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KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 
Hallitus      2/2022 17 
 
KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  8.2.2022 klo 16.00 – 17.05 
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
OSALLISTUJAT 
 
Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Jaakkola Jani 
  Karnaattu Heidi  etäyhteydellä   
  Luoma-aho Tero  etäyhteydellä   
  Nenonen Kati       
     
 
  Savukoski 
  Halonen Jouni             
  Hietanen Jan    
   Kuosku Sari   etäyhteydellä 
  Orava Eeva    Kilpimaa Kari etäyhteydellä       
   
Muut osallistujat 

  Varmo Veli-Matti johtava lääkäri                               
  Reinvuo Ulla toimistonhoitaja/pöytäkirjanpitäjä §:t 13-18  

  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  Sirpa Koskenlaine      
                        
KÄSITELLYT ASIAT §:t 13  – 21   
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski     
    
 
  Hallitus tarkasti pöytäkirjan tässä kokouksessa.   
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka  10.2.2022 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/hallinto/poytakirjat-hallitus/ 
 
 
Todistaa   
    
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 13    8.2.2022 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 13 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 1,33 Sirviö Christian 
Luoma-aho Tero    1 1,33    Luoma-aho Anna-Kaisa  
Nenonen Kati          1 1,33   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: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
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Hallitus § 14 – 16   8.2.2022 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 14 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 31.1.2022 ja esityslista lähetetty hallituksen 

jäsenille ja asioiden esittelijöille 1.2.2022. 
 
 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 § 15 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: Hallitus päätti tarkastaa jokaisen pykälän kokouksessa.  
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 16 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

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

mahdolliset lisäasiat. 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi esityslistan lisäksi pöydälle jaetut pykälät, KOy Sau-

Herran osakkeiden arvonmääritys ja Toimistosihteerien toimien 
haettavaksi julistaminen, käsiteltäviksi. 
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Hallitus § 17   8.2.2022 
 
HYVINVOINTIALUEELLE SIIRTYVÄT SOPIMUKSET, OMAISUUS JA HENKILÖSTÖ 
 
Hall § 17 Kuntayhtymän on ilmoitettava jäsenkuntiensa valtuustoille hyvinvointi-

alueelle siirtyvä omaisuus, sopimukset ja henkilöstö. 
 
 Kuntayhtymän henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle ympäristöterveyden-

huoltoa ja ympäristönsuojelua sekä kiinteistönhoitoa lukuun ottamatta, 
yhteensä 42 henkilöä. Siirtyvät henkilöstömenot ovat, palkat sivukului-
neen, 2.292.300 € ja lomapalkkavelka sivukuluineen on 341.300 €. 

 
 Selkeästi hyvinvointialueen (HYVa) järjestämisvastuulle siirtyvän toimin-

nan irtain omaisuus siirtyy kokonaisuudessaan HYVa:lle. Tämä käsittää 
erilaiset koneet, kalustot ja materiaalit. Lisäksi ohjelmistojen lisenssit tai 
sopimuksiin perustuvat käyttö- tai muut oikeudet. Kuntayhtymän ta-
seessa 31.12.2021 koneiden ja kaluston arvo on 25.057,44 €. Erillistä 
luetteloa kalustosta ei ole pidetty. Rekisteröityjä ajoneuvoja ovat kevyt 
perävaunu ja keskiakseliperävaunu, johon on integroituna aggregaatti.  

 
 Kuntayhtymä on ilmoittanut siirtyvät sopimukset HYVa:n valmistelevan 

toimielimen sähköiseen järjestelmään. Sopimuksia on tällä hetkellä 83 
kpl.  

 
 Luovutettava irtain omaisuus ja lomapalkkavelka kirjataan Kuntaliiton 

ohjeistuksen mukaan taseessa peruspääomaa vastaan. Kuntayhtymän 
peruspääoma taseessa on 357.227,02 €. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus tiedottaa jäsenkuntien valtuustoille hyvinvointialueelle siirtyvän 

omaisuuden, sopimukset ja henkilöstön esittelyn mukaisesti. 
 
Päätös:  Hallitus tiedottaa jäsenkuntien valtuustoille hyvinvointialueelle siirtyvän 

omaisuuden, sopimukset ja henkilöstön esittelyn mukaisesti. 
 
 Hallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Hallitus § 18    8.2.2022 
 
TIEDOTUSASIAT  
 
Hall § 18 Hakemus valtionavustus Covid-19 -kustannuksiin (2. hakukierros) 
 Kuulemistilaisuus, työntekijän kuuleminen 
 Viranhaltijapäätökset 

- johtava hoitaja §:t 11–22 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja § 1 henkilöstöasia 

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
 
 Reinvuo poistui kokouksesta tämän pykälä aikana. 
 
 Hallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Hallitus § 19    8.2.2022 
 
KOY SAU-HERRAN OSAKKEIDEN ARVONMÄÄRITYS 
 
Hall § 19 Kuntayhtymän toiminnot Savukoskella sijaitsevat KOy Sau-Herran 

osakehuoneistoissa. Näiden huoneistojen hallintaan oikeuttavien 
osakkeiden arvo tulisi määrittää kuntayhtymän omaisuuden jakoa var-
ten. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus valtuuttaa kiinteistötyöryhmän tekemään KOy Sau-Herran 

kuntayhtymän omistuksessa olevien osakkeiden (osakehuoneistojen) 
arvonmäärityksen parhaaksi katsomallaan tavalla. 

 
Päätös:  Hallitus valtuutti kiinteistötyöryhmän tekemään KOy Sau-Herran kun-

tayhtymän omistuksessa olevien osakkeiden (osakehuoneistojen) ar-
vonmäärityksen parhaaksi katsomallaan tavalla. 

 
 Hallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Hallitus § 20    8.2.2022 
 
TOIMISTOSIHTEERIEN TOIMIEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 
 
Hall § 20 Talousarviossa 2022-2024 hallitus on hyväksynyt määrärahan kahden 

toimistosihteerin toimen täyttämiseen. Taloustoimisto tarvitsee 
pikaisesti lisätyövoimaa. 

 
 Hallintosäännön 20 § mukaan toimen julistaa haettavaksi se, jonka 

tehtävänä on valita toimenhaltija avoinna olevaan toimeen. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus julistaa kaksi avointa toimistosihteerin tointa haettavaksi, palk-

kaus 01TOI060. 
 
Päätös:  Hallitus julistaa kaksi avointa toimistosihteerin tointa haettavaksi, palk-

kaus 01TOI060. 
 
 Hallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Hallitus § 21    8.2.2022 
 
MUUT ASIAT  
 
Hall § 21 Muita asioita ei ollut.  
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05. 
  
 Hallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Hallitus     8.2.2022 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät          13 - 21 
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  

 
 
 


