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Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Jaakkola Jani 
  Karnaattu Heidi     
  Luoma-aho Tero     
  Nenonen Kati       
     
 
  Savukoski 
  Halonen Jouni             
  Hietanen Jan    
   Kuosku Sari  
  Orava Eeva          
   
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    
  Maijala Eeva-Maria      Savukosken kunnanjohtaja vs. 
      
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                  Pöytäkirjanpitäjä 
   
 
 
  Jouni Halonen           
                     
KÄSITELLYT ASIAT §:t 1  –   
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski     
    
 
  x   x 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka    .  .2022 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/hallinto/poytakirjat-hallitus/ 
 
 
Todistaa   
    
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 1    25.1.2022 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 1 Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa on kunkin jäsenkunnan 

valitsemilla jäsenillä jokaisella yksi ääni. Kunkin kunnan valitsemien 
jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien 
kesken tasan (perussopimus 7 §). 
 

 Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi 1.8.2021–31.5.2025 
 
 Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen  

varajäsen 
 

 Pelkosenniemi 4 ääntä  
             

Jaakkola Jani            1         Kiemunki Sari-Anne 
Karnaattu Heidi          1  Sirviö Christian 
Luoma-aho Tero    1     Luoma-aho Anna-Kaisa  
Nenonen Kati          1           Viitamäki Jouko 

    4 ääntä 
 
 Savukoski  4 ääntä  
                     

 Halonen Jouni  1           Savukoski Jouko 
 Hietanen Jan  1          Karjalainen Sirkka-Liisa 
 Kuosku Sari   1         Karvonen Tuovi 
 Orava Eeva   1            Kilpimaa Kari 
    4 ääntä 
  
Päätös:    
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Hallitus § 2 – 4   25.1.2022 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 2 Hallituksen päätöksen 15.9.2021 § 70 mukaan kokouskutsu on 

annettava 15 päivää ennen kokousta ja esityslista seitsemän päivää 
ennen kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian erityinen 
kiireellisyys sitä vaatii. 

 
 Kokouspäivä on sovittu 20.12.2021 ja esityslista lähetetty hallituksen 

jäsenille ja asioiden esittelijöille 18.1.2022. 
 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Jl. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös:   
 
 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Hall § 3 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla 

valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa 
ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen 

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

ääntenlaskijoina, valittiin   
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 4 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

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

mahdolliset lisäasiat. 
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Hallitus § 5    25.1.2022 
 
KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 5 Kuntayhtymän hallitus hyväksyi 27.10.2021 § 98 toiminta- ja talous-

suunnitelman 2022–2024. 
 
 Talousarviossa on hyväksytty toiminnan tavoitteet ja tavoitteiden to-

teuttamista varten määrärahat ja tuloarviot. 
 
 Jäsenkuntien valtuustot hyväksyivät kuntayhtymän toiminta- ja talous-

suunnitelman, Pelkosenniemen kunnanvaltuusto 16.12.2021 ja Savu-
kosken kunnanvaltuusto 15.12.2021.  

 
 Perussopimuksen 9 § mukaan kuntayhtymän hallitus päättää määrära-

hojen jaosta tulosalueittain ja tulosyksiköittäin ja toiminnalle asetettu-
jen tulostavoitteiden seurannasta.  

 
 Hallintosäännön mukaan ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympä-

ristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen käyttösuunnitelman. 
 
 Talousarviovuodelle laadittu perusterveydenhuollon käyttösuunnitelma 

on liitteenä 1. Käyttösuunnitelmaan perustuen on vuodelle 2022 las-
kettu terveydenhuoltolain 58 § mukaiset kustannukset: 

 

 

KÄYNTI €

Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla

 - sis. tavanomaiset lab.- ja rtg-tutkimukset 249,20

Sairaanhoitajan vastaanotolla

 - sis. tavanomaiset laboratoriotutkimukset 121,40

Käynnin korvaava puhelu / sairaanhoitaja 50,00

Neuvolan terveyden-/sairaanhoitajan vastaanotolla

 - sis. tavanomaiset laboratoriotutkimukset 275,45

Kotisairaanhoitajan kotikäynti 145,15

Hammaslääkärin vastaanotolla

 - sis. tavanomaiset lab.- ja rtg-tutkimukset 197,05

Suuhygienistin vastaanotolla

 - sis. tavanomaiset lab.- ja rtg-tutkimukset 79,10

Laboratoriossa 46,50

Röntgenissä 85,30

Fysioterapeutin vastaanotolla 59,65

VUODEOSASTON HOITOPÄIVÄ 523,15  
 
 Sotilasvammalain 6 a § mukainen kustannus on avohoitokäynnille 

124,95 e ja vuodeosaston hoitopäivälle 598,75 e. 
 
 Em. hinnat ovat myös vakuutusyhtiöltä laskutettavia täyskustannus-

maksuja.  
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Hallitus § 5    25.1.2022 
 
...Käyttösuunnitelman vahvistaminen  
 
 Ympäristöterveyslautakunta käsittelee käyttösuunnitelman osaltaan. 
 
Ehdotus: Jl Hallitus vahvistaa liitteen 1 mukaisen käyttösuunnitelman ja esittelyssä 

mainitut avohoidon ja vuodeosaston hoitopäivien kustannukset lasku-
tettavaksi. 
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Hallitus § 6    25.1.2022 
 
TALOUSARVION 2022 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 
 
Hall § 6 Jäsenkuntien kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet kuntayhtymän toi-

minta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024. 
 
 Talousarviossa on hyväksytty toiminnan tavoitteet ja tavoitteiden to-

teuttamista varten määrärahat ja tuloarviot. Kuntayhtymän talousarvio 
on jäsenkuntien valtuustoihin nähden sitova jäsenkuntien maksu-
osuuksien, käyttötalouden ja investointien nettosumman osalta. 

 
1. Tavoitteet, toiminnan toteuttaminen ja määrärahat 

 
Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän hallitus päättää määräraho-
jen jaosta tulosalueittain ja tulosyksiköittäin ja toiminnalle asetettujen 
tulostavoitteiden seurannasta. 
 
Käyttötalouden toiminnalliset (määrälliset) tavoitteet ovat jäsenkuntien 
valtuustoihin nähden ohjeellisia hoitopäivien ja avohoitokäyntien 
osalta. Investointiosan sitovuus määritellään hankkeittain. Määräraho-
jen siirrosta hankkeiden välillä päättää yhtymähallitus. 
 
Tulosalueet vastaavat määrärahojen käytöstä taloudellisesti ja toimin-
nan toteuttamisesta asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä niiden 
tuloksellisuuden ja taloudellisuuden seurannasta. 
 
Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia tulosalueittain ja tukipalveluyksi-
kön osalta tulosyksikön sisällä. Tulosalueen määrärahojen käytöstä ja 
määrärahojen siirrosta tulosalueen yksiköiden välillä päättää tulosalu-
een johtaja, tukipalveluyksikön osalta toimistonhoitaja ja ravintohuollon 
osalta ravitsemuspäällikkö. Jos hallituksen myöntämä tulosalueen tai -
yksikön määräraha ei riitä, on johtavan lääkärin selvitettävä rahoitus-
tarpeen kattaminen toisen tulosalueen tai -yksikön määrärahoista.  
 
Tulosalueen koko määrärahan ylitys ja tuloarvion alitus on esitettävä 
ja perusteltava hallitukselle talousarviovuoden aikana heti kun muutos 
on tiedossa.  

 
 Kuntayhtymän hallitus päättää mahdollisista tulosalueiden välisistä 

määrärahojen siirrosta. Määrärahan muutosesityksessä on selvitet-
tävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioi-
hin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa 
muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. 
 
Hallitus on nimennyt toistaiseksi tositteiden hyväksyjät ja maksumää-
räyksen antajat (hallituksen puheenjohtaja, johtava lääkäri, tulosaluei-
den johtajat omilla tulosalueillaan, vastaava hammaslääkäri, toimiston-
hoitaja, ravitsemispäällikkö) sekä arvopostin vastaanottajaksi talon-
miehen ja toimistonhoitajan. 
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Hallitus § 6    25.1.2022 
 
…Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohje 

 
Käynti- ja muut toimintatilastot toimitetaan kuukausittain seuraavan 
kuukauden 5. päivään mennessä toimistoon. 

 
 Saapuneiden laskujen maksuaika on kaksi viikkoa. Ostolaskut on tilat-

tava sähköisinä ja laskut käsitellään sähköisesti Rondo-järjestelmässä. 
Laskuille on oltava asiatarkastaja ja hyväksyjä. Lasku on riittävästi yk-
silöitävä (tarkoitus, mitä/ketä lasku koskee, tili, kustannuspaikka, toi-
minto, palveluluokka, alv-koodi, mahdollinen ennakkoperintärekiste-
riote). Laskun hyväksyjä vastaa viime kädessä laskun oikeellisuu-
desta. Koska kirjanpitolain mukaan tositteen tehtävänä on todentaa 
liiketapahtuma, hyväksyjän on varmistuttava laskun oikeellisuudesta ja 
siitä, että laskusta käy selville tarvittavat perusteet ja selvitykset ja, että 
ne ovat myöhemminkin helposti todettavissa mm. tilintarkastuksessa. 
Menotositteesta on käytävä selville vastaanotettu tuotannontekijä ja 
tulotositteesta luovutettu suorite.  

 
 Laskut on käsiteltävä viivytyksettä ja hyvissä ajoin ennen eräpäivää, 

jotta ne voidaan siirtää maksatukseen ajoissa ja vältytään viivästysko-
roilta. 

 
 Ennakkoperintärekisteriin kuulumattomien laskut maksetaan kuukau-

den viimeinen päivä, jos laskut on toimitettu palkanlaskentaan kaksi 
viikkoa ennen maksupäivää. Laskun liitteenä tulee olla kopio vakuutus-
todistuksesta tai vakuutuskirjasta. 

 
 Kaikkien laskun käsittelijöiden on syytä kiinnittää erityistä huomiota ar-

vonlisäveromenettelyyn, eläkevakuutusmenettelyyn ja laskutusmäärä-
yksiin. 

 
 Kunnallisen eläkelain piiriin kuuluu myös sellainen henkilö, joka ei ole 

työsuhteessa kuntayhtymään, mutta jolle maksetaan palkkiota tai 
muuta vastiketta tehdystä työstä toimeksianto- tai konsulttisopimuksen 
tai vastaavan järjestelyn perusteella. Jos toiminta kuuluu yrittäjien elä-
kelain piiriin tai sitä harjoitetaan yhtiön tai muun yhteisön nimissä, ei 
siitä peritä eläkemaksuja. Tämän vuoksi työn suorittajalta tulee aina 
vaatia kopio vakuutustodistuksesta tai vakuutuskirjasta maksettaessa 
hänelle korvauksia. Jo sopimuksia tai toimeksiantoja tehtäessä on teki-
jän huomioitava eläkelakien vaikutukset. 

 
 Palkat maksetaan vakituisille viranhaltijoille kuukauden 15. päivänä ja 

sijaisille kuukauden viimeisenä päivänä. Kokouspalkkiot maksetaan 
palkkiosäännön mukaisesti neljännesvuosittain. 
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Hallitus § 6    25.1.2022 
 
…Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohje 
 
 2. Perittävät maksut 

 
Tulosalueiden on perittävä asiakasmaksut ja muut tulonsa ajoissa ja 
oikean suuruisina. Laskuissa on oltava maininta korkolain mukaisesta 
viivästyskoron suorittamisvelvollisuudesta ja muistutuslaskuista perit-
tävästä 5 euron korvauksesta.  
 
Mikäli saatavaa ei suoriteta kahden laskutuskerran jälkeen, se voidaan 
siirtää ulosottoperintään. Toimisto huolehtii ulosottoteitse tapahtuvasta 
jatkoperinnästä.  
 
Toimistoon on toimitettava tiedot laskutetuista asiakasmaksuista vä-
hintään kerran viikossa ja muut tilitykset kuukausittain seuraavan kuu-
kauden 5. päivään mennessä. 

 
 Jäsenkuntien käyttötalouden maksuosuusennakoiden perusteena voi-

daan käyttää kahdettatoista osaa talousarvion mukaisesta määrästä ja 
etenkin loppuvuodesta niitä on pyrittävä oikaisemaan jäsenkunnan to-
teutuneen käytön mukaisesti. 

 
2. Hankinnat 
 
Hankinnoissa noudatetaan julkisista hankinnoista säädettyjä lakeja. 
Hankintalakia sovelletaan EU-kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot 
ylittäviin hankintoihin. Hankinnat suoritetaan taloudellisesti, tarkoituk-
senmukaisesti ja suunnitelmallisesti. Hankintoja pyritään keskittä-
mään. Tarjouksista tulee hyväksyä se, joka on kokonaistaloudellisesti 
edullisin tai hinnaltaan halvin. Ilman kirjallista tarjouskilpailua hankin-
toja tehdään vain erityisistä syistä, esim. hankinnan vähäinen arvo, jol-
loin tarjoukset voidaan pyytää myös puhelimitse tai jos yhteishankinta-
rengas on jo kilpailuttanut hankinnan asianmukaisesti.  
 
Tarjouspyynnössä on esitettävä valintaperusteet etukäteen esim. hin-
taperusteen lisäksi mahdollisuus päätöksentekoon toiminnallisiin syi-
hin ja kokonaistaloudellisuuteen perustuen.  
 
Viranhaltijapäätös on tehtävä sellaisesta yli 1000 euron hankinnasta, 
joka ei kuulu jokapäiväiseen toimintaan kuuluviin kulutustavarahankin-
toihin. Hankintapäätös tulee perustella ja siihen on liitettävä oikai-
suohje ja osoitus asian saattamisesta markkinaoikeuteen. 10000 € ylit-
tävistä hankinnoista päättää hallitus.  
 
Ympäristöterveyslautakunta päättää ko. hankinnoista ympäristöter-
veyshuollon yhteistoiminta-alueen osalta. 
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Hallitus § 6    25.1.2022 
 
…Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohje 
 

3. Matkat ja matkalaskut 
 
Virka- ja virantoimitusmatkat tulee tehdä niin vähin kokonaiskustan-
nuksin kuin on mahdollista. Yhteiskyytejä kuntayhtymän ja naapuri-
kuntien viranhaltijoiden kanssa on pyrittävä käyttämään mahdollisuuk-
sien mukaan. Samoin luottamustehtävissä toimivien samalta suun-
nalta kulkevien on käytettävä yhteiskuljetusta. 

 
Matkalaskut on esitettävä viivytyksettä matkan päätyttyä ja viimeistään 
kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. Matkalaskujen on 
oltava tarkasti yksilöityjä. Laskua vastaanotettaessa on siihen merkit-
tävä sen saapumispäivä. 
 
Työntekijöiden ja viranhaltijoiden matkakustannusten korvaukset mak-
setaan kahden kuukauden kuluessa matkalaskun esittämisestä. 
 
Luottamushenkilöiden matkakustannusten korvaukset maksetaan ko-
kouspalkkioiden maksatusten yhteydessä. 
 
4. Sisäinen valvonta  
 
Hallituksen hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjetta 
on noudatettava.  
 
Tulosalueiden vastuuhenkilöt suorittavat kukin vastuualueellaan si-
säistä valvontaa muiden työtehtäviensä ohessa. He myös vastaavat 
siitä, että sisäisen valvonnan ohjeita noudatetaan ja riskeihin varaudu-
taan siten, ettei toiminta vaarannu.  
 
5. Tilivelvolliset 
 
Jäsenkuntien valtuustot ovat määritelleet kuntayhtymän tilivelvollisiksi 
hallituksen sekä sen asettamien toimikuntien jäsenet ja johtavan lää-
kärin. Viranhaltijoista tilivelvollisia ovat lisäksi johtava hoitaja, vastaava 
hammaslääkäri, ympäristöterveysjohtaja (ent. terveysvalvonnan joh-
taja) ja toimistonhoitaja. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus antaa edellä olevan talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeen 

kaikille viran- ja toimenhaltijoille noudatettavaksi. 
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Hallitus § 7    25.1.2022 
 
AVOPALVELUJEN KIINTEISTÖHUOLLON LAITOSHUOLTAJAN TOIMEN SIIRTÄMINEN 
SIIVOUSTOIMEN TULOSYKSIKKÖÖN 
 
Hall § 7 Savukoskella on avopalvelujen kiinteistöhuollon tulosyksikössä laitos-

huoltajan toimi. Ko. laitoshuoltaja hoitaa Savukosken toimipisteiden 
puhtaanapidon lisäksi terveystoimen erilaisia lähettitehtäviä ja pieniä 
kiinteistöyhtiölle kuulumattomia kiinteistöhuollon tehtäviä. Toimi sisältyy 
tukipalveluyksikköön. 

 
 Siivoustoimen tulosyksikössä Pelkosenniemellä on kolme laitoshuolta-

jan tointa. Pelkosenniemen ja Savukosken laitoshuoltajat sijaistavat toi-
siaan tarvittaessa. 

 
 Kiinteistöhuollon toimet eivät siirry hyvinvointialueeseen. Laitoshuoltajat 

sinne kuitenkin siirtyvät.  
 
 Siivoustoimen laitoshuoltajat ja avopalvelun kiinteistöhuollon laitoshuol-

taja ovat eri esimiesten alaisuudessa, eri työajassa ja eri hinnoittelukoh-
dissa.  

 
 Saman työtehtävän hoitamisen ja joustavuuden lisäämisenkin vuoksi 

avopalvelujen kiinteistöhuollon laitoshuoltajan siirtäminen siivoustoimen 
tulosyksikköön on perusteltua.  

 
 Asiasta on neuvoteltu laitoshuoltaja Mia Konun kanssa ja hän on hyväk-

synyt ratkaisun. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus 1.1.2022 alkaen 
 

1. siirtää avopalvelujen kiinteistöhuollon laitoshuoltajan toimen siivous-
toimen tulosyksikköön, 

2. siirtää talousarviossa ko. toimen palkkaukseen varatun määrärahan 
siivoustoimen tulosyksikköön,  

3. muuttaa ko. laitoshuoltajan toimen työajan samaan työaikaan kuin 
siivoustoimen laitoshuoltajan toimet, 

4. muuttaa ko. laitoshuoltajan toimen hinnoitteluryhmän Uusi KVTES 
08PER070:sta hinnoitteluryhmään 02PER010 SOTE-sopimus ja 

5. määrittelee laitoshuoltajan toimen TVA 2-tasolle tehtäväkohtaisen 
palkan 2031,20 €. 
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Hallitus 8    25.1.2022 
 
ERON MYÖNTÄMINEN SAIRAANHOITAJAN TOIMESTA / Suopanki / TOIMEN HAETTA-
VAKSI JULISTAMINEN 
 
Hall § 8 Sairaanhoitaja Marja Leena Suopanki on 21.12.21 saapuneella kirjeellä 

irtisanoutunut sairaanhoitajan toimesta 16.1.22. 
 
 Työntekijän kanssa on sovittu, että hän jatkaa työsuhdettaan 18.1.2022 

saakka. 
 
 Toimen täyttäminen on tarpeen. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. myöntää sairaanhoitaja Marja Leena Suopangille eron sairaanhoita-
jan toimesta siten, että viimeinen palvelussuhdepäivä on 18.1.2022 
ja 

2. julistaa sairaanhoitajan toimen haettavaksi. 
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Hallitus § 9    25.1.2022 
 
SAIRAANHOITAJAN TOIMEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 
 
Hall § 9 Kuntayhtymän sairaanhoitaja on jäämässä lakisääteiselle toimivapaalle 

ja tähän tarvitaan toimenhaltija. Hyvinvointialue on esittänyt, että kaikki 
toimet täytetään vakinaisena, joten sijaisuuden tekijä haetaan vakinai-
sena. Sijaisen saanti on vaikeaa lyhytaikaiseen sijaisuuteen, siksi vaki-
nainen. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus julistaa sairaanhoitajan toimen haettavaksi, palkkaus SOTE-so-

pimus 01HOI030.  
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Hallitus § 10    25.1.2022 
 
TIEDOTUSASIAT  
 
Hall § 10 Sosiaali- ja terveysministeriö 

- päätös: Valtionavustus julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle co-
vid-19-epidemiasta vuonna 2021 aiheutuviin kustannuksiin 

- rokottamisen ja tartunnanjäljityksen voimavarat 
Kuntarahoitus Oyj 
- ilmotus Kuntarahoituksen luoton yleisten ehtojen muutoksista 
Pelkosenniemen kunta, kvalt 16.12.2021 
- § 98 P-S ktt ky toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 – 2024 
- § 100 P-S ktt ky hyvinvointialueeseen siirtymisen strategia 
- § 101 P-S ktt ky tarkastuslautakunnan jäsenten valinta 1.8.2021-

31.5.2025/Jäsenen ja varajäsenen uudelleen valinta 
Savukosken kunta,  kvalt 15.12.2021 
- § 72 Kotisairaalan perustaminen 
- § 73 P-S ktt ky toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 – 2024 
- § 74 Hyvinvointialueeseen siirtymisen strategia 
- § 79 Eronpyyntö luottamustoimista / Helena Peltoniemi 
Ympäristöterveyslautakunta 
- ptk 21.12.2021 

 Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri §:t 64 – 65/21, 1 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 162 – 167/21 ja 1-10 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 41/21 henkilöstöasioita 
- vastaava hammaslääkäri § 13/21 ja 1 henkilöstöasia  

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 11    25.1.2022 
 
MUUT ASIAT  
 
Hall § 11  
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Hallitus     25.1.2022 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät           
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 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 
      
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 
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
Lisätietoja 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-
oikeudessa 260 euroa.                                           Liitetään pöytäkirjaan  

 
 


