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Oulunkaaren kuntayhtymä Viranhaltijapäätös 

Ylilääkäri 17.11.2020 § 4/2020 

Kuivaniemen terveysaseman sulkemisen jatko 23.11.-27.12. 2020 

Oulunkaaren kuntayhtymän Iin palvelualueella on kaksi 
terveysasemaa, eli pääterveysasema kunnan keskustaajamassa 
ja toinen terveysasema Kuivaniemen kylällä. Terveysasemien 
välinen etäisyys on alle 40 km. Kuivaniemen terveysaseman 
tavanomainen miehitys on 1 sairaanhoitaja, 2 lähihoitajaa, 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, jotka sijaitsevat 10 km päässä 
Kuivaniemen taajamasta. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä on turvata väestölle 
kaikissa olosuhteissa terveyden ja toimintakyvyn kannalta 
keskeiset palvelut. Palveluiden taso sopeutetaan vallitsevaan 
turvallisuustilanteeseen ja käytettävissä oleviin voimavaroihin. 
Palveluiden keskittämisellä ja lakkauttamalla ei-lakisääteisten 
palveluiden tuottaminen, turvataan henkilöstön riittävyys 
vallitsevassa epidemiatilanteessa. Voimavaroja turvataan myös ei 
kiireellisen hoidon uudelleen järjestelyillä. Tartuntatautilain 58§ 
mukaan kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava 
toimielin/tartuntatautilääkäri voi esimerkiksi päättää 
toimialueellaan tarvittaessa tilojen sulkemisesta laajaan 
tartuntavaaraan liittyvissä asioissa. Oulunkaaren kuntayhtymän 
palvelutuotantolautakunta on kokouksessaan 18.3.2020 § 35 
päättänyt viranomaisen toimivaltuuksista yleisvaarallisen 
tartuntataudin torjunnassa ja päättänyt siirtää toimivaaltaansa 
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 
keskittämällä Iin avoterveydenhuollon palvelutuotanto Iin 
pääterveysasemalle. Näin varmistetaan mahdollisuus erillisen 
infektiovastaanoton ylläpitämiseksi Iin pääterveysasemalla. Tällä 
taas turvataan riskiryhmille välttämätön sairaanhoito. 

Heinäkuussa 2020 syksyn koronainfektion esiintyvyysennusteiden 
valossa johtava lääkäri, ylilääkäri teki päätöksen Kuivaniemen 
terveysaseman sulusta edelleen 17.9.2020 saakka. Syksyllä 2020 
alkoi valtakunnallisesti koronainfektioita esiintyä jälleen enemmän 
Tämän perusteella ja palvelutuotantolautakunnan antamin 
valtuuksin sulkua jatkettiin ad 18.10 2020 ja edelleen ad 
22.11.2020. 

Nyt on käynyt ilmi, että koronaepidemian uusi aalto on useilla 
alueilla jo menossa ja myös Pohjois-Pohjanmaalla on taudin 
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Päätös ja perustelut 

esiintyminen lisääntynyt selkeästi, Oulussa on edetty 
kiihtymisvaiheen kynnykselle ja Länsi-Pohjan shp on jo epidemian 
kiihtymisvaiheessa eli siksi infektiovastaanottoja ei voida sulkea. 
Myös lissä on tullut uusia sairastumisia ja altistumisia. Tämän 
vuoksi on tärkeää järjestää turvallinen asiointi kaikille 
terveysaseman tiloissa ja se tarkoittaa infektiovastaanoton 
ylläpitoa ja resurssien turvaamiseksi Kuivaniemen terveysaseman 
sulkemista ja toiminnan keskeytystä toistaiseksi 27.12.2020 
saakka. Kuivaniemen asukkaille tarjotaan myös mahdollisuus 
asioida Simon terveysasemalla ko. aikana. 

Kuivaniemen terveysasema pidetään suljettuna ja toiminta 
keskeytetään 27.12.2020 saakka terveydenhuollon voimavarojen 
ja koronavirusepidemiaan liittyvien hoidon järjestelyjen 
turvaamiseksi. Toiminnot keskitetään keskeytyksen ajaksi Iin 
terveysasemalle. Kuivaniemen asukkaille tarjotaan myös 
mahdollisuus asioida Simon terveysasemalla ko. aikana. 
(Tartuntatautilaki 58§). 

Tuula Saukkonen 
Ylilääkäri 

Jakelu vt. terveyspalvelujohtaja 
palve I utu ota ntolautaku nta 
Iin kunta 
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Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraavalle kuntayhtymän 
toimielimelle: 

Oulunkaaren kuntayhtymä 
Palvelutuotantolautakunta 
Piisilta 1 
91100 Ii 

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli 
suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedonantoa asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun viranhaltijapäätös on asetettu 
yleisesti nähtäväksi. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä 
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä 
oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. 

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: 
- päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä 
- asiakirjat, joihin vedotaan 




