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KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  30.9.2020 klo 18.00 – 19.31 
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
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 

  Varmo Veli-Matti johtava lääkäri                               
  Reinvuo Ulla toimistonhoitaja/pöytäkirjanpitäjä   
  Koskenlaine Sirpa johtava hoitaja/pöytäkirjanpitäjä    
  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri   
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja    
  Vauhkonen Päivi   Pelkosenniemen kunnanjohtaja        
  Mulari Antti      Savukosken kunnanjohtaja                      
  
    
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                          Pöytäkirjanpitäjä 
                    
 
  Tero Luoma-aho  Sirpa Koskenlaine       
                     
KÄSITELLYT ASIAT §:t 85 – 96 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski    
        
 
  Pentti Pyykönen  Merja Ahola 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka  13.10.2020 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/hallinto/poytakirjat-hallitus/     
 
Todistaa   
    
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 85   30.9.2020  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 85 Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valit-

semilla jäsenillä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja sairaan-
sijoja terveyskeskuksessa. Kunkin kunnan valitsemilla jäsenten ääni-
määrä 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              Honkanen Heikki 
Laukkanen Anu  1,5             Oikarinen Antti 
Luoma-aho Tero   1,5             Suopanki Elina  
Pyykönen Pentti   1,5          Kiemunki Sari-Anne 

    6 ääntä 
 
 Savukoski  6 ääntä   6 sairaansijaa 
                     

 Ahola Merja   1,5       Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  1,5              Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  1,5        Peltoniemi Helena 
 Savukoski Jouko  1,5         Luiro Anu 
    6 ääntä 
  
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi.    
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Hallitus § 86 – 88   30.9.2020 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 86 Hallituksen päätöksen 28.6.2017 § 47 mukaan kokouskutsu on annet-

tava 15 päivää ennen kokousta ja esityslista seitsemän päivää ennen 
kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian erityinen kiireelli-
syys sitä vaatii. 

 
 Kokouspäivä on sovittu 17.6.2020 ja esityslista lähetetty hallituksen 

jäsenille ja asioiden esittelijöille 23.9.2020. 
 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Jl. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös:  Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Hall § 87 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla 

valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ään-
tenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkas-

tajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat 

ääntenlaskijoina, valittiin Pentti Pyykönen ja Merja Ahola.    
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 88 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa jär-

jestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolli-

set lisäasiat. 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi, mutta totesi 

§ 94 käsiteltävän tiedoksiantona, koska konsulttityö ei ole vielä valmis-
tunut. 
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Hallitus § 89   30.9.2020 
 
ENSIHOIDON LASKUTUKSEN SIIRTÄMINEN JÄSENKUNNILLE 
 
Hall § 89 Toimistonhoitaja: 
 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä hoiti 

perusjäsenkuntiensa puolesta sairaankuljetuksen ja ensihoidon järjes-
telyt vuoden 2013 loppuun saakka. Vuodesta 2014 ensihoito on kuu-
lunut Lapin sairaanhoitopiirille. Kuitenkin jäsenkunnat halusivat ensi-
hoidon laskutuksen kulkevan terveyskeskuksen kautta ja ensihoidon 
kulut on edelleen laskutettu jäsenkunnilta. Kuntayhtymän talousarvi-
ossa on ollut kustannuspaikka kyseistä toimintaa varten, kulu- ja tulo-
arvioineen. 

 
 Kuntataloudesta kerättävät tiedot yhtenäistetään vuoden 2021 alusta. 

Tilastokeskuksen sijaan kuntien kuntayhtymien tulee raportoida talo-
ustietonsa Valtiokonttorin Kuntatalouden tietopalveluun automaattises-
ti. Automaattisen raportoinnin sisältöä ja aikataulua velvoittaa ja ohjaa 
lainsäädäntökokonaisuus. Kuntataloudesta kerättävän taloustiedon 
yhtenäistä ja kehittämistä tehdään valtiovarainministeriön johdolla jul-
kisen hallinnon taloustietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryh-
mässä, jossa tiedon tarpeita edustavat viranomaistahot sekä kunnat 
kehittävät raportointia yhdessä. Jotta taloushallintoa voidaan automa-
tisoida, on kunnan muutettava omia toimintatapojaan. On siirryttävä 
käyttämään yhteisesti määriteltyjä luokituksia kuten palveluluokituksia, 
sektoriluokituksia ja taksonomioita. Tätä varten on laadittu Aura-
käsikirja, jota päivitetään tarpeen mukaan.  

 
 Laadittua palveluluokitusta on Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan 

ehdottomasti noudatettava.  
 
 Palveluluokituksessa ensihoito luetaan erittelemättömään erikoissai-

raanhoitoon. Koska Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky ei tuota jä-
senkunnilleen ensihoitopalveluja, sairaanhoitopiirin ensihoidon lasku-
jen välittäminen peruskunnille kuntayhtymän kautta on tarpeetonta. 
Jos ensihoidon laskutus ohjautuu suoraan jäsenkuntiin, kuntayhtymä 
voi luopua ko. kustannuspaikasta omassa talousarviossaan. 

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

sairaanhoitopiirin tuottaman ensihoidon laskutus vuoden 2021 lasku-
tuksesta alkaen ohjataan suoraan asianomaista erikoispalvelua käyt-
tävään kuntaan. 

 
Päätös: Hallitus esittää Pelkosenniemen ja Savukosken kunnille, että Lapin 

sairaanhoitopiirin tuottaman ensihoidon laskutus vuoden 2021 lasku-
tuksesta alkaen ohjataan suoraan asianomaista erikoispalvelua käyt-
tävään kuntaan. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 46  14.9.2020 
Hallitus § 90   30.9.2020 
 
YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VAKINAISEN VIRAN PERUSTAMINEN 
 
Ymptervltk § 46 Sallan kunnan tultua 1.1.2019 alkaen mukaan sopimukseen Koillis-

Lapin alueen ympäristönsuojelun viranomaistehtävien järjestämisestä 
perustettiin alueelle perustellusti määräaikainen ympäristötarkastajan 
virka, sijoituspaikkana Kemijärvi, 30.6.2021 saakka (ky hall 
31.10.2018 § 102). Määräaikaisuuden perusteena oli mm. maakunta-
uudistuksen tuoma epävarmuus. Kuntayhtymän hallintosäännön mu-
kaan kuntayhtymän hallitus päättää uusien virkojen perustamisesta. 
Ympäristöterveyslautakunnan on osaltaan huolehdittava siitä, että 
henkilöstöresurssi riittää ympäristönsuojelun lakisääteisten tehtävien 
hoitamiseen. Kuntien ja kuntayhtymän sopimuksessa todetaan, että 
talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset ympä-
ristönsuojelun tehtävien hoitamiseen turvataan.  

 
Todetaan, että kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien mää-
rän lisäys Sallan kunnan mukaan tulon myötä on vastannut ennakoi-
tua perustettaessa määräaikaista virkaa vuonna 2018. Näköpiirissä ei 
ole tehtävien määrän vähenemistä, joten tarve toiselle viranhaltijalle 
on jatkuva ja siksi viran muuttaminen vakinaiseksi on perusteltua. 

 
Tehostuneen valvonnan vuoksi valvontakohteiden määrä on jonkin 
verran lisääntynyt ja lupaviranomaisen käsitys alueella toimivista lu-
van- tai ilmoituksenvaraisista toiminnoista selkiytynyt. Kaikkien toimi-
joiden osalta ei olla vielä hallinnollisessa prosessissa edetty siihen pis-
teeseen, että toimintaan olisi lainvoimainen lupa. Siten valvontakoh-
teiden lukumäärä tulee lisääntymään myös tulevina vuosina, kun tilan-
ne saadaan paremmin ajan tasalle. 
Esimerkiksi maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisia lupia oli 
vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan yhteensä 83 ja vuoden 2021 ta-
lousarviossa 134. Eli määrä on noin 172 % vuoden 2018 määrästä. 
Neljän kunnan toiminta-alueella yksi viranhaltija ei yksin pysty hoita-
maan alueen viranomaistehtäviä alueen laajuuden ja valvontakohtei-
den lukumäärän ja moninaisuuden vuoksi. 

 
Säännöllisen valvonnan kohteiden lisäksi ympäristönsuojeluviran-
omaisen tehtäväksi tulee mm. laajoja kokonaisuuksia käsittäviä lau-
suntopyyntöjä ja riita-asioita, jotka vievät paljon työaikaa ja ovat vaike-
asti ennakoitavissa. Lisäksi yksikön toimintaedellytykset on oltava 
olemassa valmiuslain edellyttämällä tavalla myös poikkeusoloissa. 
Resursseja vaatii myös ajan tasalla pysyminen jatkuvasti muuttuvassa 
ja sisällöltään monipuolisessa lainsäädännössä, jota kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomainen valvoo. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 46  14.9.2020 
Hallitus § 90   30.9.2020 
 
…Ympäristötarkastajan vakinaisen viran perustaminen 
 

Kahden viranhaltijan välillä on mahdollista tehdä työnjakoa, mikä osal-
taan parantaa mahdollisuuksia olla riittävällä tavalla selvillä kutakin eri 
alaa koskevan lainsäädön tilanteesta. Hallinnolliset muutokset, esim. 
sähköiseen asianhallintaan siirtyminen vaativat resursseja. Jääviyson-
gelmien välttämiseksi on myös hyvä, että tehtäviä hoitaa useampi kuin 
yksi viranhaltija. Tehtävien hoito on turvattu ympäri vuoden. 

 
Ympäristötarkastajan viran vakinaistaminen on huomioitu vuoden 
2021 talousarviossa. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta esittää kuntayhtymän hallitukselle, että se 

perustaa vakinaisen ympäristötarkastajan viran, sijoituspaikkana Ke-
mijärvi, 1.7.2021 alkaen. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta päätti esittää kuntayhtymän hallitukselle, 

että se perustaa vakinaisen ympäristötarkastajan viran, sijoituspaikka-
na Kemijärvi, 1.7.2021 alkaen. 

 
-  -  - 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus perustaa vakinaisen ympäristötarkastajan viran, sijoituspaik-

kana Kemijärvi, 1.7.2021 alkaen. 
 
Päätös:  Hallitus perusti vakinaisen ympäristötarkastajan viran, sijoituspaikkana 

Kemijärvi, 1.7.2021 alkaen. 
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Hallitus § 91   30.9.2020 
 
TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIN TOIMIPAIKAN MUUTTAMINEN 
 
Hall § 91 Hammaslääkärin vastaanotto on toimi tilapäisesti vain Pelkosennie-

mellä loppusyksystä 2014 alkaen. Hammaslääkärin virantoimitusvel-
vollisuus siirtyi Pelkosenniemen terveyskeskukseen ja kuntayhtymän 
hallitus siirsi myös terveyskeskushammaslääkärin toimipaikan Pel-
kosenniemen terveyskeskukseen 1.5.2016 alkaen.  

  
 Savukoskelle on saatu uudet tilat suun terveydenhuollolle ja hammas-

lääkärin vastaanottotoiminta on alkanut myös siellä 27.8.2020. 
 
 Terveyskeskushammaslääkäri Hakala on pyytänyt, että hänen toimi-

paikkansa siirrettäisiin takaisin Savukosken hammashoitolaan..  
   
Ehdotus: Jl. Kuntayhtymän terveyskeskushammaslääkärin toimipaikka siirtyy Sa-

vukosken hammashoitolaan 1.10.2020 alkaen. Hallitus tarkastaa tä-
män pykälän kokouksessa. 

 
Päätös:  Kuntayhtymän terveyskeskushammaslääkärin alkusijoitustoimipaikka 

siirtyy Savukosken hammashoitolaan 1.10.2020 alkaen. Hallitus tar-
kasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Hallitus § 92   30.9.2020 
 
LÄHIHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN SAIRAANHOITAJAN TOIMEKSI 
 
Hall § 92 Johtava hoitaja: 
 Lääkärin vastaanotolla on kaksi sairaanhoitajan tointa ja yksi lähihoita-

jan toimi (laboratorio), jotka kaikki ovat vakinaisesti täytetyt. Työn ku-
vausten muutokset, osaamisvaatimusten lisääntyminen ja erilaiset työ-
järjestelyt ovat johtaneet siihen, että kaikkien toimien tulisi olla sai-
raanhoitajan toimia.  

 
 Laboratoriossa toimiva lähihoitaja on kouluttautunut sairaanhoitajaksi 

ja on tarvittaessa toiminut lääkärin vastaanotolla kaikissa tehtävissä. 
Toimimuutos joustavoittaisi työvuorojärjestelyjä. Vaikutus peruspalkan 
kustannuksiin on 352,66 €/kk.  

 
 Nykyisin kuntayhtymässä käytössä olevan tehtäväkohtaisen palkkaus-

järjestelmän mukaan kyseisen lähihoitajan toimen aiempi henkilökoh-
tainen lisä poistuu toimen muutoksen myötä. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus muuttaa lääkärin vastaanoton lähihoitajan (laboratorio) toimen 

sairaanhoitajan toimeksi 1.12.2020 alkaen. Nykyinen toimen hoitaja 
siirtyy tähän toimeen, toimien määrä ei lisäänny. 

 
Päätös: Hallitus muutti lääkärin vastaanoton lähihoitajan (laboratorio) toimen 

sairaanhoitajan toimeksi 1.12.2020 alkaen. Nykyinen toimen hoitaja 
siirtyy tähän toimeen, toimien määrä ei lisäänny. 
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Hallitus § 93   30.9.2020 
 
RAVINTOHUOLLON YT-NEUVOTTELUJEN TULOS JA RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN IRTI-
SANOMINEN 
 
Hall § 93 Johtava hoitaja: 
 Kuntayhtymän hallitus päätti 17.6.2020 § 64 ostaa ruokapalvelut Ne-

don Sydän yritykseltä 1.1.2021 alkaen. Samalla valtuutettiin johtava 
hoitaja käymään tarvittavat neuvottelut keittiöhenkilökunnan kanssa 
toimintamallin käyttöönotosta. 

 
 Yt-neuvottelut on käyty 8.9.2020 ja 22.9.2020. Ravintohuollon työnte-

kijöiden esityksestä keittiötoiminta siirtyy Neidon Sydämelle 8.10.2020 
ja samalla työntekijöiden työvelvoite keittiöllä päättyy.  

 
 Ravitsemistyöntekijä Anne Tolppanen on aloittanut oppisopimuskoulu-

tuksen laitoshuoltajaksi ja työllistyy kuntayhtymän laitoshuoltajaksi.  
  
 Fia Arvola on suorittanut oppisopimuskoulutuksena ravitsemistyönteki-

jäntutkinnon 22.9.2020. Työsopimus pohjautuu oppisopimukseen joten 
se päättyy tutkinnon valmistuttua. Hänen kohdallaan työsuhde on jat-
kettu niin, että se päättyy 7.10.2020. 

 
 Ravitsemistyöntekijä Marjaterttu Salmela on saavuttanut eläkeiän 

helmikuussa 2020, mutta ei ole halunnut jäädä eläkkeelle. Hänen 
kanssaan sovittiin irtisanomisesta seuraavin ehdoin: irtisanomisaika 
on kuusi kuukautta ja viimeinen työvelvoitepäivä on 7.10.2020.  

 
 Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan hallitus päättää irtisanomises-

ta ottamalleen henkilöstölle. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. toteaa yt-neuvottelujen tuloksen tiedoksi saaduksi ja 
2. irtisanoo ravitsemistyöntekijä Marjaterttu Salmelan työsuhteen 

päättymään 31.3.2021, niin että viimeinen työvelvoitepäivä on 
7.10.2020, 

3. allekirjoittaa tämän pykälän kokouksessa. 
 
Päätös:  Hallitus 
 

1. totesi yt-neuvottelujen tuloksen tiedoksi saaduksi ja 
2. irtisanoo ravitsemistyöntekijä Marjaterttu Salmelan työsuhteen 

päättymään 31.3.2021, niin että viimeinen työvelvoitepäivä on 
7.10.2020, 

3. allekirjoitti tämän pykälän kokouksessa. 
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Hallitus § 94   30.9.2020 
 
SELVITYS SOSIAALITOIMEN SIIRTÄMISESTÄ KUNTAYHTYMÄLLE 
 
Hall § 94 Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat ovat keväällä esittäneet Pel-

kosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallituk-
selle, että se teettää selvityksen sosiaalitoimen siirtämisestä perus-
kunnilta kuntayhtymälle.  

 
 Ehdotus perustui kuntien ja kuntayhtymän yhteistyön kehittämistä 

koskeviin neuvotteluihin. Neuvotteluissa todettiin, että työvoiman 
saannin ja liikkuvuuden sekä muiden synergiaetujen toteutuminen 
käytännössä edellyttää sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden henki-
lökunta on jatkossa yhden organisaation palveluksessa ja työnjohdon 
alaisuudessa. Tämä edellyttää sitä, että kuntien sosiaalitoimet siirre-
tään kuntayhtymään. 

 
 Kuntayhtymä on teettänyt Perlacon Oy:llä konsulttiselvityksen jäsen-

kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen yhdistämisestä saatavista hyö-
dyistä. Selvityksessä käytettiin vuoden 2017 - 2019 vertailulukuja mo-
lemmista kunnista.  

 
 Tämänhetkisten tietojen mukaan valtakunnallinen sote on tulossa 

1.1.2023, jolloin kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakun-
nille.   

 
 Perlacon Oy esittelee selvitystyön tulokset 24.9.2020 kuntapäättäjille 

ja viranhaltijoille.   
 
Ehdotus: Jl. Hallitus  
 

1. toteaa selvitystyön päättyneeksi, 
2. tiedottaa jäsenkunnille selvitystyön tulokset ja 
3. esittää jäsenkuntien valtuustoille, että ne tekevät päätöksen mah-

dollisesta sosiaalipalvelujen siirtämisestä Pelkosenniemen-
Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymälle. 

 
Johtava lääkäri ilmoitti, että 24.9.2020 jäsenkuntien, kuntayhtymän 
edustajien ja Perlacon Oy:n kanssa käydyssä neuvottelussa jäsenkun-
tien pyynnöstä konsultti tekee lisää laskelmia, jotka eivät ole vielä 
valmistuneet. 

 
Muutettu ehdotus: Jl. Hallitus merkitsee tiedoksi, että selvitystyö jatkuu ja asia käsitellään 

selvitystyön valmistuttua uudelleen. 
 
Päätös:  Hallitus merkitsi tiedoksi, että selvitystyö jatkuu ja asia käsitellään sel-

vitystyön valmistuttua uudelleen. 
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Hallitus § 95     30.9.2020 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Hall § 95   Sosiaali- ja terveysministeriö 

- maailman potilasturvallisuuspäivä 17.9.2020 
Valtiovarainministeriö 
- Valviran ja aluehallintovirastojen sosiaali- ja terveyspalveluiden 

valvonta-, lupa- ja ohjaustehtävien uudelleenjärjestelyvaihtoehtoja 
selvittävä alaryhmä  

Lapin aluehallintovirasto 
- tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Lapin aluehallintoviraston 

toimialueelle, päätökset 24.8.2020 ja 22.9.2020 
Kiinteistöhuolto 
- Pelkosenniemen terveyskeskuksen kunnossapito-ohjelma 
Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri §:t 28 – 31 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 135 – 165 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 22 – 24 henkilöstöasioita 

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 96   30.9.2020 
 
MUUT ASIAT  
 
Hall § 96 Johtava hoitaja selvitti vuodeosaston kesäsulun kustannussäästöjä, 

joita kertyi 44.732 €, vaikka vuodeosastopalvelua ostettiin Sodankylän 
kunnalta. Säästöt syntyivät kun sairaan- ja lähihoitajille, laitoshuoltajille 
ja ravitsemistyöntekijöille tarvinnut palkata vuosilomansijaisia lomien 
samanaikaisuuden vuoksi eikä vuorolisiäkään tarvinnut maksaa ko. 
ajalta. Lisäksi lääkkeistä, hoitotarvikkeista, elintarvikkeista ja pesula-
palveluista kertyi säästöä sulun ajalla. Laskennassa ei ole huomioitu 
ambulanssia ja Lapponian vuodeosastohoitoja, koska ne ovat normaa-
listikin käytössä, oli sulku omalla vuodeosastolla tai ei. 
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Hallitus     30.9.2020 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät       85 - 96 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää-
töksiin 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 annettuun 
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 alle-
kirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen-
nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia-
kirjat 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  
 


