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Asia Kuivaniemen terveysaseman sulkemisen jatko 17.9.2020 saakka 

Oulunkaaren kuntayhtymän Iin palvelualueella on kaksi terveysasemaa, eli 
pääterveysasema kunnan keskustaajamassa ja toinen terveysasema Kui 
vaniemen kylällä. Terveysasemien välinen etäisyys on alle 40 km. Kuiva 
niemen terveysaseman tavanomainen miehitys on 1 sairaanhoitaja, 2 lähi 
hoitajaa, 0,4 lääkäriä, 0,4 fysioterapeuttia, 0,8 psykiatrista sairaanhoitajaa, 
1 hammaslääkäri, 1 hammashoitaja ja 1 terveydenhoitaja. Kuivaniemestä 
voidaan myös käyttää kuntayhtymän Simon terveysaseman palveluja, jot 
ka sijaitsevat 10 km päässä Kuivaniemen taajamasta. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä on turvata väestölle kaikissa olo 
suhteissa terveyden ja toimintakyvyn kannalta keskeiset palvelut. Palvelui 
den taso sopeutetaan vallitsevaan turvallisuustilanteeseen ja käytettävissä 
oleviin voimavaroihin. Palveluiden keskittämisellä ja lakkauttamalla ei-laki 
sääteisten palveluiden tuottaminen, turvataan henkilöstön riittävyys vallit 
sevassa epidemiatilanteessa. Voimavaroja turvataan myös ei-kiireellisen 
hoidon uudelleen järjestelyillä. Tartuntatautilain 58§ mukaan kunnan tar 
tuntatautien torjunnasta vastaava toimielin/tartuntatautilääkäri voi esimer 
kiksi päättää toimialueellaan tarvittaessa tilojen sulkemisesta laajaan tar 
tuntavaaraan liittyvissä asioissa. Oulunkaaren kuntayhtymän palvelutuo 
tantolautakunta on kokouksessaan 18.3.2020 § 35 päättänyt viranomaisen 
toimivaltuuksista yleisvaarallisen tartuntataudin torjunnassa ja päättänyt 
siirtää toimivaltaansa johtavalle lääkärille ja tartuntataudeista vastaavalle 
lääkärille. 

18.3.2020 palvelutuotantolautakunnassa päätettiin sulkea Kuivaniemen 
terveysasema 16.8.2020 saakka (huomioiden kesäsulku 22.6.-16.8.2020) 
infektiovastaanoton ylläpitämisen turvaamiseksi. 
Epidemiatilanteessa oli tarpeen turvata palveluiden tuottaminen keskittä 
mällä Iin avoterveydenhuollon palvelutuotanto Iin pääterveysasemalle 
17.9.2020 saakka. Näin varmistetaan mahdollisuus erillisen infektiovas 
taanoton ylläpitämiseksi Iin pääterveysasemalla. Tällä taas turvataan riski 
ryhmille välttämätön sairaanhoito. 

Kesäkuussa 2020 varautumistoimenpiteitä on valtakunnallisesti voitu pur 
kaa epidemiatilanteen rauhoituttua. Nyt kuitenkin kesäkuun lopulla ja hei 
näkuun alussa Ruotsin puolella kerona tilanne on aiheuttanut huolta ja uu 
sia tartuntatapauksia on ilmaantunut Länsi_-Pohjan shp alueella aiheut 
taen laajan altistuneiden ryhmän. Vaara epidemian uudesta leviämisestä 
ei siis ole vielä ohi ja siksi infektiovastaanottoja ei voida vielä sulkea. Tär 
keää on siis edelleen järjestää turvallinen asiointi kaikille terveysaseman ti- 
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laissa ja se tarkoittaa Kuivaniemen terveysaseman sulkemista ja toiminnan 
keskeytystä toistaiseksi 17.9.2020 saakka. Kuivaniemen asukkaille tarjo 
taan myös mahdollisuus asioida Simon terveysasemalla ko. aikana. 

Päätös ja perustelut 

Tiedoksi 

Päiväys ja allekirjoitus 

Tartuntatautilain 58 §:n perusteella ja Oulunkaaren palvelutuotantolauta 
kunnan antamalla toimivallan siirtopäätöksellä päätän, että Kuivaniemen 
terveysasema pidetään suljettuna ja toiminta keskeytetään 17.9.2020 
saakka terveydenhuollon voimavarojen ja koronavirusepidemiaan liittyvien 
hoidon järjestelyjen turvaamiseksi. Toiminnot keskitetään keskeytyksen 
ajaksi Iin terveysasemalle. Kuivaniemen asukkaille tarjotaan myös mahdol 
lisuus asioida Simon terveysasemalla ko. aikana. 

vt. terveyspalvelujohtaja 
palvelutuotantolautakunta 
Iin kunta 

2.7.2020 

Y/lccci"t:t W/?~ 
Tuula Saukkonen 
Ylilääkäri 
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OIKAISUV AA TIMUSOHJEET 
Oikaisuvaati- Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen se, johon päätös 
musoikeus kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 

(asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
Oikaisuvaati- Oulunkaaren kuntayhtymä 
musviranoma Yhtymähallitus 
inen Micropolis, Piisilta 1, 91100 11 

Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
musaika Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu 

yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi perusteluineen päätöstä koskeva muutosvaa- 
muksen si- timus ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimi- 
säitä ja toi- tettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 
mittaminen 

MUUTOKSENHAKU HANKINTA-ASIOISSA 
Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoi- 
keuden tutkittavaksi. Hankintapäätökseen ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hai- 
lintokäyttölain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun 
lain vastainen. Asia voidaan siltä osin saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 

Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä 
perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai 
sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maail- 
man kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. 

Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun 
ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen 
asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asiakirja katsotaan saadun 
tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. 

Muutoksenha Markkinaoikeus 
ku- Postiosoite: PL 118, 00131 Helsinki 
viranomainen Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 

puh. 010 364 3300, faksi 010 364 3314 
markkinaoikeus@om.fi 
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Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota ha- 
kemus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hake- 
mus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä 
postiosoite ja puhelinnumero. 
Hakemukseen on liitettävä: 

• päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä 
• asiakirjat, joihin vedotaan 
• valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä 
Valitusaika 14 pv 


