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KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  1.3.2022 klo 10.00 – 11.17 
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
OSALLISTUJAT 
 
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 §:t 26-34 
  Vauhkonen Päivi            Pelkosenniemen kunnanjohtaja   
  Maijala Eeva-Maria      Savukosken kunnanjohtaja vs. 
      
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                  Pöytäkirjanpitäjä 
   
 
 
  Jouni Halonen  Ulla Reinvuo      
                        
KÄSITELLYT ASIAT §:t 22  –  34 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski 15.3.2022    
    
 
  Kati Nenonen  Jan Hietanen   
      
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka  17.3.2022 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/hallinto/poytakirjat-hallitus/ 
 
 
Todistaa   
    
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 22   1.3.2022 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 22 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  2         Savukoski Jouko 
 Hietanen Jan  1  2        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 § 23 – 25   1.3.2022 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 23 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 22.2.2022. 
 
 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 § 24 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 valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka 

tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, Kati Nenonen ja Jan Hietanen. 
 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 25 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 kokouksen työjärjestykseksi ja lisäksi 

pöydälle jaetun pykälän Puheterapiapalvelut käsiteltäväksi ennen 
pykälää Muut asiat. 
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Hallitus § 26   1.3.2022 
 
TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2021 
 
Hall § 26 Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä 

soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kuntalain mu-
kaan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja annet-
tava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen 
saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Ti-
linpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden 
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toiminta-
kertomus.  

 
 Kuntalain mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa 

oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja 
rahoituksesta sekä toiminnasta. Toimintakertomuksessa tulee antaa 
selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden to-
teutumisesta ja tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 

 
 Kuntayhtymässä tilinpäätöksen allekirjoittavat kuntayhtymän hallitus ja 

kuntayhtymän johtaja, johtava lääkäri. 
 
 Tarkastuslautakunta antaa jäsenkuntien valtuustoille arviointikerto-

muksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitel-
lään jäsenkuntien valtuustoissa tilinpäätöksen yhteydessä. 

 
 Vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus on liitteenä. Erillistä hen-

kilöstötilinpäätöstä ei ole laadittu. 
  
 Kuntayhtymän käyttötalouden toimintakulut toteutuivat 100,73 %:sti ja 

toimintatuotot 100,99 %:sti. Toimintakulut ylittivät talousarvion 
35.010,92 € ja toimintatuotot 49.088,73 €. Valtionavustusta koronatau-
din kustannuksiin saatiin 392.174,00  €. 

 
 Jäsenkuntien perusterveydenhuollon maksuosuuksiksi oli arvioitu  

3.533.100 €, mikä alittui 335.361,75 €. Pelkosenniemen kunnan osuu-
deksi muodostui 1.550.954,34 €. Savukosken kunnan osuus oli 
1.646.783,91 €.  

 
 Avopalvelujen käyttö lisääntyi koronatestauksen vuoksi. Kaikkien 

käyntien jäsenkuntien välinen suhde oli Pelkosenniemi  46,76 % 
(48,24 % v. 2020) ja Savukoski 53,24 % (51,76). Oman vuodeosaston 
ja ostettujen hoitopäivien käyttösuhde oli Pelkosenniemi 50,27 % 
(53,36) Savukoski 49,73 %(46,64) . Käytön oli arvioitu jakautuvan ta-
san. 

 
 Vuodeosaston käyttöasteessa ei 8-paikkaisenakaan päästy 100 %, 

kuormitus -% oli 86,58. Vapaana oli vuoden aikana keskimäärin 1 vuo-
depaikka. Ulkokuntalaisia hoidettiin175 vuorokautta. 
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Hallitus § 26    1.3.2022 
 
...Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2021 
 
 Yhteistoiminta-alueella ympäristöterveydenhuollon kuntien kuluiksi ar-

vioitiin 874.900 €. Toimintakulut toteutuivat 92,58 %. Jäsenkuntien 
osuudet olivat 809.963,18 € ja kunnille palautettiin liikaa perittyjä en-
nakoita 22.230,59 €. 

 
 Ympäristönsuojelun tuotot ja kulut toteutuivat lähes arvion mukaisesti. 

Jäsen- ja osajäsenkuntien kustannuksiksi arvioitiin 161.100 €. Toteu-
tuneet osuudet olivat 167.200,93 €, alitus 27.983,35 €. Osuuksiin si-
sältyy Hajajätevesiliete hyötykäyttöön -hankkeen omarahoitusosuutta 
yhteensä 6.553,55 €. 

 
 Maksuosuudet on peritty jäsenkunnilta ja osajäsenkunnilta toteutunei-

den kulujen mukaan ja huomioitu jo tilinpäätöksessä. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus  
 

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

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

kastettavaksi ja 
4. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 

 
Hanna Nurmi saapui kokoukseen pykälän käsittelyn alussa klo 10.10. 

 
Päätös:  Hallitus  
 

1. totesi, että kuntayhtymässä ei ole syntynyt yli- tai alijäämää, koska 
jäsenkuntien todelliset maksuosuudet on sisällytetty tilinpäätök-
seen, 

2. hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen, 
3. esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tar-

kastettavaksi ja 
4. tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Hallitus § 27    1.3.2022 
 
VAALIN VAHVISTAMINEN / Tkl Manninen 
 
Hall § 27 Hallitus valitsi 20.12.2021 § 122LL Ville Mannisen terveyskeskuslääkä-

rin virkaan 50 % työajalla 14.2.2022 alkaen ja vahvisti samalla Manni-
sen palkkauksen. 

 
 Manninen on 4.1.2022 ilmoittanut ottavansa viran vastaan ja toimittanut 

lääkärinlausunnon, jossa tutkittua pidetään sopivana virkaan. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. vahvistaa terveyskeskuslääkärin vaalin ja 
2. toteaa, että kuntayhtymässä noudatetaan kuuden kuukauden koeai-

kaa. 
 
Päätös:  Hallitus 
 

1. vahvisti terveyskeskuslääkärin vaalin ja 
2. totesi, että kuntayhtymässä noudatetaan kuuden kuukauden koeai-

kaa. 
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Hallitus § 28   1.3.2022 
 
SAIRAANHOITAJIEN VALINTA 
 
Hall § 28 Kuntayhtymässä on ollut haettavana kaksi sairaanhoitajan tointa 

20.2.2022 mennessä. Toimiin saapui kaksi hakemusta ja molemmilla 
hakijoilla on toimiin vaadittava pätevyys. 

 
 Hakemukset ovat nähtävänä ja hakijat esitellään kokouksessa. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus  
 

1. valitsee sairaanhoitajan toimeen, alkusijoituspaikka vuodeosasto, 
sairaanhoitaja Marja-Riitta Turusen 

2. valitsee sairaanhoitajan toimeen, alkusijoituspaikka lääkärin vas-
taanotto, sairaanhoitaja Juha Turusen 

3. vahvistaa palkkauksen, SOTE-sopimus 01HOI030 TVA-1 ja 
4. toteaa, että kuntayhtymässä noudatetaan kuuden kuukauden koeai-

kaa. 
 
Päätös:  Hallitus  
 

1. valitsi sairaanhoitajan toimeen, alkusijoituspaikka vuodeosasto, sai-
raanhoitaja Marja-Riitta Turusen 

2. valitsi sairaanhoitajan toimeen, alkusijoituspaikka lääkärin vastaan-
otto, sairaanhoitaja Juha Turusen 

3. vahvisti palkkauksen, SOTE-sopimus 01HOI030 TVA-1 ja 
4. totesi, että kuntayhtymässä noudatetaan kuuden kuukauden koeai-

kaa. 
 
 
 

  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    33 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|    |    |    
 

Hallitus § 29   1.3.2022 
 
PAIKALLISEN SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN / Vuodeosaston lähihoitajien vastuulisä 
 
Hall § 29 Kuntayhtymässä on ollut voimassa vuonna 2004 tehty sopimus vuode-

osaston lähihoitajille maksettavasta lisävastuusta, jos kaksi perushoita-
jaa on hoitanut yövuoron potilastilanteen niin salliessa. Viime vuosina 
vuodeosaston yövuorossa on aina sairaanhoitaja eikä paikallista sopi-
musta ole sovellettu. 

 
 Paikalliset sopimukset on tehtävä aina KVTES-sopimuskauden vaihtu-

essa uudelleen eikä em. sopimusta ole uusittu. KVTES-sopimuksesta 
poikkeaminen ei ole työnantajan edun mukaista. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus toteaa, että paikallinen sopimus vuodeosaston lähihoitajille 

maksettavasta lisävastuusta, jos kaksi perushoitajaa on hoitanut yövuo-
ron, on rauennut. 

 
Päätös:  Hallitus totesi, että paikallinen sopimus vuodeosaston lähihoitajille mak-

settavasta lisävastuusta, jos kaksi perushoitajaa on hoitanut yövuoron, 
on rauennut. 
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Hallitus § 30   1.3.2022 
 
KUNNIAMERKKITOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN 
 
Hall § 30  Lapin aluehallintovirasto tekee sosiaali- ja terveysministeriön pyyntö-

jen mukaisesti ehdotuksensa tulevana itsenäisyyspäivänä myönnettä-
viksi kunniamerkeiksi. Tätä tarkoitusta varten aluehallintovirasto pyy-
tää toimittamaan sosiaalitoimien, terveydenhuollon ja työsuojelun teh-
tävissä ansioituneita kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevia 
henkilöitä ja luottamusmiehiä koskevat kunniamerkkiehdotukset 
29.4.2022 mennessä. 

 
 Hallitus perusti 27.3.2019 toimikunnan kunniamerkkiehdotusten teke-

mistä varten. Toimikuntaan nimettiin Jouko Savukoski, Aino Kulpakko 
ja Ulla Reinvuo. Savukoski on varajäsen ja Kulpakko ei enää ole kun-
tayhtymän hallituksessa. 

 
Ehdotus:Jl. Hallitus valitsee toimikunnan jäsenet kunniamerkkiehdotusten teke-

mistä varten. 
 
Päätös:  Hallitus valitsi toimikuntaan kunniamerkkiehdotusten tekemistä varten 

jäseniksi Jouni Halosen, Tero Luoma-aho ja Ulla Reinvuo. 
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Hallitus § 31   1.3.2022 
 
SAATAVIEN POISTOT 
 
Hall § 31 Kirjanpitolain mukaan tuotoista on vähennettävä tulot, joiden saami-

nen ei ole varma eikä todennäköinen. Perintäyrityksistä huolimatta 
eräitä kuntayhtymän saatavia ei ole saatu perityksi. 

  
Ehdotus: Jl. Hallitus poistaa saatavat vuoden 2022 kirjanpidosta seuraavasti: 
 

 

Tili Tilin nimi €

4940 - 1210 Vastaanottotoiminnan saatavat 992,61

4940 - 1240 Hammashuollon saatavat 648,54

4940 - 1310 Vuodeosaston saatavat 1079,30

4940-1380 Kuntoutuksen saatavat 79,80

yhteensä 2800,25  
 
Päätös:  Hallitus poisti saatavat vuoden 2022 kirjanpidosta seuraavasti: 
 

 

Tili Tilin nimi €

4940 - 1210 Vastaanottotoiminnan saatavat 992,61

4940 - 1240 Hammashuollon saatavat 648,54

4940 - 1310 Vuodeosaston saatavat 1079,30

4940-1380 Kuntoutuksen saatavat 79,80

yhteensä 2800,25  
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Hallitus § 32    1.3.2022 
 
TIEDOTUSASIAT  
 
Hall § 32 Lapin aluehallintovirasto 

- valtionavustuksen myöntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen uudistamiseen liittyvään ICT-muutokseen 

Pelkosenniemen kunta 
- khall 3.2.22 § 41 Vaikutusten ennakkoarviointikäytännön (EVA) 

selkiyttäminen 
Jääkäriprikaati 
- Lapin kutsunnanalaisten terveystarkastukset vuonna 2022 
Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky  
- SOME-ohjeen päivitys 
- henkilöstön tehtävänkuvien päivitys 

 Viranhaltijapäätökset 
- johtava hoitaja §:t 23–42 henkilöstöasioita 

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin kiinteistötyöryh-

män muistio 18.2.2022 ja Pelkosenniemen kunnanvaltuuston 
24.2.2022 § 6 P-S ktt ky selvitys Lapin hyvinvointialueelle siirtyvistä 
irtaimistosta ja sopimuksista. 
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Hallitus § 33   1.3.2022 
 
PUHETERAPIAPALVELUT 
 
Hall § 33 Kuntayhtymä on ostanut puheterapiapalvelut useiden vuosien ajan Ke-

mijärven kaupungilta. Kemijärven kaupunki ilmoitti joulukuussa 2021, 
että lopettaa puheterapiapalvelujen myynnin kuntayhtymälle. Syynä tä-
hän on puheterapeuttien saannin vaikeudet.  

 
 Puheterapeutti Latvakosken kanssa sovimme, että hän hoitaa ole-

massa olevat asiakkuudet helmikuun 2022 loppuun.  
 
 Uuden puheterapeutin rekrytointia on tehty joulukuusta alkaen. Puhete-

rapeutin hankintaa hankaloitti paikan päällä tarvittavan terapian määrä.  
 
 Puheterapeutti Tarja Karinen on lähettänyt kuntayhtymälle tarjouksen 

puheterapiapalvelujen tuottamisesta. Tarjous esitellään ja on nähtävänä 
kokouksessa. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy puheterapeutti Tarja Karisen tarjouksen puheterapia-

palveluiden tuottamisesta 7.3.2022 lähtien. 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi puheterapeutti Tarja Karisen tarjouksen puheterapia-

palveluiden tuottamisesta 7.3.2022 lähtien. 
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Hallitus § 34    1.3.2022 
 
MUUT ASIAT mm. johtavan lääkärin työaika 
 
Hall § 34 Keskusteltiin kiinteistötyöryhmän 18.2.2022 muistioon liittyen 

sairaanhoitajien asuntotalon (Impelän) ja terveyskeskuksen 
takapihalla olevan sikalan purkamisesta. Todettiin, että asian 
valmistelu etenee. 

 
 Ympäristöterveysjohtaja kertoi ympäristöterveyshuollon siirtymisen 

valmistelusta ja mahdollisesta ympäristönsuojelun siirtämisestä 
nykyistä laajemmalle alueelle. Asioista on keskustelu Itä-Lapin 
kuntajohtajien kanssa ja neuvottelut jatkuvat. 

 
 Kuntayhtymässä on kaksi lääkärin virkaa, joita on hoidettu 1,75 

%:sesti. Johtavan lääkärin viran hoito 75 %:na päättyi 28.2.2022. 
Hallituksen päätös 20.12.21 § 122 johtavan lääkärin viran 
säännöllisestä työajasta on 50 % työajasta 1.3.2022 alkaen ja 
operatiivisen toiminnan kannalta välttämättömät lisätyöt maksetaan 
toteutuneen mukaisesti. Yhden osa-aikaisen viranhaltijan 
virkavapauden vuoksi, tarve on kuitenkin suurempi siksi, että 
Savukoskelle voidaan tarjota lääkäripalveluja neljänä päivänä viikosta. 
Lisäksi hyvinvointialueeseen siirtyminen lisää johtavan lääkärin 
hallinnon työmäärää. 

 
 Tulevista kokousajoista olisi syytä sopia. 
 
Päätös: Hallitus yksimielisesti päätti johtavan lääkärin säännölliseksi työajaksi 

75 % kokoaikaisen viran työajasta, 1.3. – 31.5.2022.  
 
 Hallitus päätti seuraavat kokoukset pidettäväksi klo 10.00 alkaen 

5.4.2022, 3.5.2022 ja 7.6.2022. 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.17. 
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Hallitus     1.3.2022 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät           22 – 27, 29 – 32, 34 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pykälät           28, 33 
 

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  

 
 
 


