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KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  3.5.2022 klo 17.00 – 19.21 
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
OSALLISTUJAT 
 
Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Jaakkola Jani 
  Karnaattu Heidi  etäyhteydellä 
  Luoma-aho Tero    
  Nenonen Kati       
     
 
  Savukoski 
  Halonen Jouni             
  Hietanen Jan    
   Kuosku Sari   etäyhteydellä 
  Orava Eeva    Kilpimaa Kari 
   
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 etäyhteydellä   
  Maijala Eeva-Maria      Savukosken kunnanjohtaja vs. 
   
         
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                  Pöytäkirjanpitäjä 
   
 
 
  Jouni Halonen  Sirpa Koskenlaine 
                                
KÄSITELLYT ASIAT §:t 49  –   61 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski      
    
 
  Tero Luoma-aho  Jan Hietanen   
      
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka  9.5.2022 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/hallinto/poytakirjat-hallitus/ 
 
 
Todistaa   
    
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja   
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Hallitus § 49   3.5.2022 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 49 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: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
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Hallitus § 50 – 52   3.5.2022 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 50 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 26.4.2022. 
 
 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 § 51 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 jäsenistään kaksi tämän kokouksen 

pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, 
Tero Luoma-ahon ja Jan Hietasen 

 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 52 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 § 53   3.5.2022 
 
SAIRAANHOITAJIEN VAALIEN VAHVISTAMINEN / Turunen Marja-Riitta ja Turunen Juha 
 
Hall § 53  Hallitus valitsi 1.3.2022 § 28 sairaanhoitajat Marja-Riitta Turusen ja 

Juha Turusen sairaanhoitajan toimiin. Marja-Riitta Turusella alkusijoi-
tuspaikkana vuodeosasto ja Juha Turusella alkusijoituspaikkana lääkä-
rin vastaanotto. Samalla hallitus vahvisti palkkauksen SOTE-sopimuk-
sen hinnoittelukohtaan 01HOI030 TVA-1. 

 
 Marja-Riitta Turunen ja Juha Turunen ovat ottaneet toimet vastaan 

14.3.2022 ja toimittaneet lääkärinlausunnot, joissa tutkittuja pidetään 
sopivina toimiin. 

   
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. vahvistaa sairaanhoitajien vaalit 
2. toteaa, että kuntayhtymässä noudatetaan kuuden kuukauden koeai-

kaa. 
 
Päätös:  Hallitus 
 

1. vahvisti sairaanhoitajien vaalit 
2. totesi, että kuntayhtymässä noudatetaan kuuden kuukauden koeai-

kaa. 
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Hallitus § 54    3.5.2022 
 
ERON MYÖNTÄMINEN RÖNTGENHOITAJAN TOIMESTA (50 %) / Pusa / TOIMEN HA- 
ETTAVAKSI JULISTAMINEN 
 
Hall § 54 Röntgenhoitaja Eija Pusa on 25.4.2022 irtisanoutunut röntgenhoitajan 

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

1. myöntää röntgenhoitaja Eija Pusalle eron röntgenhoitajan toimesta, 
siten että viimeinen palvelussuhdepäivä on 8.5.2022, 

2. julistaa röntgenhoitajan toimen haettavaksi (50 %) ja 
3. ostaa röntgenhoitajapalvelua yhden päivän viikossa Hyvinvointikes-

kus Lapponialta niin kauan, kunnes uusi röntgenhoitaja aloittaa. 
 
Päätös:  Hallitus  
 

1. myönsi röntgenhoitaja Eija Pusalle eron röntgenhoitajan toimesta, 
siten että viimeinen palvelussuhdepäivä on 8.5.2022, 

2. julistaa röntgenhoitajan toimen haettavaksi (50 %) ja 
3. ostaa röntgenhoitajapalvelua yhden päivän viikossa Hyvinvointikes-

kus Lapponialta niin kauan, kunnes uusi röntgenhoitaja aloittaa. 
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Hallitus § 55   3.5.2022 
 
KIINTEISTÖJEN PURKAMINEN / Sairaanhoitajien asuintalo ja vanha sikala  
 
Hall § 55 Sairaanhoitajien asuintalon ja sikalan haitta-ainekartoitus on tehty 

12.4.2022. Tulokset odotetaan saapuvan ennen kokousta. 
 

Purkutarjoukset on pyydetty kolmelta yrittäjältä. Tarjoukset esitellään 
kokouksessa. 
 
Pelkosenniemen kuntaan on tehty em. kiinteistöjä koskevat purkulupa-
hakemukset 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus tutustuu tarjouksiin ja valitsee purkutyöntekijän. 
 
 Keskustelun aluksi johtava lääkäri muutti esitystään seuraavaksi:  

Koska haitta-ainekartoitus on vielä kesken, hallitus käsittelee asian 
7.6.2022 kokouksessaan. 

 
Päätös:  Hallitus siirsi asian käsittelyn 7.6.2022 kokoukseen. 
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Hallitus § 56    3.5.2022 
 
KOTISAIRAALATOIMINNAN ETENEMINEN 
 
Hall § 56  Kuntayhtymän kotisairaalatoiminta on tarkoitus käynnistää 1.8.2022. 

Alustavaan suunnitteluun on nimetty työryhmä, jonka jäseninä on Pel-
kosenniemen kunnan, Savukosken kunnan ja kuntayhtymän työnteki-
jöitä. Työryhmä on kokoontunut kevään aikana ja työskentelyn tulokset 
on purettu 13.4.2022. Muistio liitteenä 1. 

 
 Kokouksessa esitetään tilastot vuodeosaston käytöstä sekä jäsenkun-

tien että ulkokuntalaisten osalta. 
 
 Kotisairaalan käynnistäminen vaatii leasing-auton hankinnan. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus  
 

1. käynnistää kotisairaalatoiminnan syksyllä 2021 tehdyn strategian 
mukaisesti 1.8.2022, jolloin vuodeosaston toiminta päättyy, 

2. valtuuttaa viranhaltijajohdon neuvottelemaan ruokapalvelusopimuk-
sen päättämisen kesken sopimuskauden 31.7.2022, 

3. jatkaa yhteistoimintaneuvotteluja vuodeosaston nykyisen henkilös-
tön siirtymisestä kotisairaalan henkilöstöksi ilman irtisanomisia, 

4. hankkia leasing-auton kotisairaalan henkilöstön käyttöön ja 
5. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa 

 
Keskustelun alussa Jan Hietanen esitti, että vuodeosasto jatkaa toimin-
taansa normaalisti 1.8.2022 ja kotisairaalan valmistelua jatketaan edel-
leen. Esitystä kannattivat Jani Jaakkola, Sari Kuosku ja Kari Kilpimaa. 
 
Puheenjohtaja totesi, että johtavan lääkärin 1. kohdan esityksestä poik-
keavaa Jan Hietasen esitystä on kannatettu ja on äänestettävä. Johta-
van lääkärin esitys JAA ja Jan Hietasen esitys EI. 
 
JAA-äänet, 4 kpl: Heidi Karnaattu, Tero Luoma-aho, Kati Nenonen ja 
Jouni Halonen. 
 
EI-äänet, 4 kpl: Jani Jaakkola, Jan Hietanen, Sari Kuosku ja Kari Kilpi-
maa. 
 
Puheenjohtaja totesi, että äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni 
ratkaisee, joten alkuperäinen johtavan lääkärin ehdotuksen kohta 1. tu-
lee hallituksen päätökseksi. 
 
Esityksen kohdat 2. – 5. hallitus hyväksyi yksimielisesti. 
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Hallitus § 56   3.5.2022 
 
…Kotisairaalatoiminnan eteneminen 
 
Päätös:  Hallitus  
 

1. käynnistää, äänin 4-4 puheenjohtajan äänen ratkaistaessa, kotisai-
raalatoiminnan syksyllä 2021 tehdyn strategian mukaisesti 1.8.2022, 
jolloin vuodeosaston toiminta päättyy, 

2. valtuuttaa viranhaltijajohdon neuvottelemaan ruokapalvelusopimuk-
sen päättämisen kesken sopimuskauden 31.7.2022, 

3. jatkaa yhteistoimintaneuvotteluja vuodeosaston nykyisen henkilös-
tön siirtymisestä kotisairaalan henkilöstöksi ilman irtisanomisia, 

4. hankkii leasing-auton kotisairaalan henkilöstön käyttöön ja 
5. tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 

 
Asiaan jättivät suullisesti eriävän mielipiteen Jan Hietanen, Sari 
Kuosku, Kari Kilpimaa ja Jani Jaakkola.  

 
 Kokous piti 15 minuutin tauon tämän asian käsittelyn jälkeen. 
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Hallitus § 40    5.4.2022 
Hallitus § 57   3.5.2022 
 
Hall § 57 TARJOUS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEN SELVITTÄMISESTÄ 
 
 Pelkosenniemen kunnanjohtaja Vauhkonen on pyytänyt tarjouksen Pel-

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

 
 Tarkoituksena on selvittää sote uudistuksen johdosta tapahtuvan Pel-

kosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä purkautu-
misprosessiin vaikuttavat tekijät ja toimintasuunnitelma sekä itse pur-
kautumisen 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 
Hallitus § 57    3.5.2022 
 
…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. 
 
- -     - 

 
Hall § 57 Jäsenkuntien kesken 19.4.2022 käydyssä neuvottelussa on pidetty tär-

keänä, että asiantuntijaa käytetään laadittaessa purkusopimusta. 
 
 BDO Oy on sekä kuntayhtymän että Pelkosenniemen ja Savukosken 

kuntien tilintarkastusyhteisö.    
   

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

 
 Keskustelun aluksi Jan Hietanen esitti, että hallitus ei hyväksy BDO 

Oy:n tarjousta. Esitystä ei kannatettu. 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi BDO Oy:n tarjouksen kuntayhtymän purkamisen selvi-

tyksestä.   
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Hallitus § 58   3.5.2022 
 
KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN / Kiinteistöt 
 
Hall § 58 Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän purkamisen valmistelee kun-

tayhtymän hallitus.  
 
 Kuntayhtymän kiinteistöjen arvonmääritykset on päivitetty Pelkosennie-

men terveyskeskuksen ja KOy Sau-Herran osakehuoneistojen L 3 ja L5 
osalta. Sau-Herran L 1 ja L 4 on myös arvioitu. Liite 2.  

 
 Kiinteistötyöryhmä on toiminut hallituksen ohjeistuksen mukaisesti ja 

työryhmän työskentelyaika päättyi huhtikuun 2022 lopussa. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. päättää kuntayhtymän kiinteistöjen jaosta ja 
2. jatkaa kiinteistötyöryhmän toimikautta ja antaa sille tarvittavat jatko-

työskentelyohjeet. 
 

Keskustelun alussa johtava lääkäri muutti esityksensä seuraavaksi: 
 
Hallitus 
 
1. esittää peruskunnille, että kuntayhtymän kiinteistöt jakautuisivat si-

jaintikuntien mukaisesti peruskunnille ja 
2. jatkaa kiinteistötyöryhmän toimeksiantoa siihen saakka, kunnes se 

on saanut peruskunnille vietävän esityksen kiinteistöjen jaosta huo-
mioiden niiden arvot ja velat sekä perussopimuksen. Hallitus käsitte-
lee esityksen 7.6.2022 kokouksessaan ja vie sen peruskunnille hy-
väksyttäväksi. 
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Hallitus § 59    3.5.2022 
 
TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN  
ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2021 
 
Hall § 59 Hallitus hyväksyi 1.3.2022 § 26 kuntayhtymän tilinpäätöksen ja jätti 

sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 
 
 Tarkastuslautakunta kokoontui 26.4.2022 ja sen arviointikertomus 

sekä tilintarkastajan tilintarkastuskertomus on oheismateriaalina. 
 
 Tarkastuslautakunta on käsitellyt 26.4.2022 tilintarkastuskertomuksen 

ja antanut arviointikertomuksensa jäsenkuntien valtuustoille. Arviointi-
kertomuksessaan tarkastuslautakunta esittää tilinpäätöksen hyväksy-
mistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. 

 
 Tilintarkastaja on antanut 26.4.2022 jäsenkuntien valtuustoille tilintar-

kastuskertomuksen, jossa toteaa kuntayhtymän hallintoa hoidetun lain 
ja jäsenkuntien valtuustojen päätösten mukaisesti lukuun ottamatta 
lääkeaineiden hankintaa. Lääkeaineiden hankintaa ei ole kilpailutettu 
julkisista hankinnoista säädetyn lain mukaisesti; lausuntoa ei ole mu-
kautettu tämän osalta.   

 Kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty asian-
mukaisesti. 

 Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita. 
 Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koske-

vien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikean ja 
riittävän kuvan tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoi-
tuksesta ja toiminnasta. 

 
 Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden 

myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta. 
  
Ehdotus: Jl.  Hallitus merkitsee vuoden 2021 tilintarkastuskertomuksen ja tarkastus-

lautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi sekä niiden toimittamisen 
peruskunnille. 

 
Päätös:  Hallitus merkitsi vuoden 2021 tilintarkastuskertomuksen ja tarkastus-

lautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi sekä niiden toimittamisen 
peruskunnille. 
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Hallitus § 60   3.5.2022 
 
TIEDOTUSASIAT  
 
Hall § 60  Sosiaali- ja terveysministeriö 

- päätös valtionavustuksesta julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle 
covid-19-epidemiasta vuonna 2021 aiheutuneisiin kustannuksiin (2. 
hakukierros) 

Toimenpideilmoitus Pelkosenniemen kuntaan/ Aggregaattikontti 
Tarkastuslautakunta 26.4.2022  
Työsuojelutoimikunta, päivitetyt versiot 
- tasa-arvosuunnitelma 
- ohje häirinnän ja muun eräasiallisen kohtelun ehkäisystä ja käsitte-

lystä 
- ohje väkivallan uhkatilanteiden ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi 
Viranhaltijapäätökset 
- johtava hoitaja §:t 57 - 73henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja § 3 henkilöstöasia 
- vastaava hammaslääkäri § 6 henkilöstöasia 

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi.  
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Hallitus § 61   3.5.2022 
 
MUUT ASIAT 
 
Hall § 61 Muita asioita ei ollut. 
 
 Todettiin, että seuraava kokous pidetään 7.6.2022 klo 17:00 alkaen Ho-

telli Samperin Savotassa Savukoskella. 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:21. 
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Hallitus     3.5.2022 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät            49 – 55, 58 - 61 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pykälät            56 – 57  
 

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           56 - 57 
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  

 
 


