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KOKOUSTIEDOT  
Aika  5.4.2022 klo 10.00 – 11.45 
 
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   
  Vauhkonen Päivi            Pelkosenniemen kunnanjohtaja   
  Maijala Eeva-Maria      Savukosken kunnanjohtaja vs. 
   
  § 40 jälkeen 10 min kahvitauko   
    
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                  Pöytäkirjanpitäjä 
   
 
 

  Jouni Halonen  Sirpa Koskenlaine 
                                

KÄSITELLYT ASIAT §:t 35  –  48   
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski   7.4.2022   
    
 
 Jani Jaakkola  Eeva Orava   
      
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 

Aika ja paikka    11.4.2022 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/hallinto/poytakirjat-hallitus/ 
 
 
Todistaa   

    
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja Elina Parkkima, toimistosihteeri  
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Hallitus § 35   5.4.2022 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 35 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 2         Kiemunki Sari-Anne 
Karnaattu Heidi          1 Sirviö Christian 
Luoma-aho Tero    1 Luoma-aho Anna-Kaisa  
Nenonen Kati          1 2          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 § 36 – 38   5.4.2022 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 36 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 29.3.2022. 
 
 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 § 37 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, Eeva Orava ja Jani Jaakkola.   
 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 38 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.   
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Hallitus § 39   5.4.2022 
 
TILINTARKASTUKSEN VAHVISTUSILMOITUSKIRJE 
 
Hall § 39  Toimistonhoitaja: 
 Tilintarkastajat ovat viime aikoina pyytäneet kuntien ja kuntayhtymien 

johdolta kirjallisia vahvistusilmoituksia. Kyseessä ovat ns. vahvistuskir-
jeet tai vahvistusilmoituskirjeet, joita tilintarkastajat pyytävät vuosittain 
tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä ennen tilintarkastuskertomuk-
sen antamista. 

 
 Vahvistuskirjeellä tilintarkastaja hankkii kirjallisen vahvistuksen siitä, 

että johto on täyttänyt lakisääteiset velvollisuutensa, jotka koskevat ti-
linpäätöksen laatimista ja sitä, että tilintarkastajalle annetaan täydelli-
set tiedot. Kirjeen tarkoituksena ei siis ole määritellä ko. vastuita ja vel-
vollisuuksia eikä lisätä johdon vastuuta yli lain säännösten. Vahvistusil-
moituskirjeellä ei muuteta kunnanhallituksen, tilivelvollisten, viranhalti-
joiden, työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia vel-
voitteita eikä vastuita. 

 
 Pääasiallisena tarkoituksena johdon näkökulmasta on se, että vahvis-

tettavia asioita harkitaan entistä huolellisemmin. Toimivan johdon odo-
tetaan tietävän riittävästi vahvistuskirjeessä mainituista asioita, tai sen 
odotetaan tehneen asianmukaisiksi katsomiaan tiedusteluja pystyäk-
seen antamaan pyydetyt kirjalliset vahvistusilmoitukset. 

 
 Jos tilintarkastaja ei saa vahvistusilmoituskirjettä, hän ilmoittaa kan-

sainvälisen tilintarkastusstandardin ISA 580:n edellyttämällä tavalla, 
ettei hän voi antaa lausuntoa siitä, antavatko tilinpäätös ja toimintaker-
tomus oikeat ja riittävät tiedot ja ovatko toimintakertomuksen ja tilin-
päätöksen tiedot ristiriidattomia. 

 
 Kuntayhtymän puolesta tilintarkastajalle annettavan vahvistusilmoitus-

kirjeen allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja johtava lääkäri. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus merkitsee tilintarkastajalle annetun vahvistusilmoituskirjeen tie-

doksi. 
 
Päätös: Hallitus merkitsi tilintarkastajalle annetun vahvistusilmoituskirjeen tie-

doksi. 
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Hallitus § 40    5.4.2022 
 
TARJOUS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEN SELVITTÄMISESTÄ 
 
Hall § 40 Pelkosenniemen kunnanjohtaja Vauhkonen on pyytänyt tarjouksen Pel-

kosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän purkamis-
selvityksestä BDO Oy:ltä. 

 
 Tarkoituksena on selvittää sote uudistuksen johdosta tapahtuvan Pelko-

senniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä purkautumis-
prosessiin vaikuttavat tekijät ja toimintasuunnitelma sekä itse purkautu-
misen toteuttaminen. 

 
 Ensivaiheessa laaditaan prosessikuvaus kuntayhtymän purkautumi-

sesta ja lopputoimenpiteiden suorittamisesta, mukaan lukien tarvittavat 
päätökset ja kaikki tehtävät muun muassa siltä osin, kuka hoitaa selvit-
täjän tehtävät, taloushallinnon ja kirjanpidon 1.1.2023 lähtien. 

 
 Ensimmäisen selvitysvaiheen perusteella ja lähtökohdista siirrytään var-

sinaiseen purkuprosessin toteuttamiseen. Purkuprosessia valmistellaan 
ja toteutetaan niin laajasti kuin mahdollista 31.12.2022 mennessä, toki 
huomioiden se, että kuntayhtymän tulee olla oikeustoimikelpoinen 
31.12.2022 asti. Tavoitteena, että kuntayhtymään jäisi toimintoja mah-
dollisimman vähän 1.1.2023 jälkeiseen aikaan. 

 
 VAIHE 1: Purkautumisprosessin kuvaus, vaiheistus ja aikataulutus. Työ 

pohjautuu asiakkaalta saatuihin tietoihin ja oletuksiin, lainsäädännön 
vaatimuksiin ja perussopimuksessa sovittuun toimintamalliin. Ensim-
mäinen vaihe sisältää purkautumisprosessin toimenpide ja asiakirjaluet-
telon aikataulu ja vastuunjakoehdotuksineen. Toimenpideluettelo sisäl-
tää ehdotukset selvitettävistä asioista ja vastuunjaosta mm. selvittäjän 
tehtäviin liittyen sekä kuntayhtymän taloushallinnon ja kirjanpidon tehtä-
vistä 1.1.2023 lukien. Palkkio sisältää tarvittavan määrän työpajoja/pa-
lavereita selvityksen laatimisen yhteydessä sekä luonnosraportin esitte-
lyn sekä valmiin raportin esittelyn yhdessä tilaisuudessa etäyhteydellä. 
4.000 €. 

 
 VAIHE 2: Vaihe sisältää neuvonannon ja vaadittavien asiakirjojen ja 

mahdollisten selvitysten laatimisen koko purkautumisprosessin ajan 
mukaan lukien prosessinjohto. 2. Vaihe toteutetaan 1.vaiheessa laadi-
tun toimenpide ja asiakirjaluettelon sekä hyväksytyn työsuunnitelman 
pohjalta. Työmääräarvio ja palkkio tarkentuu 1. vaiheen jälkeen. Palk-
kion määrä arviolta noin 6.000 €. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy BDO Oy:n tarjouksen kuntayhtymän purkamisen sel-

vittämisestä. 
 
 Keskustelun jälkeen johtava lääkäri muutti esitystään seuraavasti:  
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Hallitus § 40    5.4.2022 
 
…Tarjous kuntayhtymän purkamisen selvittämisestä 
 

Hallitus hyväksyy, että ensin jäsenkunnat päättävät ympäristötervey-
denhuollon tehtävien hoitamisesta ja sen jälkeen katsotaan konsultaa-
tion tarve uudelleen. 

 
Päätös:  Hallitus hyväksyy, että ensin jäsenkunnat päättävät ympäristötervey- 

denhuollon tehtävien hoitamisesta ja sen jälkeen katsotaan konsultaa-
tion tarve uudelleen. 

       
   
 
 
 
 
 
 
  
 



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  Kokouspäivämäärä  Sivu 

KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    46 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|    |    | 
 

  
Hallitus § 41   5.4.2022 
 
TOIMISTOSIHTEERIN VAALI / Taloushallinto  
 
Hall § 41 Taloustoimiston taloushallinnon tehtäväkokonaisuuden toimistosihteerin 

toimi on ollut haettavana ja hakuaika päättyi 15.3.2022.  
  
 Vaatimuksena edellytetään tehtävään soveltuvaa vähintään opistota-

soista tutkintoa. Lisäksi edellytetään kokemusta vastaavista tehtävistä 
vähintään vuoden ajalta. Hakijan kunta-alan tuntemusta sekä järjestel-
mäosaamista arvostetaan ja eduksi katsotaan perehtyneisyys kunta-
alan hallinnon ja talouden käytännön tehtäviin. Palkkaus KVTES Liite 1 
01TOI060 ja työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

 
 Toimeen hakivat taloussihteerit Maire Lehtikangas ja Mikko Talikainen, 

liite 1. Hakijat esitellään ja hakemukset ovat nähtävänä kokouksessa. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus  
 

1. valitsee taloustoimiston toimistosihteerin toimeen pidemmän ja laa-
jemman taloushallinnon ja tilinpidon työkokemuksen omaavan Maire 
Lehtikankaan, 

2. määrää tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2354,22 e/kk ja 
3. toteaa, että työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

 
Päätös:  Hallitus  
 

1. valitsee taloustoimiston toimistosihteerin toimeen pidemmän ja laa-
jemman taloushallinnon ja tilinpidon työkokemuksen omaavan 
Maire Lehtikankaan, 

2. määrää tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2354,22 e/kk ja 
3. toteaa, että työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeai-

kaa. 
 

Pykälä tarkistettu kokouksessa. 
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Hallitus § 42    5.4.2022 
 
TOIMISTOSIHTEERIN AVOIN TOIMI / Henkilöstöhallinto 
 
Hall § 42 Taloustoimiston henkilöstöhallinnon tehtäväkokonaisuuden toimistosih-

teerin toimi on ollut haettavana ja hakuaika päättyi 15.3.2022.  
  
 Vaatimuksena edellytetään tehtävään soveltuvaa vähintään opistota-

soista tutkintoa ja arkistonhoitotutkinto katsotaan eduksi. Lisäksi edelly-
tetään kokemusta palkanlaskentatehtävistä vähintään vuoden ajalta. 
Hakijan kunta-alan virka- ja työehtosopimusten tuntemusta sekä järjes-
telmäosaamista arvostetaan ja eduksi katsotaan perehtyneisyys tiedon-
hallintaan ja asiakirjahallinnan käytännön tehtäviin. Palkkaus KVTES 
Liite 1 01TOI060 ja työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koe-
aikaa. 

 
 Toimeen ei tullut yhtään hakemusta. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. toteaa, että hakemuksia ei saatu ja 
2. julistaa toimen haettavaksi myöhemmin uudelleen. 

 
Päätös:  Hallitus 
 

1. toteaa, että hakemuksia ei saatu ja 
2. julistaa toimen haettavaksi myöhemmin uudelleen. 
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Hallitus § 43   5.4.2022 
 
SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN / Innofactor Oy 
 
Hall § 43 Hallitus hyväksyi 17.6.2020 § 67 Innofactor Oy:n sopimuksen Dynasty 

10 asian- ja asiakirjahallinnan käyttöönotosta ja ylläpidosta.  
 
 Projektin käynnistäminen viivästyi molempien osapuolien aikaresurssin 

puutteen takia. Tiedonohjaussuunnitelma saatiin pääosin valmiiksi 
vuonna 2021, mutta asianhallintajärjestelmän käyttäjäkoulutukset siirtyi-
vät vuodelle 2022.  

 
 Kuntayhtymän tehtävät siirtyvät 1.1.2023 pääosin hyvinvointialueelle, 

jonka asianhallintajärjestelmänä tulee olemaan TWeb. Ympäristötervey-
denhuollossakaan ei nähdä tarpeelliseksi ottaa käyttöön järjestelmää, 
jonka jatkokäytöstä ei ole varmuutta uudessa yhteistoiminta-alueessa. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus irtisanoo Innofactor Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen Dynasty 

10 asianhallintajärjestelmän ylläpidosta. 
 
Päätös:  Hallitus irtisanoo Innofactor Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen Dynasty 

10 asianhallintajärjestelmän ylläpidosta. 
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Hallitus § 44   5.4.2022 
 
PALVELUSOPIMUS LAPIT OY:N KANSSA PÄÄTELAITTEIDEN TUKIPALVELUSTA 
 
Hall § 44 LapIT Oy on tehnyt kuntayhtymälle tarjouksen päätelaitteiden tukipalve-

lusta, laajennettu peruspalvelu. Palvelu sisältää määritettyjen palvelui-
den tarvitsemat palvelinalustat sekä palvelurakenteen ylläpidon vaati-
mat asiantuntijapalvelut. Tukipalvelu on työasemaperusteinen 16,80 
€/kk/työasema.  

 
 Sopimus on välttämätön, koska LapIT Oy:ltä vuokrattujen laitteiden tuki-

palvelun käyttö on rajattu. Erillisen käyttöoikeuden jakamisesta esimer-
kiksi Pelkosenniemen kunnan tietoliikenteen tukihenkilölle tulee lasku 
sekä LapIT:lta että kunnalta eikä lähitukipalvelun ostaminen Pelkosen-
niemen kunnalta ole enää kannattavaa. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy LapIT Oy:n kanssa tehtävän päätelaitteiden tukipalve-

lun (laajennettu peruspalvelu) sopimuksen 1.5.2022 alkaen. 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyy LapIT Oy:n kanssa tehtävän päätelaitteiden tukipalve-

lun (laajennettu peruspalvelu) sopimuksen 1.5.2022 alkaen. 
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Hallitus § 45    5.4.2022 
 
AGGREGAATTIVARASTON HANKINTA 
 
Hall § 45 Kuntayhtymällä on pitkien sähkökatkojen varalta perävaunuun integ-

roitu aggregaatti, jolla voidaan tuottaa sähkö terveyskeskukseen erilli-
sen varavirtapistokkeen kautta. Laitteen suhteellisen suuren painon 
vuoksi sen siirtäminen lämpimästä varastosta sähkön siirtopistokkeelle 
on osoittautunut ongelmalliseksi, koska aina ei ole käytettäväksi siirtoon 
sopivaa ajoneuvoa. 

 
 Aggregaatin nopean käyttöönoton mahdollistamiseksi, sille tarvitaan va-

rasto lähemmäs sähkönsiirtopistettä. Lämmin varasto, n. 3 m x 6 m, tar-
vitsee sähkön, valaistuksen ja ilmanvaihdon. Tilassa on oltava riittävän 
iso ovi sekä läpiviennit syöttökaapelille ja pakoputkelle. 

 
 Varastoista on pyydetty tarjoukset seuraavilta yrityksiltä: 
 

Tarjoaja Malli

Hinta €

alv 0 Kuljetus

Fincumet Container Oy

20´kerran lastattu (uusi) 

kontti sis. eristys, koko 6 m x 

2,45 m, lämpö-

patteri, valaisimet, pistorasia, 

läpiviennit

9.665

leasing: 

300,15 

e/kk ei sisälly

Oy Esari Ab

Basic medium 15,3 m2,  koko 

4,5 m x 3,4 m eristys, 

lämpöpatteri, 

valaistus, pistorasia, 

ryhmäkeskus 16.800

sisältyy 

hintaan

Rakennus-Pakkala Oy

OK-Tilaelementit

koko 3 m x 6 m 

teräsrakenteinen, peltikatto, 

eristys, lämpöpatterit, 

valaisimet, pistorasiat, 

sulaketaulu

koko 3 m x 4 m

11.200

7.600 ei sisälly

Vilart Teemu Heinonen Oy

koko 5 m x 3 m

Laitetila, pulpetti eristys, 

lämpöpatterit, 

valaisimet, pistorasiat, 

sulaketaulu 17.900 ei sisälly  
 
 Tarjoukset ovat nähtävänä kokouksessa.  
 
 Rakennusluvat, työmaan valvonta, maanrakennustyöt, routaeristeet, ul-

kopuoliset kaapeloinnit ja maadoitukset tulevat vielä varsinaisen raken-
nuksen lisäksi. 
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Hallitus § 45   5.4.2022 
 
…Aggregaattivaraston hankinta 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus tilaa aggregaattivaraston Rakennus-Pakkala Oy OK-Tilaele-

mentiltä, koko 3 m x 4 m, hintaan 7.600 € (alv 0). 
 
Päätös: Hallitus tilaa aggregaattivaraston Rakennus-Pakkala Oy OK-Tilaele-

mentiltä, koko 3 m x 4 m, hintaan 7.600 € (alv 0). 
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Hallitus § 46    5.4.2022 
 
SITOUTUMINEN VASA – VAHVA SOTE LAPIN HYVINVOINTIALUEELLE -HANKKEESEEN 
 
Hall § 46 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää kuntien ja kuntayhty-

mien sitoumusta VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle: Palve-
luiden ja ennaltaehkäisevien toimien vahvistamisen ja kehittämisen 
suunnitelmat vuosille 2023-2025 -hankkeeseen osallistumisesta. Sosi-
aali- ja terveysministeriö rahoittaa hankkeesta 100 %. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus päättää, että kuntayhtymä sitoutuu VASA – Vahva sote Lapin 

hyvinvointialueelle: Palveluiden ja ennaltaehkäisevien toimien vahvista-
misen ja kehittämisen suunnitelmat vuosille 2023-2025 -hankkeeseen. 

 
Päätös: Hallitus päättää, että kuntayhtymä sitoutuu VASA – Vahva sote Lapin 

hyvinvointialueelle: Palveluiden ja ennaltaehkäisevien toimien vahvista-
misen ja kehittämisen suunnitelmat vuosille 2023-2025 -hankkeeseen. 

 
 Pykälä tarkistettu kokouksessa. 
 
 
 

  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  Kokouspäivämäärä  Sivu 

KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    53 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|    |    | 
 

Hallitus § 47    5.4.2022 
 
TIEDOTUSASIAT  
 
Hall § 47  Savukosken kunta 

- ote khall 28.2.2022 § 44 P-S ktt ky selvitys Lapin hyvinvointialu-
eelle siirtyvistä sopimuksista, omaisuudesta ja henkilöstöstä 

Ympäristöterveyslautakunta 
- pöytäkirja 23.2.2022 
P-S ktt ky Päihdeohjelma 
P-S ktt ky Varhaisen välittämisen malli 
Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri §:t 2 – 8 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 43–56 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja § 2 henkilöstöasia 
- vastaava hammaslääkäri § 2 kalustohankinta §:t 3 – 5 henkilöstö-

asioita 
 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkitään tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 48   5.4.2022 
 
MUUT ASIAT 
 
Hall § 48 Keskusteltiin laboratorion ja vastaanottojen toiminnasta sekä Pelkosen-

niemellä että Savukoskella. Keskusteltiin vuodeosaston tilanteesta ja 
mahdollisesta lisätalousarviosta. 

 
 Seuraava kokous tiistaina 3.5.2022 klo 17.00. Paikka varmentuu ko-

kouskutsussa. 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45. 
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Hallitus     5.4.2022 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät  35 -40, 42 - 48           
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pykälät   41          
 

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  

 
 


