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Päätös, jota hakemus koskee 

Pelkosenniemen kunnanvaltuusto 16.12.2021 § 98 

Valtuusto on päättänyt hyväksyä Pelkosenniemen-Savukosken 
kansanterveystyön kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 
2022–2024 esityslistan mukaisena. 

Kunnanhallitus on 18.1.2021 tekemällään päätöksellä (§ 18) päättänyt panna 
valtuuston 16.12.2021 tekemät päätökset (§ 90–106) täytäntöön lukuun 
ottamatta pykäliä, joiden kohdalla mahdollinen valitus kävisi täytäntöönpanon 
johdosta hyödyttömäksi taikka valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Valittajat ovat valituksesta ilmenevin perustein vaatineet, että 
valituksenalainen päätös tai toissijaisesti talousarviossa esitetty 
terveyskeskuksen vuodeosaston lakkauttamis- ja kotisairaalatoiminnan 
perustamispäätös kumotaan. Valittajat ovat vaatineet, että valituksenalaisen 
päätöksen tai toissijaisesti talousarviossa esitetyn vuodeosaston lakkauttamis- 
ja kotisairaalatoiminnan perustamispäätöksen täytäntöönpano kielletään. 
Lisäksi valittajat ovat vaatineet, että hallinto-oikeus pyytää Pelkosenniemen-
Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymältä valituksessa yksilöidyt 
asiakirjat ja selvitykset ja että hallinto-oikeus harkitsee asian saattamista 
esitutkintaviranomaisen tutkittavaksi yhteistoimintaneuvottelujen osalta.  

Asian käsittely ja selvittäminen 

Kunnanhallitus on antanut lausunnon. 
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Valittajat ovat toimittaneet lisäselvitystä ja täsmentäneet 
täytäntöönpanokieltoa koskevaa hakemustaan siten, että täytäntöönpano tulee 
kieltää talousarviossa esitetyn vuodeosaston lakkauttamis- ja 
kotisairaalatoiminnan perustamispäätöstä koskevalta osalta. 

Kunnanhallitus on hallinto-oikeuden pyynnöstä toimittanut lisäselvitystä. 

Valittajat ovat toimittaneet lisäselvitystä. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus hylkää hakemuksen, koska päätöksen täytäntöönpanon 
kieltämiselle ei asian käsittelyn tässä vaiheessa ole perusteita. 

Hallinto-oikeus antaa päätöksen kunnallisvalitukseen myöhemmin erikseen. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Kuntalaki 143 § 

Muutoksenhaku 

Tähän välipäätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla. 
Välipäätökseen saa hakea muutosta pääasian yhteydessä. 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian on ratkaissut hallinto-oikeuden jäsen Riitta Arjas. 

 

Esittelijä  Saija Mustola 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös  valittajat / Annika Kostamo, kirjeitse 

Hallintolain 56 §:n 2 momentin mukaan Annika Kostamon on ilmoitettava 
tiedoksisaannista valitukseen yhtyneille Jutta Pasmalle ja Timo Tossavaiselle. 
Jos hän tämän laiminlyö, hän on mainitun lain 68 §:n mukaan velvollinen 
korvaamaan laiminlyönnistä aiheutuneen vahingon sikäli kuin se 
laiminlyönnin laatuun ja muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi. 

Jäljennös  Pelkosenniemen kunnanhallitus, sähköpostitse 

  Päätöksestä on viipymättä julkaistava ilmoitus kuntalain 142 §:ssä säädetyllä 
  tavalla. 

Maksutta 
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