot te lut eivät johtaneet kumpaakaan osapuolta tyydyttävään rat-
kai suun.
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Kunnanhallitus § 175 09.09.2019
Kunnanvaltuusto § 36 16.09.2019
Kunnanhallitus § 22 29.01.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

 Koska Lumijoen kunnalla on sosiaali- ja terveyspalveluiden jär jes tä-
mis vas tuu, pyysi kunta juridista apua vaikean ja pysähtyneen ti lan-
teen ratkaisemiseksi. Kuntaa edustava lakimies toimitti 5.12.2019
Ter veys ta lol le kirjeen, jossa palveluntuottajaa vaadittiin pi täy ty mään
voi mas sa olevassa palvelusopimuksessa ja jatkamaan so pi muk sen
mu kai sia velvoitteitaan 30.11.2022 saakka.

 Vaatimukseen pyydettiin vastaus 16.12.2019 mennessä, joka kui-
ten kin saatiin vasta 20.12.2019. Vastauksessaan Terveystalo esitti
neu vot te lu jen jatkamista vielä tammikuun 2020 aikana.

 Neuvottelu sovittiin pidettäväksi 21.1.2020 ja neuvotteluille varattiin
myös li sä päi vä 24.1.2020 (khall 20.1.2020 § 10). Näihin neu vot te lui-
hin osal lis tu vat kunnasta kunnanhallituksen puheenjohtaja, kun nan-
joh ta ja, ta lous- ja hallintojohtaja sekä hyvinvointipäällikkö.

 Terveystalo lupautui vahvistamaan kirjallisesti 22.1.2020 mennessä
palvelutuotannon jatkumisen ainakin 30.5.2020 saakka. Vahvistus
saatiin muiden pyydettyjen lisäselvitysten mukana 24.1. (23.1.
lakimiehelle ja edelleen kunnanjohtajalle toimitettu) juuri ennen
toisen neuvottelun aloitusta.

 Tuloksena neuvotteluista saatiin alustava neuvotteluesitys, jonka
pohjalta osapuolet jatkavat asian käsittelyä.

Ohm. 12 Oheismateriaalina oleva Terveystalon selvitys ja sovintoehdotus
tuodaan kokoukseen.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus jättää asian pöydälle ja kutsuu kunnan lakimiehen
10.2.2020 kokoukseen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 23 29.01.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Khall § 23

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.47.
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Pöytäkirjan tarkastajat:

LUMIJOEN KUNTA  
Kunnanhallitus  Päivämäärä

MUUTOKSENHAKUOHJEET

__________________________________________________________________________________
Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 19-23

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

Pykälät:

Pykälät: HvalL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

__________________________________________________________________________________
Muutoksenhaku

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite:

Lumijoen kunnanhallitus, Kunnankuja 1, 91980 LUMIJOKI

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
__________________________________________________________________________________
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, 90101 OULU

Pykälät:

Valitusaika:
Valitus on tehtävä 30 pv:n kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa 
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
 päätös johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimusten perusteet

Valittajan on allekirjoitettava valituskirjelmä. Kirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.


