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Päätöksentekijät 
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  Jaakkola Jani 
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  Luoma-aho Tero    
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  Savukoski 
  Halonen Jouni             
  Hietanen Jan    
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  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri   
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja   
  Vauhkonen Päivi            Pelkosenniemen kunnanjohtaja  
  Maijala Eeva-Maria      Savukosken kunnanjohtaja vs. 
   
         
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                  Pöytäkirjanpitäjä 
   
 
 
  Jouni Halonen   Ulla Reinvuo  
                              
KÄSITELLYT ASIAT §:t 62  –  78  
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 Eeva Orava  Sari Kuosku  Kati Nenonen  
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  https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/hallinto/poytakirjat-hallitus/ 
 
 
Todistaa   
    
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja   
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Hallitus § 62   7.6.2022 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 62 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    §:t 74-75 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       1,33  1            Savukoski Jouko 
 Hietanen Jan         1,33  1           Karjalainen Sirkka-Liisa 
 Kuosku Sari   1         Karvonen Tuovi 
 Orava Eeva          1,33  1            Kilpimaa Kari 
    4 ääntä 
  
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. Ääniluettelo vahvistettiin 

uudelleen pykälien 74 ja 75 ajaksi, jolloin esteellisenä poistuneen Sari 
Kuoskun ääni jakautui muiden savukoskelaisten jäsenten kesken. 
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Hallitus § 63 – 65   7.6.2022 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 63 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 31.5.2022. 
 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Jl. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
  
 
 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Hall § 64 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, 
Eeva Oravan ja Sari Kuoskun. §:ien 74 ja 75 ajaksi pöytäkirjan-
tarkastajaksi valittiin Kati Nenonen.  

 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 65 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 totesi, ettei 

lisäasioita ole.  
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Hallitus § 66   7.6.2022 
 
ERON MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJAN TOIMESTA  
 
Hall § 66 Lähihoitaja Marja-Liisa Perälä on 9.5.2022 irtisanoutunut lähihoitajan 

toimesta. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus myöntää lähihoitaja Marja-Liisa Perälälle eron lähihoitajan toi-

mesta, siten että viimeinen palvelussuhdepäivä on 31.7.2022. 
 
Päätös:  Hallitus myönsi lähihoitaja Marja-Liisa Perälälle eron lähihoitajan toi-

mesta, siten että viimeinen palvelussuhdepäivä on 31.7.2022. 
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Hallitus § 67   7.6.2022 
 
TOIMISTOSIHTEERIN VAALIN VAHVISTAMINEN  
 
Hall § 67  Hallitus valitsi 5.4.2022 § 41 Maire Lehtikankaan toimistosihteerin toi-

meen. Samalla hallitus vahvisti ko. toimen TVA-palkkauksen. 
 
 Maire Lehtikangas on toimittanut lääkärinlausunnon, jossa tutkittua pi-

detään sopivana toimeen. 
   
Ehdotus: Jl. Hallitus vahvistaa toimistosihteerin vaalin. 
 
Päätös:  Hallitus vahvisti toimistosihteerin vaalin. 
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Hallitus § 68   7.6.2022 
 
TOIMIPAIKKOJEN KESÄSULUT 
 
Hall § 68 Talousarviossa kesäajaksi on päätetty säästötoimena toteuttaa eri toi-

mipaikkojen sulkuja seuraavasti: 
 
 Vuodeosasto 23.6.2022 klo 15:00 – 1.8.2022 klo 7:00 
  
 Lääkärin vastaanotto ja laboratorio 
 
 Pelkosenniemi  27.6. - 17.7.2022 
 Savukoski  18.7. – 7.8.2022 
 
 Hammashoitola 
 
 Pelkosenniemi 27.6. – 17.7.2022 
 Savukoski  18.7. – 7.8.2022 
 
 Äitiys- ja lastenneuvola, psykiatrinen sairaanhoitaja ja kotisairaanhoito 

ottavat vastaan koko kesän ajanvarauksella. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus vahvistaa esittelyssä mainitut toimipaikkojen sulkuajat. 
 
 Keskustelun alussa tehtiin korjaus Savukosken hammashoitolan sulku-

aikaan, joka on 18.7. – 12.8.2022. 
 
Päätös:  Hallitus vahvisti yllä mainitut toimipaikkojen sulkuajat. 
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Hallitus § 69    7.6.2022 
 
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2022 
 
Hall § 69 Oheismateriaalina on talousarvion toteutumavertailu tammi-maalis-

kuulta 2022. 
 
 Vuodeosaston kuormitus-% on ollut 64, vapaana on ollut keskimäärin 

noin kolme vuodepaikkaa. Tarkastelujaksolla Pelkosenniemi on käyttä-
nyt 38 % hoitopäivistä (175 pv) ja Savukoski 34 % (157), ulkokuntien 
osuus on 28 % (130). Ilman ulkokunnille myytyjä hoitopäiviä käyttöas-
teeksi olisi jäänyt 46 %.  

 
 Käyttötalouden tuotot ovat jääneet arvioidusta. Valtion korvauskäy-

täntö covid-19-taudin kustannuksiin on muuttunut ja suurin osa enna-
koidusta valtionosuudesta jäänee saamatta. Maksutuottoja on kertynyt 
kuitenkin odotetusti vaikkakin vuodeosaston kohdalla kertymä jää arvi-
oidusta, kun pitkähköjen hoitojaksojen aikana maksukatto täyttyy ja 
asiakasmaksu alenee. Myyntituottoja ulkokuntalaisten vuodeosasto-
hoidosta on tullut arvioitua enemmän. 

 
 Tarkastelujakson käyttökustannukset ovat toteutuneet kuntayhtymän 

talousarvion mukaisesti. Tartuntatautien torjunnan henkilöstökuluihin, 
erilaisiin tarvikkeisiin ja palveluihin on kulunut n. 36.200 euroa.   

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 70    7.6.2022 
 
KUNTOARVION TEETTÄMINEN 
 
Hall § 70 Kiinteistötyöryhmä 5.5.2022 totesi, että kuntayhtymän kaikista kiinteis-

töistä ei ole tehty kuntoarvioita. Viranhaltijat velvoitettiin pyytämään tar-
joukset kuntoarvioiden teettämisestä (Kiwa) Inspecta Oy:ltä ja Raksys-
tems Insinööritoimisto Oy:ltä. Kuntoarvio piti tehdä toukokuun aikana, 
että kuntoarvion pohjalta tehtävä arvonmääritys saadaan kesäkuun ai-
kana ja kiinteistötyöryhmän käsittelyyn 21.6.2022. 

 
 Raksystems Insinööritoimisto Oy ilmoitti, ettei se anna tarjousta, koska 

se ei työtilanteen vuoksi voi tehdä arviota ennen syyskuuta. Asiasta 
neuvoteltiin hallituksen puheenjohtajien ja kiinteistötyöryhmän puheen-
johtajan kanssa. Kuntoarvio tilattiin Inspecta Oy:ltä ja arvioitu valmistu-
misaika on viikolla 23. 

 
 Kuntoarvion hinta on 11.030 €, minkä lisäksi korvataan lisätyöt ja kilo-

metrikorvaukset, yhteensä arviolta 15.000 €.  
 
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy kuntoarvioiden teettämisen Inspecta Oy:ltä. 
 
 Keskustelun aikana tarkennettiin, että kuntoarvio on tilattu kuntayhty-

män purkautuessa jäsenkuntien kesken jaettavista kiinteistöistä; Pelko-
senniemen terveyskeskuksesta, talonmiehen asuntotalosta ja KOy Sau-
Herran kuntayhtymän omistuksessa olevista huoneistoista. 

 
Päätös:  Hallitus hyväksyi kuntoarvioiden teettämisen Inspecta Oy:llä kuntayhty-

män purkautuessa jäsenkuntien kesken jaettavista kiinteistöistä. 
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Hallitus § 71    7.6.2022 
 
HOITAJIEN ASUINTALON JA VANHAN SIKALAN PURKAMINEN 
 
Hall § 71 Hoitajien asuintalon ja vanhan sikalan purkamisesta on tehty purkulupa-

hakemus Pelkosenniemen kuntaan. 
 
 Rakennusten purkamisesta on pyydetty tarjoukset 31.5.2022 klo 15:00 

mennessä kuudelta yritykseltä: HV-Maanrakennus Oy, Kuljetus VH 
Heikkilä Oy, Kuljetus Raimo Karjalainen Oy, Lapin Timanttisahaus Oy, 
Pyhänpahta Oy ja Veljekset Karjalainen Oy. 

 
 Näistä Lapin Timanttisahaus Oy on 21.5.22 ilmoittanut, ettei jätä tar-

jousta. 
 
 Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään tarjousta. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus uusii tarjouspyynnön. 
 
Päätös:  Hallitus uusii tarjouspyynnön. 
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Hallitus § 72    7.6.2022 
 
HENKILÖSTÖN SIIRRON JATKOVALMISTELU LAPIN HYVINVOINTIALUEELLE 
 
Hall § 72 Lapin hyvinvointialueen henkilöstön asioiden valmisteluverkosto 

4.5.2022 on ohjeistanut kuntia ja kuntayhtymiä yhteistoiminta(yt)neuvot-
teluista, jotka tulee pitää 31.10.2022 mennessä. Yt-neuvottelut ovat ny-
kyisen työnantajan velvoite, minkä avulla työnantaja tiedottaa henkilös-
tölleen muutoksista ja vastaa oman henkilöstön yt-menettelyjen toteut-
tamisesta.  

 
 Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön asemasta säädetään sosiaali- 

ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeen-
panosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 
(ns. voimaanpanolaki) 18 §:ssä, jonka mukaan sosiaali- ja terveyden-
huollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön 
siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyh-
tymään katsotaan liikkeen luovutukseksi. Liikkeen luovutukseksi katso-
taan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskelu-
huollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja 
hyvinvointiyhtymään. Myös kunnan 1 momentissa tarkoitettujen tehtä-
vien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot katsotaan liik-
keen luovutukseksi, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtä-
vistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukiteh-
täviä. 

 
 Työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan kunnassa, kun-

tayhtymässä, hyvinvointialueella ja hyvinvointiyhtymässä sovelletaan 
lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja 
hyvinvointialueella (2 §, 449/2007), joka velvoittaa työnantajaa käsittele-
mään työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa ainakin 
lain 4 §:ssä mainitut asiat, jotka koskevat 

 
1. henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn orga-

nisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien vä-
lisessä yhteistyössä; 

2. palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla 
olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman 
käyttöä tai liikkeen luovutusta; 

3. henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun 
sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja 
suunnitelmia; sekä 

4. taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa- ai-
kaistamista, lomauttamista tai irtisanomista. 

 
 Kunnan ja hyvinvointialueen yhteistoimintalain 11 §:n 1 momentin mu-

kaan liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niille hen-
kilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus koskee: 
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Hallitus § 72    7.6.2022 
 
…Henkilöstön siirron jatkovalmistelu Lapin hyvinvointialueelle 
 

1. luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta; 
2. luovutuksen syyt; 
3. luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja 

sosiaaliset seuraukset; sekä 
4. suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet. 

 
 Luovuttajan on annettava hallussaan olevat 1 momentissa tarkoitetut 

tiedot henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteutta-
mista. Luovutuksensaajan on annettava 1 momentissa mainitut tiedot 
henkilöstön edustajille viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutu-
misesta. 

 
 Henkilöstö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamisesta Lapin hyvinvointi-

alueen valmistelua varten on käyty erilliset yhteistoimintakäsittelyt, 
joissa on annettu ennakkotietoa henkilöstön siirtymisestä hyvinvointialu-
een palvelukseen. Henkilöstön siirto Pelkosenniemen-Savukosken kan-
santerveystyön kuntayhtymästä hyvinvointialueelle edellyttää, että luo-
vuttaja ja luovutuksensaaja (Lapin hyvinvointialue) käyvät kunnan ja hy-
vinvointialueen yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintamenettelyt. 

 
 Kunnan ja hyvinvointialueen yhteistoimintalain 5 §:n mukaan yhteistoi-

mintamenettelyn piiriin kuuluva asia on käsiteltävä yhteistoimintamenet-
telyssä ennen kuin työnantaja tekee ratkaisunsa. Työnantajan on an-
nettava ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista asian käsittelyn 
kannalta tarpeelliset tiedot henkilöstölle. Tiedot on annettava mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa ennen neuvottelujen alkamista, jotta nii-
hin on mahdollista perehtyä riittävästi. 

 
 Liikkeen luovutusta koskeva yhteistoimintakäsittely tulee toteuttaa luo-

vuttavissa organisaatioissa hyvissä ajoin ennen hyvinvointialueiden toi-
minnan alkamista 1.1.2023. Käsittely voidaan toteuttaa luovuttavan or-
ganisaation yhteistoimintaelimessä tai erikseen koolle kutsuttavassa 
neuvottelussa. 

 
 Yhteistoimintavelvoite on täytetty, kun asiasta on neuvoteltu ja tiedot 

annettu edellä todetulla tavalla. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus päättää  
 

1. käynnistää Lapin hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä koskevan 
yhteistoimintamenettelyn; 

2. käsitellä henkilöstön siirron Pelkosenniemen-Savukosken kansan-
terveystyön kuntayhtymästä Lapin hyvinvointialueelle työnantajan ja 
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialu-
eella annetun lain mukaisessa yhteistoimintamenettelyssä; 
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Hallitus § 72    7.6.2022 
 
…Henkilöstön siirron jatkovalmistelu Lapin hyvinvointialueelle 
 

3. selvittää em. yhteistoimintalain 11 §:n mukaiset asiat niille henkilös-
tön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä liikkeen luovutus kos-
kee; 

4. antaa hallussaan olevat em. yhteistoimintalain 11.1 §:ssä tarkoitetut 
tiedot henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteut-
tamista; 

5. edellä mainitut kohdat täytettyään todeta, että luovuttaja on täyttänyt 
asiassa em. yhteistoimintalaissa tarkoitetun velvollisuutensa asian 
käsittelemiseen yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. 

 
Päätös:  Hallitus päätti 
 

1. käynnistää Lapin hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä koskevan 
yhteistoimintamenettelyn; 

2. käsitellä henkilöstön siirron Pelkosenniemen-Savukosken kansan-
terveystyön kuntayhtymästä Lapin hyvinvointialueelle työnantajan ja 
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialu-
eella annetun lain mukaisessa yhteistoimintamenettelyssä; 

3. selvittää em. yhteistoimintalain 11 §:n mukaiset asiat niille henkilös-
tön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä liikkeen luovutus kos-
kee; 

4. antaa hallussaan olevat em. yhteistoimintalain 11.1 §:ssä tarkoitetut 
tiedot henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteut-
tamista; 

5. edellä mainitut kohdat täytettyään todeta, että luovuttaja on täyttänyt 
asiassa em. yhteistoimintalaissa tarkoitetun velvollisuutensa asian 
käsittelemiseen yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. 
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Hallitus § 73    7.6.2022 
 
KUTSUNTALÄÄKÄRIN NIMEÄMINEN 
 
Hall § 73 Lapin aluetoimisto järjestää Pelkosenniemen ja Savukosken syksyn 

kutsunnat Savukoskella 19.8.2022 klo 10 alkaen.  
 
 Kunnat nimeävät edustajansa ja kuntayhtymää pyydetään nimeämään 

kutsuntalääkäri. 
 
Ehdotus: Jh. Hallitus nimeää kutsuntalääkäriksi 19.8.2022 kutsuntoihin Veli-Matti 

Varmon ja varalle Ville Mannisen. 
 
Päätös:  Hallitus nimesi kutsuntalääkäriksi 19.8.2022 kutsuntoihin Veli-Matti 

Varmon ja varalle Ville Mannisen. 
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Hallitus § 74    7.6.2022 
 
OIKAISUVAATIMUS HALLITUKSEN 3.5.2022 §:ään 56 KOTISAIRAALATOIMINNAN  
ETENEMINEN / Kostamo Annika ym. 
 
Hall § 74 Annika Kostamo, Timo Tossavainen ja Jutta Pasma ovat 9.5.2022 päi-

vätyn oikaisuvaatimuksen kuntayhtymän hallituksen 3.5.2022 § 56 Ko-
tisairaalatoiminnan eteneminen. Oikaisuvaatimus on saapunut kirjaa-
moon 12.5.2022 ja on oheismateriaalina.  

 
 Vaatimuksessaan valittajat vaativat välittömästi keskeyttämään toimet 

kyseisen pykälän kohdalla. Samoin he vaativat keskeyttämään vuode-
osaston lakkauttamisen ja kotisairaalan perustamisen, sekä siihen val-
mistelevat toimet, joiden johdosta hallinto-oikeudelle tehty valitus vuo-
deosaston lakkauttamisesta jää tehottomaksi. Valittajat esittävät, että 
kuntayhtymän päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä. 

 
 Valittajien perusteet: 
 Savukosken kunnanhallitus ei ole tehnyt päätöstä Savukosken kun-

nanvaltuuston tekemän päätöksen täytäntöön panosta. Hallinto-oikeus 
on todennut asian välipäätöksellä Dnro 128/03.04.04.04.10/2022, siinä 
Hallinto-oikeus on todennut, että täytäntöönpanon kieltoa ei ole tar-
vetta määrätä, koska Savukosken kunnanhallitus ei ole tehnyt pää-
töstä täytäntöönpanosta. 

 
 Vastine: 
 Kuntayhtymän perussopimuksen § 6 mukaan jäsenkuntien valtuustot 

päättävät mm. kuntayhtymän pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmasta 
ja hyväksyvät kuntayhtymän talousarvion. Savukosken kunnanvaltuusto 
on 15.12.2021 ja Pelkosenniemen kunnanvaltuusto 16.12.2021 hyväk-
synyt kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 – 2024, jonka 
talousarviossa on hyväksytty toiminnan tavoitteet ja tavoitteiden toteut-
tamista varten määrärahat ja tuloarviot. Täytäntöönpanona kuntayhty-
män käyttösuunnitelma on vahvistettu edellisten päätösten pohjalta 
kuntayhtymän hallituksessa yksimielisesti 25.1.2022 § 5. Vahvistami-
nen on siis perussopimuksen 9 § mukaista ratkaisuvaltaa. Tästä 
25.1.2022 § 5:stä ei ole voinut tehdä oikaisuvaatimusta, koska se on 
ollut vain jäsenkuntien valtuustojen päätösten täytäntöönpanoa. 

 
 Valittajien perusteet: 
 Pelkosenniemen kunnanhallitus on tehnyt täytäntöönpanon päätöksen 

18.1.22. Kyseisessä päätöksessä Pelkosenniemen kunnanhallitus edel-
lyttää, että kuntalain 143 § huomioidaan ja valitus ei saa käydä täytän-
töönpanon johdosta hyödyttömäksi. Kuntalain 143 §:ssä säädetään: 
”Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai 
valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikai-
suvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täy-
täntöönpanon.” 

 Suomen perustuslain 2 §:ssä säädetään, että: ”Julkisen vallankäytön 
tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava 
tarkoin lakia.” 
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…Oikaisuvaatimus hallituksen 3.5.2022 §:ään 56 Kotisairaalatoiminnan eteneminen /  
Kostamo Annika ym. 
 
 Vastine: 
 Kuntayhtymän perussopimuksen § 6 mukaan jäsenkuntien valtuustot 

päättävät mm. kuntayhtymän pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmasta 
ja hyväksyvät kuntayhtymän talousarvion. Savukosken kunnanvaltuusto 
on 15.12.2021 ja Pelkosenniemen kunnanvaltuusto 16.12.2021 hyväk-
synyt kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 – 2024, jonka 
talousarviossa on hyväksytty toiminnan tavoitteet ja tavoitteiden toteut-
tamista varten määrärahat ja tuloarviot. Täytäntöönpanona kuntayhty-
män käyttösuunnitelma on vahvistettu edellisten päätösten pohjalta 
kuntayhtymän hallituksessa yksimielisesti 25.1.2022 § 5. Vahvistami-
nen on siis perussopimuksen 9 § mukaista ratkaisuvaltaa. Tästä 
25.1.2022 § 5:stä ei ole voinut tehdä oikaisuvaatimusta, koska se on 
ollut vain jäsenkuntien valtuustojen päätösten täytäntöönpanoa. 

 
 Valittajien perusteet: 
 Luottamushenkilö on toimessaan rikosoikeudellisessa virkavastuussa. 

Luottamushenkilö voi olla vahingonkorvausvastuussa virheellisen me-
nettelyn kunnalle tai ulkopuoliselle aiheuttamasta vahingosta. Päätöstä 
vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa 
päätöksestä.  

 Kuntayhtymän luottamushenkilöt ovat velvollisia valvomaan, että johta-
vassa asemassa olevat virkasuhteiset henkilöt noudattavat virkavelvolli-
suuksia, eli noudattavat tarkoin lakia. 

 
 Vastine: 
 Päätöksenteossa on noudatettu kuntalakia, jäsenkuntien hyväksymää 

ja allekirjoittamaa perussopimusta sekä kuntayhtymän hallituksen hy-
väksymää hallintosääntöä. 

 
 Valittajien ilmoittamat päätöksen virheellisyydet: 
 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus 

on 3.5.22 tekemällään päätöksellä § 56, sulkemassa vuodeosastoa 
1.8.22, sekä perustamassa kotisairaalaa, joka avautuu samana päi-
vänä. Edellä mainittuja varten on hallitus valtuuttanut viranhaltijat neu-
vottelemaan ruokapalvelusopimuksen ennenaikaisesti, päättymään 
31.7.22, sekä aloittamaan yt-neuvottelut henkilöstön kanssa. Lisäksi 
tarkoitus on hankkia leasing-ajoneuvoja kotisairaalan henkilöstölle. 

 Ensinnäkin kuntayhtymän budjetissa ei ole varattu määrärahoja kotisai-
raalan perustamista varten, eikä jäsenkunnat ole myöskään päättäneet 
ko. määrärahoista. 

 Vaikka yhteistoimintaneuvotteluissa ei tehtäisi irtisanomisia, on vaa-
rana, että nyt eläköityvät henkilöt eivät jatka enää kuntayhtymän palve-
luksessa, samoin mahdollisten oppisopimuslaisten kanssa ei tehdä 
uutta sopimusta. 
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…Oikaisuvaatimus hallituksen 3.5.2022 §:ään 56 Kotisairaalatoiminnan eteneminen / 
Kostamo Annika ym. 
 
 Sote-henkilöstöstä on kova pula ja mikäli henkilökunta vähenee yt-neu-

votteluiden johdosta, on vuodeosastotoiminnan jatkaminen ja uudel-
leenkäynnistäminen mahdotonta. 

 
 Mikäli ruokapalvelun tuottaja loppuu, niin vuodeosastotoiminnan jatka-

minen käy mahdottomaksi. 
 Mikäli kuntayhtymä hankkii kenties tarpeettomasti Leasingajoneuvoja, 

voi kuntayhtymälle ja sitä kautta jäsenkunnille syntyä suurta taloudel-
lista vahinkoa. 

 Asiaa on kuntayhtymän hallituksessa esitellyt kuntayhtymään virkasuh-
teessa oleva johtava lääkäri. Johtava lääkäri ja päätöksen tehneet halli-
tuksen jäsenet eivät ole huomioineet päätöstä tehdessään, kuntayhty-
mien jäsenkuntien kunnanhallituksien tekemiä ratkaisuja, kuntalain 143 
§, eikä perustuslain 2 §. 

 Kuntayhtymän kokouksessa on ollut läsnä molempien kuntien Kunnan-
johtajat, heillä on virkavastuun välttämiseksi velvollisuus aktiivisin toimin 
estää selkeästi lainvastaisesti täytäntöönpantava, muutoksenhaun koh-
teena oleva päätös. 

 Näyttää sille, että jäsenkuntien ja Kuntayhtymän johdossa ollaan tahal-
laan piittaamattomia: virkasuhteisten henkilöiden virkavelvollisuuksista, 
lainsäädännöstä, sekä jäsenkuntien kunnanhallitusten päätöksistä. 

 Edellä mainitun johdosta, on hallituksen tämän oikaisuvaatimuksen joh-
dosta kumottava 3.5.22 tekemänsä, 56 § koskeva päätös. 

 
 Vastine: 
 Kuntayhtymän budjettiin on varattu määrärahat kotisairaalan perustami-

seen, mutta ei vuodeosaston toimintaan 1.8. – 31.12.2022. Vuodeosas-
ton kustannuspaikalla on kotisairaalan henkilöstön palkkaamiseen vara-
tut määrärahat. Jäsenkunnat ovat toiminta- ja taloussuunnitelman hy-
väksyessään päättäneet määrärahoista. Kuntayhtymän hallitus perus-
sopimuksen § 9 mukaisesti päättää määrärahojen jaosta tulosalueittain 
ja tulosyksiköittäin.  

 Yhteistoimintaneuvotteluissa ei ole tarkoitus irtisanoa henkilökuntaa ko-
tisairaalan käynnistämisen vuoksi. Eläköityvä henkilöstö saa jatkaa ha-
lutessaan työsuhdettaan työehtosopimuksen mukaisesti, mutta velvoi-
tetta siihen ei ole. 

 Oppisopimuslaisten oppisopimukset ovat aina määräaikaisia työsopi-
muksia, jotka perustuvat opintojen suorittamiseen. Työnantajalla, kuten 
myöskään oppisopimuslaisella, ei ole velvoitetta työsuhteen jatkami-
seen oppisopimuksen päätyttyä ko. työpaikassa. Oppisopimuksen tar-
koituksena on taata työntekijöiden riittävyys alueellisesti, joten usein 
koulutuksen saanut ja talon toimintaan perehdytetty henkilö työllistyy 
oppisopimuspaikkaansa. 

 Muutoksen vuoksi yt-neuvotteluissa ei ole tarkoitus irtisanoa ketään, 
vaan henkilöstö siirtyy vuodeosastolta saman työnantajan kotisairaala-
toimintaan.  
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…Oikaisuvaatimus hallituksen 3.5.2022 §:ään 56 Kotisairaalatoiminnan eteneminen / 
Kostamo Annika ym. 
 
 Ruokapalvelusopimus on joustavasti neuvoteltavissa yrittäjän kanssa ja 

asiasta on jo käyty alustavia keskusteluja. 
 Leasing-ajoneuvoja hankitaan aluksi yksi kappale. Neuvoteltu leasing-

auton kuukausivuokra on 750 €. Leasing-ajoneuvot siirtyvät hyvinvointi-
alueelle. Mikäli kotisairaalatoiminta ei toteudu, ajoneuvo jää kotisairaan-
hoidon käyttöön, jolloin kotisairaanhoitoon budjetoidut kilometrikorvauk-
set kohdentuvat auton vuokrakuluihin. 

 Kuntayhtymän hallituksessa hallintosäännön 3 § mukaan esittelijänä 
toimii johtava lääkäri ja hänen estyneenä ollessaan johtava hoitaja. Jä-
senkuntien kunnanjohtajien läsnäolo- ja puheoikeus on määritelty kun-
tayhtymän hallintosäännön § 42. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana. 
 
 Sari Kuosku poistui esteellisenä pykälän ajaksi (lähisukulainen työsuh-

teessa kuntayhtymän vuodeosastolla). 
 
 Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sari Kuoskun poistuttua Kati Nenonen 

ja ääniluettelo tarkistettiin niin, että Kuoskun ääni jakautuu läsnä olevien 
savukoskelaisten jäsenten kesken. 

 
 Jan Hietanen esitti, että asian käsittely siirretään Pohjois-Suomen hal-

linto-oikeuteen kotisairaalaa koskevasta valituksesta tulevan päätöksen 
jälkeen. Esitystä ei kannatettu. 

 
 Johtava hoitaja totesi, että tämä oikaisuvaatimus koskee kuntayhtymän 

hallituksen 3.5.2022 §:ää 56 ja että oikaisuvaatimus on käsiteltävä vii-
vytyksettä, mikä tarkoittaa yleensä sitä, että asia on valmistelun jälkeen 
pyrittävä ottamaan toimielimen seuraavaan kokoukseen. 

 
 Jani Jaakkola esitti asianmukaisen oikaisuvaatimuksen hyväksymistä. 

Jan Hietanen kannatti Jaakkolan esitystä. 
 
 Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi tehdyn päätösesityksestä 

poikkeavan kannatetun esityksen ja oli äänestettävä. Hyväksyttiin ää-
nestysehdotus nimenhuutoäänestyksestä, jossa johtavan lääkärin esi-
tystä kannattavat äänestävät JAA ja Jaakkolan esitystä kannattavat ää-
nestävät EI. 

 
 Äänestyksessä annettiin 5,66 JAA-ääntä ja 2,33 EI-ääntä. Puheenjoh-

taja totesi päätökseksi tulleen johtavan lääkärin esityksen. 
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Hallitus § 74     7.6.2022 
 
…Oikaisuvaatimus hallituksen 3.5.2022 §:ään 56 Kotisairaalatoiminnan eteneminen / 
Kostamo Annika ym. 
 
Päätös: Hallitus, äänin 5,66 – 2,33 (äänestyspöytäkirja liitteenä), hylkäsi oikai-

suvaatimuksen perusteettomana. 
 
 Jani Jaakkola ja Jan Hietanen ilmoittivat eriävän mielipiteensä ja toimit-

tivat sen pöytäkirjan liitteeksi. 
 
 Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 
 
 Tämän pykälän käsittelyn jälkeen hallitus piti tauon klo 17.45-18.00. 
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OIKAISUVAATIMUS HALLITUKSEN 3.5.2022 §:ään 56 KOTISAIRAALATOIMINNAN  
ETENEMINEN / Alatalo Juha 
 
Hall § 75 Juha Alatalo on lähettänyt 27.5.2022 päivätyn oikaisuvaatimuksen 

kuntayhtymän hallituksen 3.5.2022 § 49 (liite 10). Oikaisuvaatimus on 
saapunut kirjaamoon 27.5.2022 ja on oheismateriaalina.  

 
 Hallituksen 3.5.2022 §:ssä 49 käsitellään nimenhuutoa ja ääniluettelon 

vahvistamista, mutta valittajan oikaisuvaatimuksen liitteenä 10 on kui-
tenkin § 56 Kotisairaalatoiminnan eteneminen. 

 
 Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii kokouksen § 56 päätöksen kumoa-

mista seuraavin perusteluin: 
1. Päätöksessä olevassa strategiassa ei ole edes mainintaa kotisai-

raalasta, joten Kotisairaalatoimintaa ei voida käynnistää syksyllä 
tehdyn strategian mukaan. 

2. Pel-Savun hallitus on päättänyt käynnistää kotisairaalatoiminnan ja 
lakkauttaa vuodeosaston, josta on valitettu, vaikka mm. Savukos-
ken kunnanhallitus ei ole päättänyt valituksen vuoksi laittaa val-
tuuston päätöstä täytäntöön. Eli Pel-Savulla ei ole Savukosken 
kunnan päätöstä kotisairaalatoiminnan aloittamisesta ja vuode-
osaston lakkauttamisesta. 
Pel-Savun hallitus on päättänyt laittaa kiistanalaisen päätöksen 
täytäntöön, vaikka sitä ei olisi saanut kuntalain 143§:n mukaan lait-
taa täytäntöön, koska sen vuoksi valitus jää täytäntöönpanon joh-
dosta hyödyttömäksi. 
Kuntayhtymän hallitus on ylittänyt toimivaltansa, koska Perussopi-
muksen 5 §:n mukaan ylintä toimivaltaa käyttävät jäsenkuntien val-
tuustot ja 6 §:n mukaan jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntayh-
tymän pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmasta. Savukosken kun-
nanvaltuustolta ei kuitenkaan ole olemassa tällaisia lainvoimaisia 
päätöksiä. 

3. PelSavun hallitus on päättänyt aloittaa neuvottelut kuntien kanssa 
kotisairaalan käynnistämiseksi, mutta päätettyjä neuvotteluita kun-
tien kanssa ei ole käyty. Mm. neuvotteluiden puutteen, nyt jätetty-
jen oikaisuvaatimusten ja Kotisairaalan keskeneräisen ja riidanalai-
sen valmistelun vuoksi kotisairaalatoimintaa ei ehditä missään 
muodossa aloittaa 3.5.2022 tehdyn päätöksen mukaisesti. Kunta-
laiset tulee kuitenkin hoitaa, joten vuodeosaston toimintaa pitää jat-
kaa, kun muuta vaihtoehtoa ei ole. 

4. Kotisairaalatoiminnan käynnistämistä on perusteltu säästöillä. 
Päättäjille ei ole kuitenkaan koko aikana toimitettu luvattuja asian-
mukaisia laskelmia säästöistä. Ensimmäiset laskelmat on toimitettu 
toukokuussa 2022 ja ne ovat virheelliset. Saatujen tietojen pohjalta 
on tehty laskelmat, että säästöjä ei todennäköisesti olekaan muo-
dostumassa. Kuntien päättäjät ovat joutuneet tekemään päätökset 
joulukuussa 2021 vajavaisilla tiedoilla. Jos päättäjillä olisi ollut käy-
tössä ajoissa asianmukaiset laskelmat, niin päätökset olisivat olleet 
toiset, kun säästöjä ei olekaan muodostumassa. 
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…Oikaisuvaatimus hallituksen 3.5.2022 §:ään 56 Kotisairaalatoiminnan eteneminen / Ala-
talo Juha 
 
 Vastine: 
 Hyvinvointialueeseen siirtymisen strategia on käsitelty useassa kun-

tayhtymän hallituksen kokouksessa. Ensimmäisen kerran 15.9.2021 § 
91, toisen kerran 27.10.2021 § 100 ja 20.12.2021 § 125. Pykälissä 91 
ja 100 on käsitelty terveydenhuollon rakennetta ja palveluja, pykälässä 
125 toiminnan loppumista ja kuntayhtymän purkamiseen liittyviä asioita. 

 
 Kuntayhtymän perussopimuksen § 6 mukaan jäsenkuntien valtuustot 

päättävät mm. kuntayhtymän pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmasta 
ja hyväksyvät kuntayhtymän talousarvion. Savukosken kunnanvaltuusto 
on 15.12.2021 ja Pelkosenniemen kunnanvaltuusto 16.12.2021 hyväk-
synyt kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 – 2024, jonka 
talousarviossa on hyväksytty toiminnan tavoitteet ja tavoitteiden toteut-
tamista varten määrärahat ja tuloarviot. Täytäntöönpanona kuntayhty-
män käyttösuunnitelma on vahvistettu edellisten päätösten pohjalta 
kuntayhtymän hallituksessa yksimielisesti 25.1.2022 § 5. Vahvistami-
nen on siis perussopimuksen 9 § mukaista ratkaisuvaltaa. Tästä 
25.1.2022 § 5:stä ei ole voinut tehdä oikaisuvaatimusta, koska se on 
ollut vain jäsenkuntien valtuustojen päätösten täytäntöönpanoa. 

 
 Neuvottelut kotisairaalan käynnistämiseksi on aloitettu jäsenkuntien 

kanssa. 9.1.2019 työryhmässä sote-palveluiden toiminnan tehosta-
miseksi on todettu, että kotiin annettavan avun tarve lisääntyy, kun tue-
taan kotona selviämistä mahdollisimman kauan. 28.11.2019 PelSavun 
ja kuntien yhteistyön kehittäminen -palaverissa päätettiin kotisairaalatoi-
minnan kehittämissuunnitelman käsittelyä seuraavassa kokouksessa. 
5.2.2020 aiheena oli mm. kotisairaalatoiminnan kehittäminen. 
4.11.2020 Sote yhteistyön mahdollisuudet – Kemijärvi, Pelkosenniemi 
ja Savukoski, jossa pohdittiin Pelkosenniemen vuodeosasto lakkaa-
mista tai kokeilua ilman omaa vuodeosastoa. Näissä neuvotteluissa on 
ollut mukana myös jäsenkunnan edustajat.  

 Yt-neuvottelut ovat nykyisen työnantajan velvoite, minkä avulla työnan-
taja tiedottaa henkilöstölleen muutoksista ja vastaa oman henkilöstön 
yt-menettelyjen toteuttamisesta. Pelkosenniemen-Savukosken kansan-
terveystyön kuntayhtymässä ensimmäinen neuvottelu on 19.11.2021 ja 
toinen neuvottelu 8.12.2021. Yt-neuvotteluja jatketaan, kun päätös saa-
daan. 

 
 Käytännön toiminnan suunnittelua on toteutettu alkuvuoden 2022 ai-

kana yhteistyössä jäsenkuntien sosiaalitoimen edustajien kanssa ja 
henkilökunnan kotisairaalan/kotipalvelun suunnittelutyöryhmässä. 
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…Oikaisuvaatimus hallituksen 3.5.2022 §:ään 56 Kotisairaalatoiminnan eteneminen / Ala-
talo Juha 
 
 Kotisairaalatoiminnan säästön laskelmat on toimitettu ensimmäisen ker-

ran 27.10.2021 kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 – 
2024 yhteydessä § 98 ja kotisairaalan perustaminen § 103. Laskelmia 
on annettu erikseen myös jäsenkuntien tai niiden luottamushenkilöiden 
pyynnöstä. 

 
 Jäsenkunnat ovat ohjanneet kuntayhtymän toiminnan järjestettäväksi 

mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Vuodeosaston vuodepai-
kan hinta on tällä hetkellä 15.660 €/kk ja Saukodilla oikaisuvaatimuksen 
laatijan ilmoituksen mukaan 5700 €/kk. Taloudellisesti ajatellen Sau-
kodilla voidaan hoitaa kolminkertainen määrä potilaita vuodeosaston 
hintaan nähden. 

 
 Kuntayhtymän esittämät laskelmat perustuvat selvitettyihin tietoihin ja 

oikaisuvaatimuksen laatijan laskelmat oletettuun tietoon. 
 
 Kuntayhtymän alkuperäisestä budjetista on säästetty 218.000 €, joka 

syntyi vuodeosaston toiminnan muuttamisesta kotisairaalatoiminnaksi. 
Vuodeosaston kalliimmaksi jäänti hinnassa on tapahtunut kirjoitusvirhe, 
jossa 474.166,66 € on epähuomiossa kirjoitettu 475.166,66 €, joten lop-
pusummassa on 1.000 € virhe. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana. 
 
 Sari Kuosku poistui esteellisenä pykälän ajaksi (lähisukulainen työsuh-

teessa kuntayhtymän vuodeosastolla). 
 
 Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sari Kuoskun poistuttua Kati Nenonen 

ja ääniluettelo tarkistettiin niin, että Kuoskun ääni jakautuu läsnä olevien 
savukoskelaisten jäsenten kesken. 

 
 Keskustelun aikana Jan Hietanen esitti oikaisuvaatimuksen hyväksy-

mistä. Jani Jaakkola kannatti Hietasen esitystä. 
  
 Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi tehdyn päätösesityksestä 

poikkeavan kannatetun esityksen ja oli äänestettävä. Hyväksyttiin ää-
nestysehdotus nimenhuutoäänestyksestä, jossa johtavan lääkärin esi-
tystä kannattavat äänestävät JAA ja Jaakkolan esitystä kannattavat ää-
nestävät EI. 

 
 Äänestyksessä annettiin 5,66 JAA-ääntä ja 2,33 EI-ääntä. Puheenjoh-

taja totesi päätökseksi tulleen johtavan lääkärin esityksen. 
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Hallitus § 75   7.6.2022 
 
…Oikaisuvaatimus hallituksen 3.5.2022 §:ään 56 Kotisairaalatoiminnan eteneminen / Ala-
talo Juha 
 
Päätös: Hallitus, äänin 5,66 – 2,33 (äänestyspöytäkirja liitteenä), hylkäsi oikai-

suvaatimuksen perusteettomana. 
 
 Jani Jaakkola ja Jan Hietanen ilmoittivat eriävän mielipiteensä ja toimit-

tivat sen pöytäkirjan liitteeksi. 
 
 Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 
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Hallitus § 76   7.6.2022 
 
YLITYSOIKEUS VUODEN 2022 TALOUSARVIOON 
 
Hall § 76 Kuntayhtymän talousarviosta puuttuvat kuntayhtymän purkamiseen 

liittyvät kulut, koska budjettia laadittaessa jäsenkuntien päätöksiä kun-
tayhtymän jatkosta ei ollut tiedossa. Kustannuksia syntyy kiinteistöjen 
hinta- ja kuntoarvioista sekä jakamisen selvittämisestä ja mahdollisista 
tarpeettomien kiinteistöjen purkamisesta.  

 
 Kiinteistöjen hinta-arviot       4.000 € 
 Kiinteistöjen kuntoarviot     15.000 € 
 Purettavien kiinteistöjen haitta- 
 aine kartoitukset       6.000 € 
 
 BDO-Konsultointi kuntayhtymän 
 purkamisselvitys     10.000 €  
 
 Kiinteistöjen purku (arvio)  150.000 € 
   
 Yhteensä    185.000 € 
 
 Mikäli vuodeosaston toiminta jatkuu vuoden loppuun saakka, tarvitaan 

sen ylläpitämiseen 218.000 €. Päätöksenteon viivästymisen vuoksi 
vuodeosasto avataan uudelleen kesäsulun jälkeen ja kotisairaalatoi-
minta voidaan aloittaa aikaisintaan 1.9.2022. Kuukausikohtainen lisä-
määrärahan tarve on 43.600 €. Lopullinen ylitysoikeustarve riippuu 
vuodeosaston jatkosta.  

 
Ehdotus: Jl. Hallitus esittää perusjäsenkuntien valtuustoille ylitysoikeuden myöntä-

mistä 
 

1. kiinteistöjen purkua ja kuntayhtymän purkamisselvitystä varten 
185.000 €, 

2. vuodeosastotoiminnan jatkamiseen 31.8.2022 saakka 43.600 € tai 
3. vuodeosastotoiminnan jatkamiseen 31.12.2022 saakka 218.000 €. 

 
Keskustelun alussa Jan Hietanen esitti, että jäsenkuntien valtuustoille 
ei esitetä ylitysoikeuden myöntämistä. Esitys raukesi kannattamatto-
mana. 
 
Keskustelun jälkeen johtava lääkäri teki muutetun päätösesityksen: 
 
Hallitus esittää perusjäsenkuntien valtuustoille ylitysoikeuden myöntä-
mistä 

 
1. kiinteistöjen purkua ja kuntayhtymän purkamisselvitystä varten 

145.000 € ja 
2. vuodeosastotoiminnan jatkamiseen 31.8.2022 saakka 43.600 €. 
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Hallitus § 76   7.6.2022  
 
…Ylitysoikeus vuoden 2022 talousarvioon 
 
Päätös:  Hallitus esittää perusjäsenkuntien valtuustoille ylitysoikeuden myöntä-

mistä 
 

1. kiinteistöjen purkua ja kuntayhtymän purkamisselvitystä varten 
145.000 € ja 

2. vuodeosastotoiminnan jatkamiseen 31.8.2022 saakka 43.600 €. 
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Hallitus § 77    7.6.2022 
 
TIEDOTUSASIAT  
 
Hall § 77  Verohallinto 

- verotuspäätös yhteisön tuloverosta 2021 
- päätös kiinteistöverosta 2022 
Ympäristöterveyslautakunta  
- pöytäkirja 30.3.2022 
P-S ktt ky Tietoturva- ja tietosuojakoulutuksen vaatimukset ja ohje 
Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri §:t 9 – 14 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 74 – 93  henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja § 4 - 6  henkilöstöasioita, § 7 kiinteistöhuollon päi-

vystys 6.6.-30.9.2022 
- vastaava hammaslääkäri § 7 henkilöstöasia 

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 78   7.6.2022 
 
MUUT ASIAT / mm. Johtavan lääkärin työaika 
 
Hall § 78 Johtava lääkäri ilmoitti, että osa-aikaisten terveyskeskuslääkäreiden la-

kisääteisten virkavapauksien vuoksi lääkäripalvelujen tarjonnassa on 
vajetta ainakin 31.8.2022 saakka. 

 
Päätös:  Hallitus vahvisti johtavan lääkärin työajan 0,75 %:ksi kokoaikaisen työ-

ajasta 31.8.2022 saakka. 
 
 Kuntayhtymän hallituksen seuraava kokous pidetään 16.8.2022 klo 

17.00 Pelkosenniemellä. 
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Hallitus     7.65.2022 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät           62 – 69, 71-73, 76 - 78 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pykälät           70              
 

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           70       
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 74,  75  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  

 
 
 


