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KÄSITELLYT ASIAT §:t 151 – 162 
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Todistaa   
   

  Maire Lehtikangas, vs. toimistonhoitaja  
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Hallitus § 151   8.11.2022 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 151 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 § 152 – 154   8.11.2022 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 152 Hallituksen päätöksen 5.9.2022 § 99 mukaan kokouskutsu on 

annettava 15 päivää ennen kokousta ja esityslista kolme päivää ennen 
kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian erityinen 
kiireellisyys sitä vaatii. 

 
 Kokouspäivä on sovittu hallituksen kokouksessa 16.8.2022 § 94 ja 

esityslista on lähetetty 3.11.2022 hallituksen jäsenille ja asioiden 
esittelijöille. 

 
 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 § 153 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, 
Heidi Karnaattu ja Jan Hietanen.  

  
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 154 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 § 155   8.11.2022 
 
TOIMISTOSIHTEERIN VAALIN VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 155 Hallitus valitsi 26.9.2022 § 120 Tarja Pyykösen toimistosihteerin toi-

meen. Samalla hallitus vahvisti ko. toimen TVA-palkkauksen. 
 

Tarja Pyykönen on toimittanut lääkärin lausunnon, jossa valittua pide-
tään sopivana toimeen. 

   
Ehdotus: Jl. Hallitus vahvistaa toimistosihteerin vaalin. 
 
Päätös: Hallitus vahvisti toimistosihteerin vaalin.  
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Hallitus § 156   8.11.2022 
 
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 
Hall § 156 Lääketieteen lisensiaatti Juuso Heinänen aloitti työnsä 6.10.2022 kun-

tayhtymässä määräaikaisena terveyskeskuslääkärinä. Hallitus julisti § 
115 terveyskeskuslääkärin viran haettavaksi. Juuso Heinänen on lupau-
tunut ottamaan vastaan lääkärin viran. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus päättää valita terveyskeskuslääkärin virkaan LL Juuso Heinä-

sen 14.11.2022 alkaen nykyisellä tehtäväkohtaisella kokonaispalkalla. 
 
Päätös: Hallitus valitsi terveyskeskuslääkärin virkaan LL Juuso Heinäsen 

14.11.2022 alkaen nykyisellä tehtäväkohtaisella kokonaispalkalla. 
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Hallitus § 157   8.11.2022 
 
TERVEYDENHOITAJAN VALINTA 
 
Hall § 157  Kuntayhtymässä on ollut haettavana terveydenhoitajan toimi.  
  Toimeen saapui yksi hakemus ja hakijalla on vaadittava pätevyys. 
 
  Hakemus on nähtävänä ja hakija esitellään kokouksessa. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. valitsee terveydenhoitajan toimeen, terveydenhoitaja Niina Leski-
senojan ja 

2. vahvistaa palkkauksen, SOTE -sopimus 01HOI030 TVA-1. 
 

Päätös:  Hallitus päätti, 
 

1. valita terveydenhoitajan toimeen, terveydenhoitaja Niina Leski-  
senojan ja 

2. vahvistaa palkkauksen, SOTE -sopimus 01HOI030 TVA-1. 
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Hallitus § 158   8.11.2022 
 
SALATTU PYKÄLÄ 
 
Hall § 158   Pykälä on salattu JulkL 24.1 § 31. 
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Hallitus § 159 
 
OIKAISUVAATIMUS TIMO TOSSAVAINEN 20.10.2022 
 
Hall § 159 Asia: 

Vaadin seuraavien pykälien kumoamista: 124§, 125§, 126§ ja 129§. 
 

Pykälän 117 kohdalla vaadin, että päätös kumotaan ja johtavaksi 
lääkäriksi valitaan Heikki Kouri, joka on suostunut tehtävään 
määräajaksi viranhaltijalain mukaisesti. 
 
Perusteet kaikkiin muutoksenhaun kohteena oleviin pykäliin: 
Kokouksessa on ollut läsnä Minna Jokinen, jolla ei ole läsnäolo-oikeutta 
kokouksessa, eikä hänen läsnäolostaan ole tehty päätöstä 
hallintosäännön 42§. 
 
Koska paikalla on ollut hallintosäännön vastaisesti ulkopuolinen henkilö, 
on kyseiset pykälät muutettava valittajan vaatimalla tavalla, tai 
vaihtoehtoisesti todettava koko kokous mitättömäksi.  

 
 ” 42 § Läsnäolo toimielinten kokouksissa 

Yhtymähallituksen kokouksessa on johtavalla hoitajalla, vastaavalla 
hammaslääkärillä ja ympäristöterveysjohtajalla läsnäolo- ja puheoikeus. 
Läsnäolo- ja puheoikeus on myös perusjäsenkuntien kunnanjohtajilla. 
Ympäristöterveyslautakunnan kokouksessa on lisäksi läsnäolo- ja pu-
heoikeus johtavalla lääkärillä, johtavalla terveystarkastajalla ja ympäris-
tönsuojelusihteerillä. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnä-
olosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. (Pelkosennie-
men -Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä)” 
 
Yksityiskohtaiset lisäperusteet pykäliin 
Perustelukohdassa mainitun perusteen lisäksi, on joka pykälään 
vielä seuraavat lisäperusteet: 

 
§ 117 Johtavan lääkärin viran täyttäminen 
Hallintosäännön pykälässä 21 § on viittaus viranhaltijalain 4 § 3 
momenttiin. Kyseisessä pykälässä säädetään, että virkaan voidaan 
otaa ilman julkista hakumenettelyä seuraavasti: 
” Virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poiketen ottaa ilman 
hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan 
virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisista ja tuotannollista 
syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen, 22 § 
:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle, 
24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen 
toiseen virkasuhteeseen, muun työnantajan palveluksessa olevan 
henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla 
tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka muu näihin 
rinnastettava hallintosäännössä määrätty peruste. (29.6.2021/627) ” 
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Hallitus § 159   8.11.2022 
 
… OIKAISUVAATIMUS TIMO TOSSAVAINEN 20.10.2022 
 

Minna Jokinen on valittu johtavan lääkärin virkaan toistaiseksi voimassa 
olevaan virkasuhteeseen, vaikka viranhaltijalaki ei tätä mahdollista 
ilman julkista hakumenettelyä. Vastaavasti Heikki Kouria on esitetty 
viranhaltijalain mukaisesti määräaikaiseen virkaan. 

 
124 § Keittiötilojen vuokraaminen 
1. Asiasta päätettäessä paikalla on ollut esteellinen henkilö, kuntayhty-
män johtava hoitaja Sirpa Koskenlaine. Koskenlaisen avopuoliso ja ti-
loja vuokraavan yrityksen omistaja, ovat lähisukulaisia. Esteellisyyttä 
koskevaa ratkaisua ei ole perusteltu pöytäkirjassa hallintosäännön 
mukaisesti. 
 
Hallintosäännön § 46 mukaan: 
 
”Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava 
esteellisyydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä 
vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava kokouksesta. Toimielimen 
puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon 
oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Toimielin voi 
pyytää asianomaiselta selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä 
esteellisyyden arvioinnissa. Henkilö, jonka esteellisyydestä päätetään, 
voi olla läsnä esteellisyydestä päätettäessä, mutta ei saa osallistua 
esteellisyysasian käsittelyyn. Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on 
perusteltava pöytäkirjaan.” 
 
2. Liitteenä ei ole vuokrasopimusta, vaikka asiakirja on julkinen. Mikäli 
muut ehdot ovat entisenlaisia, uusi vuokra ei kata edes sähkölaskua. 
Tällöin kysymyksessä on kielletty yritystuki, kilpailun vääristäminen ja 
asettaa yrityksen muita Pelkosenniemen yrittäjiä edullisempaan 
asemaan. 
 
Koska edellisen sopimuksen vuokra poikkeaa merkittävästi nyt 
asetetusta vuokrasta, viittaa tämä valmistelun puutteisiin. Edellinen 
vuokra esitettiin sisältävän tilanvuokran, sähkön, veden sekä 
talonmiespalvelut ja huoltopalvelut. Tähän perustuen on entistä 
tärkeämpää, että vuokra tarkastellaan huolella siten, että se kattaa 
kaikki kiinteistöstä ja sen käytöstä aiheutuvat todelliset kustannukset ja 
ne veloitetaan vuokralaiselta. 
 
3. Päätöksen kohta 3, jossa todetaan ”sopimus sitoo mahdollisessa 
kuntayhtymän purkautumisessa uusia kiinteistön omistajia”, on 
virheellinen. Hallitus ei voi sitoa kuntayhtymän purkautuessa uutta 
kiinteistön omistajaa vuokrasopimukseen. Mikäli tilat myydään 
esimerkiksi ulkopuoliselle taholle, voi kiinteistöstä saatu hinta ja 
ostajaehdokkaiden määrä vähentyä huomattavasti, kun osa tiloista on 
vuokrattuna. 
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Hallitus § 159   8.11.2022 
 
…OIKAISUVAATIMUS TIMO TOSSAVAINEN 20.10.2022 
 

125 § Oikaisuvaatimus kuntayhtymän päätöksestä 5.9.2022 § 102, Pel-
kosenniemen kunnanhallitus 
 
1. Oikaisuvaatimuksen käsittely on kuntalain §143 vastainen. Päätöstä 
ei voi panna täytäntöön, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy 
täytäntöönpanon takia hyödyttömäksi. Tossavainen on tehnyt 
Pelkosenniemen kunnan oikaisuvaatimuksesta päätöksestä 
oikaisuvaatimuksen. Mikäli Pelkosenniemen kunnan tekemä 
oikaisuvaatimus laitetaan täytäntöön, käy Tossavaisen asiasta tekemä 
oikaisuvaatimus hyödyttämäksi. Vireilläolovaikutuksen johdosta, vaikka 
kunnanhallitus myöhemmin toteaisi oikaisuvaatimuksen 
perusteettomaksi, estää vireilläolovaikutus asian käsittelyn siihen 
saakka. 
 
2. Kunnan oikaisuvaatimus pohjautuu johtavan lääkärin pohjaesityk-
seen, jonka johtava lääkäri 5.9.2022 kokouksessa itse muutti. Koska 
esittelijä itse muutti esitystään, ei oikaisuvaatimuksen perusteena voi 
käyttää enää pohjaesitystä, vaan valitusoikeus koskee ainoastaan 
muutosesitystä. 
 
3. Paikalla on ollut esteellinen henkilö Tero Luoma-aho. Tero Luoma-
Aho on ollut tekemässä päätöstä, vaikka Luoma-ahon puoliso on ollut 
kunnanhallituksessa tekemässä päätöstä oikaisuvaatimuksesta. 
 
Vaadin päätöksen kumoamista, jolloin 5.9.2022 tehty päätös jää voi-
maan. 
 
126 § Terveydenhuollon operatiivinen toiminta loppuvuonna 2022 
 
1. Päätöksen mukaan Pelkosenniemelle avataan uusi kotihoito 24/7 
palvelu yhdessä Pelkosenniemen kotipalvelun kanssa, vaikka saman 
aikaisesti on vuodeosaston lakkauttamista perusteltu muun muassa 
taloudellisilla tekijöillä sekä henkilökunnan vajauksella. Päätös ei sisällä 
minkäänlaisia arvioita uuden kotisairaalapalvelun taloudellisista 
vaikutuksista taikka arviota henkilökunnan riittävyydestä. 
 
Vaadin päätöksen kumoamista, jolloin 5.9.2022 tehty päätös 
jää voimaan. 

- - - 
Ehdotus: Pj. Hallitus päättää, että 
 

1. Minna Jokisella on ollut oikeus osallistua kokoukseen kutsuttuna ja 
läsnäolo on hyväksytty § 106, jossa vahvistettu paikallaolijat, 

2. Minna Jokisen valinta johtavaksi lääkäriksi vuoden loppuun saakka 
on lainmukainen. 1.1.2023 alkaen ei hyvinvointialueella ole Itä-Lapin 
toiminta-alueella kuin yksi johtava lääkäri, jonka määrittelee hyvin-
vointialue. 
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Hallitus § 159   8.11.2022 
 
…OIKAISUVAATIMUS TIMO TOSSAVAINEN 20.10.2022 
 

3. Johtava hoitaja Sirpa Koskenlaine ei ole ollut esteellinen pykälän 
124 aikana, koska hän ei ole osallistunut valmisteluun eikä päätök-
sen tekoon. Vuokrasopimuksesta tulee julkinen, kun pykälästä tulee 
lainvoimainen. Vuokrasopimus perustuu hyvinvointialueen vuokra-
sopimus hinnoitteluun ja on näin ollen sama, kuin muillakin terveys-
keskuksen tiloilla. Hallitus voi sitoa uutta tilojen omistajaa olevalla 
lisäyksellä kohta kolme. Laki 482/1995 § 31. 

4. Kuntayhtymän hallituksella on itseoikaisuvelvoite, jos huomaa teke-
mänsä päätöksen virheelliseksi. Päätös § 102 on syntynyt kuntalain 
vastaisesti ilman Savukosken valtuuston päätöksen lainvoimai-
suutta, joten pykälä kuului käsitellä uudelleen myös ilman Pelkosen-
niemen kunnanhallituksen oikaisupyyntöä. 

5. Kotihoito 24/7 on lakisääteinen palvelu 1.1.2023 alkaen. Kotihoito ei 
ole kotisairaalapalvelua. Henkilöstön riittävyys tulee taata lain mu-
kaan. 

6. Pykälä 129 on vastaus hallinto-oikeuden vastauspyyntöön, onko 
Pelkosenniemen vuodeosasto toiminnassa vai ei. 

7. Oikaisupyyntö ei aiheuta toimenpiteitä. 
 
Tero Luoma-aho, Sirpa Koskenlaine ja Minna Jokinen ilmoittivat ole-
vansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätök-
senteon ajaksi. 
 
Jan Hietanen esitti Sari Kuoskun kannattamana, että Timo Tossavaisen 
oikaisuvaatimus hyväksytään kaikkien esitettyjen kohtien osalta. 
Puheenjohtaja totesi, että päätösesitykseen on tullut poikkeava esitys ja 
asiasta on äänestettävä. Johtavan lääkärin esitys JAA ja Jan Hietasen 
esitys EI. 
 
JAA-äänet, Sari-Anne Kiemunki, Heidi Karnaattu, Kati Nenonen ja 
Jouni Halonen. 
 
Ei-äänet, Jan Hietanen ja Sari Kuosku. 
 
Tyhjää, Kari Kilpimaa  

 
Päätös:  Hallitus päätti äänin 5-2: 
 
 1. Minna Jokisella on ollut oikeus osallistua kokoukseen kutsuttuna ja 

    läsnäolo on hyväksytty § 106, jossa vahvistettu paikallaolijat, 
2. Minna Jokisen valinta johtavaksi lääkäriksi vuoden loppuun saakka 
    on lainmukainen. 1.1.2023 alkaen ei hyvinvointialueella ole Itä-Lapin 
    toiminta-alueella kuin yksi johtava lääkäri, jonka määrittelee hyvin- 
    vointialue. 
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Hallitus § 159   8.11.2022 
 
…OIKAISUVAATIMUS TIMO TOSSAVAINEN 20.10.2022 
 

3. Johtava hoitaja Sirpa Koskenlaine ei ole ollut esteellinen pykälän 
124 aikana, koska hän ei ole osallistunut valmisteluun eikä päätök-
sen tekoon. Vuokrasopimuksesta tulee julkinen, kun pykälästä tu-
lee lainvoimainen. Vuokrasopimus perustuu hyvinvointialueen vuok-
rasopimus hinnoitteluun ja on näin ollen sama, kuin muillakin ter-
veyskeskuksen tiloilla. Hallitus voi sitoa uutta tilojen omistajaa ole-
valla lisäyksellä kohta kolme. Laki 482/1995 § 31. 

4. Kuntayhtymän hallituksella on itseoikaisuvelvoite, jos huomaa teke-
mänsä päätöksen virheelliseksi. Päätös § 102 on syntynyt kuntalain 
vastaisesti ilman Savukosken valtuuston päätöksen lainvoimai-
suutta, joten pykälä kuului käsitellä uudelleen myös ilman Pelkosen-
niemen kunnanhallituksen oikaisupyyntöä. 

5. Kotihoito 24/7 on lakisääteinen palvelu 1.1.2023 alkaen. Kotihoito ei 
ole kotisairaalapalvelua. Henkilöstön riittävyys tulee taata lain mu-
kaan. 

6. Pykälä 129 on vastaus hallinto-oikeuden vastauspyyntöön, onko 
Pelkosenniemen vuodeosasto toiminnassa vai ei. 

7. Oikaisupyyntö ei aiheuta toimenpiteitä 
 

Jan Hietanen ja Sari Kuosku ilmoittivat eriävän mielipiteensä ja toimitti-
vat sen pöytäkirjan liitteeksi. 
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Hallitus § 160    8.11.2022  
 
TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2022 
    
Hall § 160 Oheismateriaalina on talousarvion toteutumavertailu tammi-syyskuulta 

2022. 
 
 Vuodeosaston kuormitus-% on ollut 63, vapaana on ollut keskimäärin 

noin neljä vuodepaikkaa. Tarkastelujaksolla Pelkosenniemi on käyttä-
nyt 25 % hoitopäivistä (307 pv) ja Savukoski 39 % (474), ulkokuntien 
osuus on 36 % (443). Ilman ulkokunnille myytyjä hoitopäiviä käyttöas-
teeksi olisi jäänyt 36 %.  

 
 Käyttötalouden toteuma on 75,5 %. Toteumaa nostaa syksyn ulkokun-

talisille myydyt vuodeosastopaikat sekä hammashuollon arvioitua suu-
remmat toimintatuotot. Huomioitavaa on, että talousarvion tuottolas-
kelma on tehty niin, että loppuvuoden vuodeosastolla ei olisi ollut toi-
mintaa. 
Valtiolta saaduissa korvauksissa on huomioitavaa, että covid-19-epide-
miasta aiheutuviin kustannuksiin avustukset ovat tämän vuoden osalta 
vasta haussa. Tässä avustushaussa on haettavana valtionavustusta 
testaukseen, rokottamiseen, hoitoon ja muihin välittömiin covid-19-epi-
demiasta aiheutuviin lisäkustannuksiin.  Lisäkustannukset korvataan 
pääosin laskennallisilla perusteilla eikä varsinaisin toteutunein kustan-
nuksin, joten ennakoitu avustus täysimääräisenä jää saamatta. 

 
 Tarkastelujakson käyttökustannukset ovat toteutuneet kuntayhtymän 

talousarvion mukaisesti. Tartuntatautien torjunnan henkilöstökuluihin, 
erilaisiin tarvikkeisiin ja palveluihin on kulunut n. 96.000 euroa.   

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi.   
 
Päätös:                    Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 161   8.11.2022  
 
TIEDOTUSASIAT  
 
Hall § 161  Lapin hyvinvointialue, itäisen palvelualueen nimitykset: 

- johtava lääkäri Minna Jokinen 
- johtava hoitaja Tuula Valkola 
Lapin hyvinvointialue, valmistelutyössä oleva henkilöstö: 
- vs. toimistonhoitaja Maire Lehtikangas 
- toimistosihteeri Tarja Pyykönen 
- sairaanhoitaja Irja Salmela (Pegasos työskentely) 
Ympäristöterveyslautakunnan kokouksen pöytäkirja 27.10.2022 

  Viranhaltijapäätökset 
- johtava hoitaja §:t 158-164 
- vastaava hammaslääkäri § 14-15 
 BDO Audiator Oy 
- vastuualaisen tilintarkastajan vaihtuminen 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
- Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien covid-19 kustannuksiin on 
    jätetty valtionavustushakemus     

  
Ehdotus: Jl.  Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi. 
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Hallitus § 162    8.11.2022 
 
MUUT ASIAT 
 
Hall § 162 - Lääkärin vastaanotot Pelkosenniemellä ma, to, pe ja Savukoskella ti 

  ja ke. 
 - Lääkärin vastaanotto kiinni Savukoskella vko 52. 
 - Keskusteltiin kuntayhtymän purkamisesta ja todettiin, että kunnat ei- 

  vät ole päässeet yhteiseen näkemykseen asiasta. Asialla on kiire, jos 
  se halutaan toteuttaa vuoden 2022 loppuun mennessä. 

 - Päätökset loppuselvityksen tekemisestä ja tekijöistä ei voida päättää 
  ennen kuin purkamissopimus on tehty. 

 - Lapin hyvinvointialueelta on tullut virka-apupyyntö koskien asiakas- 
  ja potilastietojärjestelmiin tehtäviä pakollisia taustamuutoksia. Kun- 
  tayhtymä joutuu resursoimaan yhden kokoaikaisen henkilön tähän 
  työhön. 

 - Vuodeosaston hoitajien tilanne sairaanhoitajien osalta on kriittinen. 
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Hallitus    8.11.2022 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät 151-155, 158, 160-162     
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pykälät 156-157                    
 

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 159    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  

 
 


