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KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  12.6.2019 klo 15.30 –  19.33 
 

Paikka  Kunnanvaltuuston kokoushuone, Pelkosenniemen kunta 
 
OSALLISTUJAT 
 
Päätöksentekijät 

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

  Kouri Heikki  vt. johtava lääkäri, poissa § 100 
  Reinvuo Ulla toimistonhoitaja/pöytäkirjanpitäjä 
  Koskenlaine Sirpa johtava hoitaja    
  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri  
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja 
  Vauhkonen Päivi   Pelkosenniemen kunnanjohtaja 

  Rautiainen Esko      Savukosken kunnanjohtaja vs 
    
 
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                         Pöytäkirjanpitäjä 
                    
 
  Tero Luoma-aho               Ulla Reinvuo 
                       
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 87  –  100 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi / Savukoski     
        
 
  Aino Kulpakko         Marja-Liisa Kelloniemi 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka  26.6.2019 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
 
 
 
Todistaa   
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 87   12.6.2019  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 87 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 2          Honkanen Heikki 
Laukkanen Anu  1,5          Oikarinen Antti 
Luoma-aho Tero   1,5 2       Suopanki Elina  
Pyykönen Pentti   1,5 2         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       Peltoniemi Helena 
 Savukoski Jouko  1,5        Luiro Anu 
    6 ääntä 
 
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
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Hallitus § 88 - 90   12.6.2019 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 88 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 17.4.2019 ja esityslista lähetetty hallituk-

sen jäsenille ja asioiden esittelijöille 5.6.2019. 
 
 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 § 89 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 Aino Kulpakko ja Marja-Liisa Kello-
niemi. 

 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Hall § 90 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 lisä-

asiana § 98 Kutsuntalääkärin nimeäminen. Myöhemmin työjärjes-
tykseen lisättiin § 99 Sprinkler-järjestelmän veden riittävyyden 
varmistaminen ja § 100 Terveyskeskuslääkärin palkka. 
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Hallitus § 91   12.6.2019 
 
PAIKALLISNEUVOTTELUTYÖRYHMÄN LAAJENTAMINEN 
 
Hall § 91 Kunnallisen pääsopimuksen III luvun 8 § mukaan asianomaisen 

kunnallisen viranomaisen ja asianomaisen pääsopijajärjestön tai 
sen rekisteröidyn alayhdistyksen on käytävä jommankumman osa-
puolen vaatimuksesta paikallisneuvottelut virka- ja työehtosopi-
muksen velvoittavien määräysten tulkintaa tai soveltamista koske-
vasta erimielisyydestä. Hallitus nimesi 28.6.2017 § 50 edustajik-
seen paikallisneuvotteluihin vuosille 2017 – 2021 hallituksen pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan, johtavan lääkärin, johtavan 
hoitajan ja KT-yhteyshenkilön. 

 
 TS:n soveltamisalalla on oltava TS-kehittämistyöryhmä. TS-

oppaan mukaan on käytännössä hyväksytty myös järjestely, jossa 
TS-kehittämistyöryhmänä toimii useita sopimusaloja käsittelevän 
VES/TES-neuvotteluryhmän osa, jossa vain TS-sopijajärjestöt ovat 
edustettuina. 

 
 Paikallisneuvottelutyöryhmän kokoonpanoa on siis syytä tarkistaa. 

Työnantajan edustajina voisivat olla hallituksen puheenjohtaja 
ja/tai varapuheenjohtaja, johtava lääkäri, käsiteltävänä olevan tu-
losalueen/yksikön johtaja ja KT-yhteyshenkilö. Lisäksi ryhmän 
osana toimivaan TS-kehittämistyöryhmään nimetään edellisten li-
säksi johtava terveystarkastaja. 

 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus nimeää edustajakseen paikallisneuvotteluihin vuosille 

2019 – 2021 hallituksen puheenjohtajan ja/tai varapuheenjohtajan, 
johtava lääkärin, käsiteltävänä olevan tulosalueen/yksikön johtajan 
ja KT-yhteyshenkilön. Lisäksi ryhmän osana toimivaan TS-
kehittämistyöryhmään nimetään edellisten lisäksi johtava terveys-
tarkastaja. 

 
Päätös:  Hallitus nimesi edustajakseen paikallisneuvotteluihin vuosille 2019 

– 2021 hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, johtava 
lääkärin, käsiteltävänä olevan tulosalueen/yksikön johtajan ja KT-
yhteyshenkilön. Lisäksi ryhmän osana toimivaan TS-kehittämis-
työryhmään nimettiin edellisten lisäksi johtava terveystarkastaja. 
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Hallitus § 92    12.6.2019 
 
TEHTÄVÄNKUVAUKSET, TEHTÄVIEN VAATIVUUDENARVIOINTI JA HENKILÖKOH-
TAISEN LISÄN ARVIOINTIPERUSTEET 
 
Hall § 92 KT-yhteyshenkilö:  
 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkka-

usluvun (II luku) mukaan palkkausjärjestelmä tukee toimintastrate-
giaa, vaikuttaa myönteisesti organisaation tavoitteisiin ja on kiinteä 
osa johtamista. Tavoitteeseen pyritään oikeudenmukaisella palkal-
la, jonka perusteena ovat muun muassa tehtävät ja niiden vaati-
vuus (tehtäväkohtainen palkka) ja ammatinhallinta ja työssä suo-
riutuminen (henkilökohtainen lisä). Henkilökohtaisen lisän perus-
teena on viranhaltijan/työntekijän työsuorituksen arviointi. Tätä 
KVTES:n palkkauslukua sovelletaan myös Kunnalliseen lääkärien 
virkaehtosopimukseen (LS). 

 
 Kuntayhtymän hallitus on palkkauspäätöksiä tehdessään vaatinut 

tehtävänkuvauksia laadittavaksi. Tehtävänkuvausten-, tehtävien 
vaativuuden arviointien ja henkilökohtaisten lisän arviointilomak-
keet ovat liitteenä 1. Tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen li-
sän arvioinnin maksamisen perusteista on neuvoteltu paikallisesti 
pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa 13.2., 17.4., 22.5. ja 
12.6.2019 ja päästy yksimielisyyteen. Ympäristöterveydenhuollos-
sa työ on vielä kesken.  

 
 Esimiesten ja työntekijöiden väliset kehityskeskustelut on pääosin 

käyty lukuun ottamatta viranhaltijoita. Uutena viranhaltijana aloittaa 
johtava lääkäri 1.8.2019.  Tehtävänkuvaukset ja tehtävien vaati-
vuudenarviointikeskustelut viranhaltijat käyvät hänen kanssaan, 
mikä tukee myös tutustumista työyhteisöön.  

 
 Työnantajan on käytettävä KVTES:n piiriin kuuluvan palveluksessa 

olevan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä 
laskettuna vähintään 1,3 % henkilökohtaisiin lisiin. Tehtäväkohtai-
set palkat ja maksussa olevat henkilökohtaiset lisät on laskettu ti-
lanteesta1.1.2019. Laskelmat on tarkistettu palkkahinnoittelukoh-
dittain. 

 
 1.1.2019 kuntayhtymässä on maksettava henkilökohtaisia lisiä 

73,90 euroa. Palvelussuhteiden päättymisten vuoksi 1.7.2019 va-
jausta syntyy 69,36 euroa. Tämä voitaneen huomioida tässä yh-
teydessä ja laittaa henkilökohtaisiin lisiin. Henkilökohtaiset lisät 
ovat perustasolla 0 euroa, 2. vaativuustasolla 10,00 euroa ja 3. 
vaativuustasolla 20,00 euroa. Tulosalueen/yksikön johtajat tekevät 
viranhaltijapäätökset henkilökohtaisesta lisästä perusteluineen. 
Päätökset viedään hallitukselle tiedoksi.   
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Hallitus § 92    12.6.2019 
 
…Tehtävänkuvaukset, tehtävien vaativuudenarviointi ja henkilökohtaisen lisän 
arviointiperusteet 
 
 Todetaan, että palkkaharmonisoinnin ja tehtävänkuvausten teke-

misen myötä hallituksen § 109 / 27.11.2012 (sijaiset) ja § 34 / 
4.6.2014 (vakituiset) hyväksytty KVTES:n mukaisen tehtäväkohtai-
sen palkan 40 euron korotuksen voimassaolo on päättynyt 
31.12.2018. 

      
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus hyväksyy 
  

1. tehtävänkuvaus-, tehtävän vaativuuden- ja henkilökohtaisen li-
sän arviointiperusteissa käytettävät lomakkeet 

2. henkilökohtaisten lisien tarkistuslaskelman lisätietoineen ja 
käyttää henkilökohtaisiin lisiin 73,90 euroa 1.1.2019 ja 69,36 
euroa 1.7.2019.  

3. pykälien 109/2012 ja 34/2014 voimassaolojen päättymiset 
31.12.2018. 

 
Päätös:  Hallitus hyväksyi 
  

1. tehtävänkuvaus-, tehtävän vaativuuden- ja henkilökohtaisen li-
sän arviointiperusteissa käytettävät lomakkeet 

2. henkilökohtaisten lisien tarkistuslaskelman lisätietoineen ja 
käyttää henkilökohtaisiin lisiin 73,90 euroa 1.1.2019 ja 69,36 
euroa 1.7.2019.  

3. pykälien 109/2012 ja 34/2014 voimassaolojen päättymiset 
31.12.2018. 
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Hallitus § 93    12.6.2019 
 
SAATAVIEN POISTOT   
 
Hall § 93 Toimistonhoitaja:  
 Kirjanpitolain mukaan tuotoista on vähennettävä tulot, joiden saa-

minen ei ole varma eikä todennäköinen. Perintäyrityksistä huoli-
matta eräitä kuntayhtymän saatavia ei ole saatu perityksi. 

  
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus poistaa saatavat vuoden 2019 kirjanpidosta seuraavasti: 
 

 

Tili Tilin nimi €

4940 - 1210 Vastaanottotoiminnan saatavat 206,00

4940 - 1222 Kotisairaanhoidon saatavat

4940 - 1240 Hammashuollon saatavat 202,20

4940 - 1310 Vuodeosaston saatavat 3805,60

4940 - 1380 Fysioterapian saatavat

yhteensä 4213,80  
 
Päätös:  Hallitus poisti saatavat vuoden 2019 kirjanpidosta seuraavasti: 
 

 

Tili Tilin nimi €

4940 - 1210 Vastaanottotoiminnan saatavat 206,00

4940 - 1222 Kotisairaanhoidon saatavat

4940 - 1240 Hammashuollon saatavat 202,20

4940 - 1310 Vuodeosaston saatavat 3805,60

4940 - 1380 Fysioterapian saatavat

yhteensä 4213,80  
 
 Hallitus totesi, että saatavien poistosta huolimatta perintätoimia 

jatketaan. 
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Hallitus § 94    12.6.2019 
 
RAVITSEMISPÄÄLLIKÖN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 
 
Hall § 94 Johtava hoitaja: 
 Ravitsemispäällikkö on irtisanoutunut virastaan 1.7.2019 lähtien. 

Keittiötoiminta on päätetty ostaa 1.5.2019 lähtien Pelkosenniemen 
kunnalta. Peruskorjauksen vuoksi osto aloitetaan heti kun se on 
mahdollista kunnan toiminnan kannalta. 

 
 Ravitsemispäällikön virka voidaan lakkauttaa, koska terveyskes-

kuksen keittiö muuttuu jakelukeittiöksi. 
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus lakkauttaa ravitsemispäällikön viran 1.7.2019 lähtien. 
 
Päätös:  Hallitus lakkauttaa ravitsemispäällikön viran 1.7.2019 lähtien. 
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Hallitus § 95    12.6.2019 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Hall § 95    Viranhaltijapäätökset 

- johtava lääkäri § 26-29 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 87-92 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 13-14 henkilöstöasioita 
- vastaava hammaslääkäri § 6 hankintapäätös, § 7 henkilöstö-

asia 
 

Ehdotus: Jl.vt. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
 
 Lisäksi tiedoksi merkittiin 

- Savukosken kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 20.5.2019 § 13 
Heidi Martinilta jääneiden luottamustehtävien täyttäminen 

- Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuotta-
jan toimipaikan toimintakuntien lisääminen, Coronaria Diagnos-
tiikka Oy, Patologian laboratorio 

- asunnon vuokrasopimuksen irtisanominen/Koskenlaine 
- kuntoarvioiden teettäminen Pelkosenniemen myytävistä kiin-

teistöistä Kiwa Inspecta Oy:llä, arvioitu aikataulu 2.7.2019  
- Pelkosenniemen lääkäritalon ja naapurin välisen aidan raken-

taminen 
- KOy Sau-Herran yhtiökokouksen lupa seinän avaukseen huo-

neistojen L 4 ja L5 välillä (yhtiökokousedustaja Kari Kilpimaa) 
- Pentti Pyykönen kertoi terveyskeskuksen sprinkler-järjestelmän 

veden riittävyyden ongelmaselvityksestä ja mahdollisesta rat-
kaisusta. Hallitus yksimielisesti päätti käsitellä asian pykälänä 
99.  

 
 Hallitus muutti työjärjestystä niin, että §:t 97 – 99 käsiteltiin tämän 

pykälän käsittelyn jälkeen. 
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Hallitus § 96    12.6.2019 
 
TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISVAIHTOEHTOJEN KILPAILUTUS 
 
Hall § 96 Kuntayhtymän hallitus on 20.2.2019 § 31 päättänyt jatkaa terveys-

palvelujen järjestämisvaihtoehtojen kilpailutusta. 
 
 Savukosken kunta on 1.4.2019 päättänyt kilpailuttaa järjestämis-

vastuullaan olevat kotipalvelun, kotihoidon, asumispalvelut ja nii-
den kotipalvelut. Pelkosenniemen kunta 7.5.2019 päätti, ettei osal-
listu sote-palveluiden kilpailutukseen. Itä-Lapin kuntien sote-
yhteistyöpalaverissa 8.5.2019 Kemijärven kaupunki ja Sallan kunta 
ilmoittivat halukkuutensa olla mukana kilpailutuksessa soveltuvin 
osin.  

 
 Posiolla on tehty sote-palveluiden kokonaisulkoistus viranomais-

tehtäviä lukuun ottamatta ja vs. kunnanjohtaja Eija Ahola on lupau-
tunut kertomaan Posion kilpailutusprosessista skype-yhteyden vä-
lityksellä. Myös Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen ja Perlacon 
Oy:n Heli Silomäki skype-yhteydellä ja Kemijärven kaupungin 
edustaja paikan päällä kertovat omat näkemyksensä prosessiin. 

 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus keskeyttää kokouksen vs. kunnanjohtaja Aholan esityksen 

ja yhteisten keskustelujen ajaksi, minkä jälkeen hallitus täsmentää 
kilpailutussuunnitelmaa. 

 
 Hallitus keskeytti kokouksen klo 16.38 ja kuuli vs. kunnanjohtaja 

Eija Aholan selvityksen Posion kilpailutusprosessista skype-
yhteyden välityksellä. Perlacon Oy:n Heli Silomäki kertoi paikan 
päällä kilpailutuksessa vielä huomioitavista asioista ja mahdollisis-
ta yhteistyövaihtoehdoista. 

 
 Kokousta jatkettiin klo 19.19, jolloin Heikki Kouri poistui kokouk-

sesta. 
 
 Keskustelujen jälkeen hallitus päätti puheenjohtajan ehdottamana 

palauttaa asian valmisteluun ja hakea Perlacon Oy:ltä lisäaikaa 
2020 vuoden loppuun kilpailutuksen järjestämiseen. 

 
Päätös:  Hallitus palauttaa asian valmisteluun ja hakee Perlacon Oy:ltä li-

säaikaa 2020 vuoden loppuun terveyspalvelujen järjestämisvaih-
toehtojen kilpailutuksen järjestämiseen. 
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Hallitus § 97   12.6.2019 
 
MUUT ASIAT 
 
Hall § 97 Aino Kulpakko ilmoitti, että alkuperäinen vanhusneuvoston tarkoi-

tus oli järjestää vanhusneuvola kutsulla, eikä ajanvarauksella, ku-
ten kuntatiedotteessa on ilmoitettu. 

 
 Johtava hoitaja ilmoitti, että jo kevään aikana on pyritty hoitamaan 

vanhusneuvolankin asiakkaita heidän halutessaan ajanvarauksen 
kautta. Lomien jälkeen syksyllä toiminta jatkuu ja kutsukirjeet lähe-
tetään kohderyhmään kuuluville. 

 
 Aino Kulpakko tiedusteli henkilökuntavierailun tarkoitusta Ranuan 

terveyskeskukseen. Johtava hoitaja kertoi vierailusta ja totesi sen 
olleen tarpeen ja erittäin hyödyllinen mm. Savukosken tilojen toi-
mivuuden suunnittelua varten. 
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Hallitus § 98    12.6.2019 
 
KUTSUNTALÄÄKÄRIN NIMEÄMINEN 
 
Hall § 98 Lapin aluetoimisto järjestää syksyn kutsunnat Savukoskella 

23.8.2019 klo 10 alkaen. Kutsunnat järjestetään vuorovuosin Sa-
vukoskella ja Pelkosenniemellä. 

 
 Savukosken kunta on 3.6.2019 § 112 nimennyt kunnan edustajan 

ja kuntayhtymää pyydetään nimeämään kutsuntalääkäri. 
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus nimeää kutsuntalääkäriksi 23.8.2019 kutsuntoihin Veli-

Matti Varmon ja varalle Eeva-Liisa Suomalaisen. 
 
Päätös:  Hallitus nimesi kutsuntalääkäriksi 23.8.2019 kutsuntoihin Veli-Matti 

Varmon ja varalle Eeva-Liisa Suomalaisen. 
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Hallitus § 99    12.6.2019 
 
SPRINKLER-JÄRJESTELMÄN VEDEN RIITTÄVYYDEN VARMISTAMINEN 
 
Hall § 99 Hallitus hyväksyi käsiteltäväksi tiedotusasioissa esiin tuodun 

sprinkler-järjestelmän veden riittävyyden varmistamisen erillisenä 
pykälänä 99.  

 
 Terveyskeskuksen sprinkler-järjestelmän vedenpaine on laitteiston 

tarkastuksessa todettu riittämättömäksi. Pelkosenniemen vesihuol-
to-osuuskunnan verkoston paine on 4 baria, sprinkler-laitteisto tar-
vitsee 6 barin paineen. 

 
 Jos verkostopaine nostetaan 6 bariin kauttaaltaan, liian iso paine 

rasittaa verkostoa, vesikalusteita ja lisää vedenkulutusta, ja mah-
dollisesti paineenalennusventtiilit pitäisi asentaa muille käyttäjille. 

 
 Terveyskeskuksen sammutusjärjestelmän veden riittävyyden tur-

vaamiseksi tarvitaan erillinen paineenkorotuslaitteisto. 
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus tilaa mahdollisimman pian alan asiantuntijalta suunnitel-

man paineenkorotuslaitteistosta ja asennuttaa tarvittavan laitteis-
ton. 

 
Päätös:  Hallitus tilaa mahdollisimman pian alan asiantuntijalla suunnitel-

man paineenkorotuslaitteistosta ja asennuttaa tarvittavan laitteis-
ton. 
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Hallitus § 100    12.6.2019 
 
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN PALKKA 
 
Hall § 100 Heikki Kouri oli toimittanut 10.6.2019 hallitukselle kirjallisen esityk-

sen kokonaispalkastaan 1.8.2019 lähtien. Johtavan lääkärin vir-
kaan valittu Veli-Matti Varmo aloittaa virantoimituksensa 1.8.2019 
ja Kouri on lupautunut jatkamaan terveyskeskuslääkärin 75 % vi-
rassa. 

 
 Hallitus päätti yksimielisesti lisätä asian tämän kokouksen pykä-

läksi 100. 
 
 Käydyn keskustelun jälkeen, asia päätettiin jättää valmisteltavaksi 

seuraavaan kokoukseen.  
 
Päätös: Hallitus jätti asian valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen. 
 
 Heikki Kouri oli poissa kokouksesta tämän pykälän aikana. 
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Hallitus      12.6.2019 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät      87 - 100 
 

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 valitusviranomaiselle 
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  


