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KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  27.3.2019 klo 16.00 – 19.30 
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
 

OSALLISTUJAT 
 

Päätöksentekijät 

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

  Kouri Heikki  vt. johtava lääkäri  
  Reinvuo Ulla toimistonhoitaja/pöytäkirjanpitäjä 
  Koskenlaine Sirpa johtava hoitaja/pöytäkirjanpitäjä 
  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri  
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja 
  Vauhkonen Päivi Pelkosenniemen kunnanjohtaja  
  Rautiainen Esko  Savukosken kunnanjohtaja vs. 
    
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                         Pöytäkirjanpitäjä 

                    
 
  Aino Kulpakko              Sirpa Koskenlaine 
                       
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 41  – 54    

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pelkosenniemi / Savukoski 10.4.2019    
    
     
 
  Pentti Pyykönen         Marja-Liisa Kelloniemi 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 

Aika ja paikka  12.4.2019 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
 
  
Todistaa   

  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 41    27.3.2019  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 41 Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa on kunkin jäsenkunnan 

valitsemilla jäsenillä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja 
sairaansijoja terveyskeskuksessa. Kunkin kunnan valitsemilla jä-
senten äänimäärä 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   3      Honkanen Heikki 
Laukkanen Anu  1,5         Oikarinen Antti 
Luoma-aho Tero   1,5        Suopanki Elina  
Pyykönen Pentti   1,5   3      Kiemunki Sari-Anne 

    6 ääntä 
 
 Savukoski  6 ääntä   6 sairaansijaa 
                     
 Ahola Merja   1,5   2    Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  1,5   2     Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  1,5   2    Martin Heidi 
 Savukoski Jouko  1,5        Luiro Anu 
    6 ääntä 
 
Päätös:  Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
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Hallitus § 42 - 44   27.3.2019 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 42  Hallituksen päätöksen 28.6.2017 § 47 mukaan kokouskutsu on 

annettava 15 päivää ennen kokousta ja esityslista seitsemän päi-
vää ennen kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian eri-
tyinen kiireellisyys sitä vaatii. 

 
 Kokouspäivä on sovittu kokouksessa 20.2.2019 ja esityslista jaettu 

hallituksen jäsenille ja asioiden esittelijöille 20.3.2019. 
 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Jl.vt.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Hall § 43  Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin ker-

ralla valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvitta-
essa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Jl.vt.  Hallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjan-

tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimi-

vat ääntenlaskijoina, valittiin Pentti Pyykönen ja Marja-Liisa Kello-
niemi.  

 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Hall § 44 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mah-

dolliset lisäasiat. 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja hy-

väksyi pöydälle jaetun § 53 käsiteltäväksi. Samalla hyväksyttiin, 
että Perlacon Oy:n Heli Silomäki esittelee terveyspalvelujen järjes-
tämisvaihtoehdoista tehdyn selvityksen loppuraportin seuraavaksi 
ja jatko käsitellään §:nä 54. Esittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 
17.35-17.40. 
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Hallitus § 45   27.3.2019 
 
TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2018 
 
Hall § 45 Toimistonhoitaja: 
 Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain 

sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kun-
talain mukaan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun men-
nessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintar-
kastuksen jälkeen saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun 
loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, 
rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion 
toteutumisvertailu ja toimintakertomus.  

 
 Kuntalain mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee an-

taa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta 
asemasta ja rahoituksesta sekä toiminnasta. Toimintakertomuk-
sessa tulee antaa selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja ta-
louden tavoitteiden toteutumisesta ja tehtävä esitys tilikauden tu-
loksen käsittelystä. 

 
 Kuntayhtymässä tilinpäätöksen allekirjoittavat kuntayhtymän halli-

tus ja kuntayhtymän johtaja, johtava lääkäri. 
 
 Tarkastuslautakunta antaa jäsenkuntien valtuustoille arviointiker-

tomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus 
käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa tilinpäätöksen yhteydessä. 

 
 Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus on liitteenä. Erillistä 

henkilöstötilinpäätöstä ei ole laadittu. 
  
 Kuntayhtymän käyttötalouden toimintakulut toteutuivat 92,52 %:sti 

ja toimintatuotot 94,29 %:sti. Toimintakulut jäivät 331.366,06 € alle 
talousarvion ja toimintatuotot alittuivat 336.153,80 €.  

 
 Jäsenkuntien perusterveydenhuollon maksuosuudet oli arvioitu 

3.415.500 euroksi. Maksuosuudet olivat 3.077.027,39 €. Jäsen-
kunnan maksuosuus kuntayhtymän talousarvioon nähden alittui 
Savukosken kunnan osalta. Pelkosenniemen kunnan osuudeksi 
muodostui 1.700.906,32 €, maksuunpantujen ennakoiden jälkeen 
jouduttiin perimään lisämaksua 45.256,32 €. Savukosken kunnan 
osuus oli 1.376.121,07 € ja maksuunpantuja ennakoita voitiin pa-
lauttaa 224.428,93 €.  

 
 Pelkosenniemen kunta käytti avohoidon palveluja aiemmista vuo-

sista poiketen Savukosken kuntaa enemmän.  Käyntien määrä 
väheni yhteensä 378 edellisvuodesta. Pelkosenniemeläiset tekivät 
9458 käyntiä, 51,78 % (2018: 8985 käyntiä 47,56 %) ja savukos-
kelaiset 8809 käyntiä, 48,22 % (2018: 9907 käyntiä 52,44 %). 
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Hallitus § 45    27.3.2019 
 
...Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymin en vuodelta 2018 
 
 Vuoden alusta 14-paikkaisena toimineen vuodeosaston käyttöaste 

jäi odotettua pienemmäksi, kuormitus-% oli 80,04. Jäsenkuntien 
välisen vuodeosaston käyttösuhteen oli arvioitu jakautuvan tasan. 
Pelkosenniemi käytti oman osaston hoitopäivistä 56,78 % (2018: 
54,07 %) ja Savukoski 43,22 % (2018: 45,93 %). Kaikkien hoito-
päivien käyttösuhde oli Pelkosenniemi 59,57 % ja Savukoski 40,43 
%. 

 
 Yhteistoiminta-alueella ympäristöterveydenhuollon kuntien kuluiksi 

arvioitiin 748.000 euroa. Talousarvio toteutui 95,55 %:sti. Jäsen-
kuntien osuudet olivat 714.696,45 € ja kunnille palautettiin liikaa 
perittyjä ennakoita 33.303,55 €. 

 
 Ympäristönsuojelun tuotot ja kulut toteutuivat lähes arvion mukai-

sesti. Jäsenkunnilta jouduttiin perimään käyttökulujen lisämaksua 
yhteensä 914,76 €. 

 
 Pelkosenniemen terveyskeskuksen kuntoutussiiven peruskorjauk-

seen oli varattu 60.000 €, kustannukset olivat 45.658,23 €.  
 
 Pelkosenniemen neuvolan asunto-osan vesikaton uusimiseen oli 

15.000 € varaus, kustannukset olivat 32.817,51 €. 
 
 Lisäksi hallitus käytti osakkeenomistajan lunastusoikeuttaan KOy 

Sau-Herran pakkohuutokaupassa ja osti huoneiston L5 hallintaan 
oikeuttavat osakkeet neuvolatoiminnalle, 5.800 €. 

 
 Investointiosan määrärahat ylittyivät siis 9.275,74 €. Hankinnat 

rahoitettiin poistoilla. 
 
 Maksuosuudet on peritty jäsenkunnilta ja osajäsenkunnilta toteu-

tuneiden kulujen mukaan ja huomioitu jo tilinpäätöksessä. 
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus  
 

1. toteaa, että kuntayhtymässä ei ole syntynyt yli- tai alijäämää, 
koska jäsenkuntien todelliset maksuosuudet on sisällytetty ti-
linpäätökseen, 

2. hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen, 
3. esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan 

tarkastettavaksi ja 
4. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 

 
Päätös:  Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin. Lisäksi hallitus oikeutti talous-

hallinnon tekemään teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia tilin-
päätösasiakirjoihin.  
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Hallitus § 46   27.3.2019 
 
TILINTARKASTUKSEN VAHVISTUSILMOITUSKIRJE 
 
Hall § 46  Toimistonhoitaja: 
 Tilintarkastajat ovat viime aikoina pyytäneet kuntien ja kuntayhty-

mien johdolta kirjallisia vahvistusilmoituksia. Kyseessä ovat ns. 
vahvistuskirjeet tai vahvistusilmoituskirjeet, joita tilintarkastajat pyy-
tävät vuosittain tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä ennen tilin-
tarkastuskertomuksen antamista. 

 
 Vahvistuskirjeellä tilintarkastaja hankkii kirjallisen vahvistuksen 

siitä, että johto on täyttänyt lakisääteiset velvollisuutensa, jotka 
koskevat tilinpäätöksen laatimista ja sitä, että tilintarkastajalle an-
netaan täydelliset tiedot. Kirjeen tarkoituksena ei siis ole määritellä 
ko. vastuita ja velvollisuuksia eikä lisätä johdon vastuuta yli lain 
säännösten. 

 
 Pääasiallisena tarkoituksena johdon näkökulmasta on se, että 

vahvistettavia asioita harkitaan entistä huolellisemmin. Toimivan 
johdon odotetaan tietävän riittävästi vahvistuskirjeessä mainituista 
asioita, tai sen odotetaan tehneen asianmukaisiksi katsomiaan tie-
dusteluja pystyäkseen antamaan pyydetyt kirjalliset vahvistusilmoi-
tukset. 

 
 Jos tilintarkastaja ei saa vahvistusilmoituskirjettä, hän ilmoittaa 

kansainvälisen tilintarkastusstandardin ISA 580:n edellyttämällä 
tavalla, ettei hän voi antaa lausuntoa siitä, antavatko tilinpäätös ja 
toimintakertomus oikeat ja riittävät tiedot ja ovatko toimintakerto-
muksen ja tilinpäätöksen tiedot ristiriidattomia. 

 
 Kuntayhtymän puolesta tilintarkastajalle annettavan vahvistusilmoi-

tuskirjeen voivat allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja johtava 
lääkäri. 

 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus hyväksyy tilintarkastajalle annettavan vahvistusilmoituskir-

jeen. 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi tilintarkastajalle annettavan vahvistusilmoituskir-

jeen.  
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Hallitus § 47    27.3.2019 
 
SAVUKOSKEN TOIMITILOJEN TILATARVEKARTOITUS JA JATKO SUUNNITTELU 
 
Hall § 47 Kiinteistötyöryhmä on käsitellyt 26.2.2019 FCG Suunnittelu ja tek-

niikka Oy:n tekemän alustavan Sau-Herran L1 huoneiston tilatar-
vekartoituksen terveyskeskustiloiksi. Suunnitelmaan esitettiin toi-
minnan kannalta tärkeitä korjauksia, jotka on huomioitu 19.3.19 
tehtyyn luonnokseen. Luonnos esitellään kokouksessa. 

 
 Kiinteistötyöryhmässä todettiin hallitukselle ratkaistavaksi seuraa-

vat asiat: 
 

1. Alustavan kustannusarvion mukaan rahat riittävät korjaustyö-
hön, mutta kalusteisiin ei jää rahaa.  

2. Fysioterapian tila ei mahdu ostettuun huoneistoon. Nykyinen 
väistötila on ollut väliaikainen ja fysioterapialle on järjestettävä 
toimivammat tilat. 

3. Jatkaako FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy toimitilojen suunnitte-
lua edelleen vai kilpailutetaanko suunnittelija uudelleen lopulli-
sia piirustuksia varten? 

4. Kenet hallitus valtuuttaa korjaustöitä ja kulujen jakoa koskeviin 
kuntayhtymän (huoneistonhaltijan) ja KOy Sau-Herran välisiin 
neuvotteluihin? 

 
Investoinneissa vastaanottotiloihin on vuodelle 2019 varattu 
400.000 €, josta 30.000 € on käytetty tilan hallintaan oikeuttavien 
osakkeiden ostoon. 
 
Fysioterapian väistötilana on kaksi pientä yksiötä, jotka erottaa 
rappukäytävä. 

 
Ehdotus: Jl.vt.  Hallitus 
 

1. päättää järjestää suunnittelukilpailun toimitilojen varsinaisesta 
suunnittelusta ja 

2. valtuuttaa kuntayhtymän edustajiksi KOy Sau-Herran välisiin 
korjaustöitä ja kulujen jakoa koskeviin neuvotteluihin Jouko 
Savukosken ja Jarmo Ahtisen. 

 
 Marja-Liisa Kelloniemi esitti, että hallitus jatkaa suunnittelua FCG 

Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa ja selvittää fysioterapiatilojen 
vuokrausmahdollisuutta entisen pankkisalin tilasta. Kari Kilpimaa 
kannatti ehdotusta. 
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Hallitus § 47    27.3.2019 
 
…Savukosken toimitilojen tilatarvekartoitus ja jatk osuunnittelu 
 
 Keskustelun jälkeen johtava lääkäri muutti päätösehdotuksensa 

seuraavaksi: 
 
Hallitus 

 
1. jatkaa toimitilojen varsinaista suunnittelua FCG Suunnittelu ja 

tekniikka Oy:n kanssa, 
2. valtuuttaa kuntayhtymän edustajiksi KOy Sau-Herran välisiin 

korjaustöitä ja kulujen jakoa koskeviin neuvotteluihin Jouko 
Savukosken ja Jarmo Ahtisen ja 

3. selvittää fysioterapiatilojen vuokrausmahdollisuutta entisen 
pankkisalin tilasta. 

 
Päätös:  Hallitus 
 

1. jatkaa toimitilojen varsinaista suunnittelua FCG Suunnittelu ja 
tekniikka Oy:n kanssa, 

2. valtuutti kuntayhtymän edustajiksi KOy Sau-Herran välisiin kor-
jaustöitä ja kulujen jakoa koskeviin neuvotteluihin Jouko Savu-
kosken ja Jarmo Ahtisen ja 

3. selvittää fysioterapiatilojen vuokrausmahdollisuutta entisen 
pankkisalin tilasta. 

 
 
  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    57 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|    |    | 
 

Hallitus § 48   27.3.2019 
 
ILMAINEN RASKAUDEN JA SEKSITAUTIEN EHKÄISY 
 
Hall § 48  Johtava hoitaja: 
 Terveydenhoitaja Kaija Kelottijärvi ja etsivä nuorisotyöntekijä Ma-

rianne Anttila ovat tehneet kuntayhtymän hallitukselle aloitteen, 
jossa esittävät, että kuntayhtymä järjestää alle 25-vuotiaiden ras-
kauden ja seksitautien ehkäisyn ilmaiseksi Pelkosenniemen ja Sa-
vukosken kunnissa.  

 
 Perusteluina on, että nuorten liikkuvuus maakunnan sisällä tässä 

ikäryhmässä on suurta. Lapissa klamydia ja tippuri ovat keskimää-
räistä yleisempiä. Ilmaisen ehkäisyn myötä ennaltaehkäistään 
myös ei-toivottuja raskauksia sekä raskaudenkeskeytyksiä. Aloit-
teentekijät kantavat myös huolta siitä, että ehkäisykulut kasaantu-
vat usein tytön tai nuoren naisen vastuulle. Maksuton ehkäisy loisi 
tasavertaisen mahdollisuuden nuorille pitää seksuaaliterveydes-
tään huolta siten ettei oma tai perheen varallisuus asettaisi esteitä 
ehkäisyn hankinnalle. Ilmaisen ehkäisyn piiriin tulisi kuulua ehkäi-
sypillerit, -rengas, -laastari, -kapseli ja -kierukka sekä kondomit. 

 
 Väestöliitto suosittaa myös, että alle 25-vuotiaiden nuorten ras-

kauden ja seksitautien ehkäisykulujen rahoitus katettaisiin julkisin 
varoin. 

 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus hyväksyy ilmaisen raskauden ja seksitautien ehkäisyn alle 

25-vuotiaille pelkosenniemeläisille ja savukoskelaisille. 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi ilmaisen raskauden ja seksitautien ehkäisyn alle 

25-vuotiaille pelkosenniemeläisille ja savukoskelaisille. 
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Hallitus § 51    27.3.2019 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Hall § 51    Verohallinto 

- kiinteistöverotuspäätökset verovelvollisen tekemästä oi-
kaisuvaatimuksesta vuodelta 2017 ja oikaisupäätös vuodelta 
2018 

Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri § 12-16 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 36-49 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja § 6 henkilöstöasia 
- ravitsemispäällikkö § 9-11 henkilöstöasioita 

 
Ehdotus: Jl.vt. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 52   27.3.2019 
  
MUUT ASIAT 
 
Hall § 52 Johtava hoitaja tiedotti terveyskeskuksen sprinkler-järjestelmän 

tarkastuksessa ilmenneestä puutteellisesta vedensaannista. Asiaa 
selvitetään Pelkosenniemen kunnan ja vedentoimittajien kanssa. 

 
 Röntgenpalvelut ostetaan 15.4.-31.5.2019 Kemijärven Sairaala 

Lapponiasta, jolloin röntgenhoitaja käy Pelkosenniemellä. 
 
 Savukosken neuvolan terveydenhoitaja on lupautunut maalaa-

maan neuvolan seinät koululaisten kanssa, jos saa luvan ja tarvik-
keet. Hallitus antoi luvan. 
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Hallitus § 54   27.3.2019 
 
TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISVAIHTOEHTOJEN SELVITYS HANKKEEN 
JATKO 
 
Hall § 54  Kuntayhtymä on 20.2.2019 § 31 päättänyt, että se jatkaa selvitys-

työtä ja kilpailutusta. 
 
 Perlacon Oy:n Heli Silomäki esitteli terveyspalvelujen järjestämis-

vaihtoehtojen selvityksen vaiheet. Jäsenkuntien valtuustojen ilta-
koulu on pidetty 25.3.2019 ja lisäksi Pelkosenniemellä ja Savu-
koskella on järjestetty kuntalaisille asiaa koskevat tiedotustilaisuu-
det 26.3.2019. 

 
 Tässä vaiheessa tulisi päättää laajennetaanko kilpailutus koske-

maan myös peruskuntien sosiaalipalveluita ja missä laajuudessa 
ne mahdollisesti sisällytetään kilpailutukseen. 

 
Ehdotus: Jl.vt.  Hallitus esittää Pelkosenniemen ja Savukosken kunnille, että ne 

päättävät 
 

1. laajennetaanko Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveys-
työn kuntayhtymän terveyspalvelujen järjestämisvaihtoehtojen 
kilpailutus koskemaan myös kuntien sosiaalipalveluja sekä nii-
den laajuuden ja 

2. valtuuttavatko jäsenkunnat laajennettuaan kilpailutuksen kos-
kemaan myös sosiaalipalveluja tai niiden osia, kilpailuttajaksi 
Perlacon Oy:n. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Hallitus      27.3.2019 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT  
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät        41 - 54  
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin 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 annet-
tuun 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 
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäl-
jennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomais elle 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali-
tusasiakirjat 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  


