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Hallitus

PÖYTÄKIRJA/
ESITYSLISTA

Nro

Sivu

2/2018

18

KOKOUSTIEDOT
Aika

14.2.2018 klo 15.00 – 17.30

Paikka

Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Pelkosenniemi
Hietala Eija
Juuso Marianne
Luoma-aho Tero
Pyykönen Pentti

varapuheenjohtaja

Savukoski
Ahola Merja
Kelloniemi Marja-Liisa
Kilpimaa Kari
Savukoski Jouko

Haapakoski Raimo
puheenjohtaja

Muut osallistujat

Kouri Heikki
Reinvuo Ulla
Mustonen Hilkka
Hakala Merja
Nurmi Hanna
Severinkangas Pertti
Mulari Antti
ALLEKIRJOITUKSET

KÄSITELLYT ASIAT
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Puheenjohtaja

§ 18

Sihteeri

Jouko Savukoski

Eija Hietala

Hilkka Mustonen

§:t 12 – 21
Pelkosenniemi / Savukoski
15.2.18

Eija Hietala
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Aika ja paikka

vt. johtava lääkäri
toimistonhoitaja/sihteeri
vt. johtava hoitaja/sihteeri
vastaava hammaslääkäri
ympäristöterveysjohtaja
Pelkosenniemen kunnanjohtaja
Savukosken kunnanjohtaja

19.2.18

Pentti Pyykönen

Raimo Haapakoski

§ 18

21.2.2018 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi

Todistaa

Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja
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Kokouspäivämäärä

Hallitus § 12

14.2.2018

Sivu
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NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN
Hall § 12

Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa on kunkin jäsenkunnan
valitsemilla jäsenillä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja
sairaansijoja terveyskeskuksessa. Kunkin kunnan valitsemilla jäsenten äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan
(perussopimus 7 §).
Jäsenkunnat ovat vahvistaneet sairaansijojen lukumääräksi
1.1.2018 alkaen 14.
Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi 1.6.2017–
31.5.2021
Varsinainen jäsen

Päätös:

Henkilökohtainen
varajäsen

Pelkosenniemi

7 ääntä

7 sairaansijaa

Hietala Eija
Juuso Marianne
Luoma-aho Tero
Pyykönen Pentti

1,75
1,75
1,75
1,75
7 ääntä

Oikarinen Antti
Honkanen Heikki
Suopanki Elina
Kiemunki Sari-Anne

Savukoski

7 ääntä

7 sairaansijaa

Ahola Merja
Kelloniemi Marja-Liisa
Kilpimaa Kari
Savukoski Jouko

1,75
1,75
1,75
1,75
7 ääntä

Hirvasaho Katja
Haapakoski Raimo
Martin Heidi
Luiro Anu

Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi.
Hallitus päätti yksimielisesti ottaa käsittelyyn § 20 Muut asiat jälkeen § 21Kiinteistötyöryhmän lisäjäsenten nimeäminen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hall § 13

Hallituksen päätöksen 28.6.2017 § 47 mukaan kokouskutsu on
annettava 15 päivää ennen kokousta ja esityslista seitsemän päivää ennen kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian erityinen kiireellisyys sitä vaatii.
Kokouskutsu on annettu edellisessä kokouksessa (10.1.18) ja esityslista on lähetetty hallituksen jäsenille ja asioiden esittelijöille
7.2.2018.
Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
paikalla. KuntaL 103 §.

Ehdotus: Jl.vt.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hall § 14

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

Päätös:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Eija Hietala ja Raimo Haapakoski.
Myöhemmin pykälän 18 pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pentti
Pyykönen, koska Eija Hietala toimi puheenjohtajana.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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Kokouspäivämäärä

Hallitus § 116
Hallitus § 122
Hallitus § 15

29.11.2017
19.12.2017
14.2.2018
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JOHTAVAN HOITAJAN VAALI
Hall § 116

Johtavan hoitajan virka on haettavana siten, että hakuaika päättyy
28.11.2017. Hakuilmoitus oli työvoimahallinnon ja kuntayhtymän
internet-sivuilla.
Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon hallinnollinen tutkinto tai terveystieteiden kandidaatin tutkinto ja sen lisäksi laillistettu
terveydenhuollon ammattihenkilö sekä edellä mainittujen lisäksi
kokemusta esimies- ja terveydenhuoltoalan tehtävistä.
Hakijat esitellään ja ehdotus annetaan kokouksessa.
Todettiin, että virkaan on määräaikaan mennessä saapunut seitsemän hakemusta. Hakijoista kolmella on virkaan edellytetty koulutuksellinen pätevyys. Yhdistelmä hakijoista on liitteenä 2.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus haastattelee pätevyyden omaavat hakijat.

Päätös:

Hallitus kutsuu haastatteluun Anna-Maija Kääriäisen, Maria Takalan ja Tuula Valkolan. Haastattelijoina 18.12.2017 toimivat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä johtoryhmä.
---

Hall § 122

Ehdotus annetaan kokouksessa.
Yhdistelmä hakijoista on liitteenä 1. Hakemukset olivat nähtävänä
kokouksessa.
Haastattelut pidettiin 18.12.2017 ja kaikki kutsutut saapuivat haastatteluun.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus päättää, että pätevien hakijoiden vähäisyyden vuoksi, johtavan hoitajan virkaa ei tässä vaiheessa täytetä vaan viran hakuaikaa jatketaan 31.1.2018 saakka maininnalla, että virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan virkaa täytettäessä huomioon.

Päätös:

Hallitus päätti, että pätevien hakijoiden vähäisyyden vuoksi, johtavan hoitajan virkaa ei tässä vaiheessa täytetä vaan viran hakuaikaa jatketaan 31.1.2018 saakka maininnalla, että virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan virkaa täytettäessä huomioon.
Hallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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…Johtavan hoitajan vaali
Jatketulla hakuajalla saatiin viisi hakemusta lisää. Aiemmista hakijoista Tuula Valkola perui hakemuksensa. Yhdistelmä hakijoista on
liitteenä 1. Hallitus kutsui 7.2.2018 pidettävään haastatteluun Eija
Kivekkään, Sirpa Koskenlaineen ja Marita Savolaisen.
Ehdotus annetaan kokouksessa.
Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus valitsee johtavan hoitajan virkaan Sirpa Koskenlaineen ja
hänen kieltäytymisensä varalle Eija Kivekkään ja maksaa valitulle
tehtäväkohtaista palkkaa 3840 €/kk.
Hakijat esiteltiin hallitukselle ja hakupaperit olivat hallituksen nähtävänä kokouksessa.
Keskustelun aikana sovittiin, että kuntayhtymä tulee tarvittaessa
vastaan neuvottelemalla lääkäritalon asunnon vuokrasta.

Päätös:

Hallitus yksimielisesti valitsi johtavan hoitajan virkaan Sirpa Koskenlaineen ja hänen kieltäytymisensä varalle Eija Kivekkään ja
maksaa valitulle tehtäväkohtaista palkkaa 3840 €/kk.
Kuntayhtymä tulee tarvittaessa vastaan neuvottelemalla lääkäritalon asunnon vuokrasta.
Hallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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SAATAVIEN POISTOT
Hall § 17

Toimistonhoitaja:
Kirjanpitolain mukaan tuotoista on vähennettävä tulot, joiden saaminen ei ole varma eikä todennäköinen. Perintäyrityksistä huolimatta eräitä kuntayhtymän saatavia ei ole saatu perityksi.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus poistaa saatavat vuoden 2018 kirjanpidosta seuraavasti:
Tili
4940 - 1210
4940 - 1220
4940 - 1240
4940 - 1310
4940 - 1380

Päätös:

Tilin nimi
Vastaanottotoiminnan saatavat
Neuvolatoiminnan saatavat
Hammashuollon saatavat
Vuodeosaston saatavat
Fysioterapian saatavat
yhteensä

€
329,20
436,90
1386,70
2152,80

Hallitus poisti saatavat vuoden 2018 kirjanpidosta seuraavasti:
Tili
4940 - 1210
4940 - 1220
4940 - 1240
4940 - 1310
4940 - 1380

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|

Tilin nimi
Vastaanottotoiminnan saatavat
Neuvolatoiminnan saatavat
Hammashuollon saatavat
Vuodeosaston saatavat
Fysioterapian saatavat
yhteensä

€
329,20
436,90
1386,70
2152,80
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SAVUKOSKEN TOIMITILAT
Hall § 18

Savukosken toimitilaongelmat ovat edelleen ratkaisematta. Väistötilana olevassa Kylätalossa on tehty sisäilmaa parantavia toimenpiteitä, ilmastointiputkia on lisätty ja Genano-ilmanpuhdistimia on
käytössä viisi kappaletta. Kylätalon kuntotarkastus lienee vielä tekemättä. Talon alle asennettu kone, joka vie sieltä nousevat ”höyryt” kivijalan aukoista ulos. Viimeksi ilmastointiputket puhdistettiin
noin viikko sitten ja ilmastoinnin säätökin on hoidettu. Kuitenkin Kylätalon sisäilmaongelmat jatkuvat edelleen.
Kuntayhtymä on saanut Kiinteistö Oy Sau-Herran osakkeenomistajana (Eläinlääkäritilat L 3) allekirjoitettavakseen sitoumukset siitä,
ettei se tule käyttämään yhtiöjärjestyksen 16 § suomaa lunastusoikeutta huutokaupassa myydyistä osakkeista. Neljän ostajan huutamat osakkeet oikeuttavat tilojen L5, A6, A8 ja A9 hallintaan.
Jos kuntayhtymä käyttää etuosto-oikeuttaan tilasta L5, 58,5 m2,
hinta 5.800 €, jossa Savukosken neuvola on tällä hetkellä vuokralla, voitaisiin pienin korjaustoimenpitein saada tila omaksi. Näin
saataisiin toimiva tila, kuluina yhtiövastike ja käyttökustannukset
(sähkö ym.).
Kuntayhtymän hallitus päätti 10.1.2018 § 6 ostaa Koillismaan
Osuuskaupalta Savukosken Salen tilat terveysaseman tiloiksi,
edellyttäen että jäsenkuntien valtuustot myöntävät kuntayhtymälle
määrärahan tilojen ostoa varten. ISS:n asiantuntijoiden 12.12.2017
tekemässä kuntokatselmuksessa tilassa on todettu useita kosteusvaurioita. Paikat olisi avattava perusteellisesti, otettava materiaalinäytteet, tehtävä sitten todennäköisesti laajat remonttityöt, ennen kuin siinä pääsisi rakentamaan itse hoitotiloja.
Johtoryhmä on todennut yksimielisesti, että on suuri riski alkaa
kunnostamaan Salen tiloja lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoiksi.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus
1. käyttää osakkeenomistajan etuosto-oikeutta Kiinteistö Oy SauHerran liikehuoneisto L5 hallintaan oikeuttavien osakkeiden
5656-6240 kohdalla, hintaan 5.800 €
2. kumoaa 10.1.2018 § 6 päätöksen Savukosken Salen tilojen ostamisesta Koillismaan Osuuskaupalta ja
3. ostaa Kiinteistö Oy Sau-Herran liiketilaan L2 (entinen pankkisali) oikeuttavat osakkeet, johon rakennetaan lääkärin ja hammaslääkärin vastaanottotilat.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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…Savukosken toimitilat
Esityslistan lähettämisen jälkeen on ilmennyt 7.2.2018, että entinen pankkisali, L2-tila, on uudelleen nettihuutokaupassa (Lapin
Kansa 7.2.2018). Tilojen esittely on torstaina 15.2.2018 klo 14.30
– 15.00. Huutokauppa päättyy 26.2.2018 klo 13.00 tai 3 minuuttia
viimeisen nettihuutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen.
Edellä olevan perusteella johtava lääkäri muuttaa päätösehdotuksen kohdan 3 seuraavaksi: Kuntayhtymän hallitus antaa johtavalle
viranhaltijalle yhdessä nimeämänsä hallituksen jäsenen kanssa
oikeuden osallistua ns. pankkisalin (tila L2 / 202 m2) huutokauppaan. Samalla hallitus määrää ostokohteelle euromääräisen ylärajan, joka on syytä pitää salaisena huutokaupan loppumiseen
saakka.
Kuntayhtymällä on talousarviossa tarvittava rahasumma neuvolatilojen ja myös em. pankkisalin ostamista varten (rakennusten kunnostamiseen tarkoitetut määrärahat).
Perusteluina todetaan, että ISS:n asiantuntijat tarkastivat Salen
tilat 12.12.2017. Kuntokatselmus on jaettu kaikille yhtymähallituksen jäsenille. Lausunnossa todetaan useassa kohdassa, että kosteusvauriot/liikakosteus lisäävät rakenteiden ja sisäilman epäpuhtauksien esiintymisriskiä. Kohdassa 3.6 on toimenpide-ehdotukset:
rakenteiden kosteusmittaus/tarkastelu alueella, missä havaittiin
kosteusjälkiä tai kohonneita kosteuslukemia. Jatkotoimenpiteet
määräytyvät jatkotutkimuksien perusteella. Edelleen kohdassa 3.8,
kohdassa 2 Sisäilmariskit, on seuraava teksti: alueella, missä havaittiin kosteusjälkiä/kohonneita kosteusarvoja voi rakenteiden
kastuminen aiheuttaa sisäilman laadun heikentymistä. Kappaleen
lopussa: mikäli rakenteiden/materiaalien kuntoa halutaan tutkia
tarkemmin, tulisi niistä ottaa materiaalinäytteitä, jotka tutkitaan laboratoriossa.
Lisäksi katselmuksen kohdassa Turvallisuus todetaan, että rakennusmateriaaleissa on vielä voitu käyttää asbestia 1980-luvulla,
esim. pintarakenteissa, tasoitteissa sekä liimoissa ja suositellaan
asbestikartoituksen tekemistä.
Sau-Herran kiinteistöstä huolehtiva Raimo Haapakoski on myös
todennut useita ainakin näennäisesti pinnallisia vaurioita ja kosteusjälkiä, joihin hän ehdottaa pieniä korjauksia, osaa näistä Koillismaan Osuuskaupan tehtäväksi ja osan Sau-Herran taloyhtiön tehtäväksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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…Savukosken toimitilat
Kuntayhtymän työntekijöillä on varsin paljon kokemuksia kosteusvaurioisista työtiloista. Jo 1990-luvulla entinen Savukosken neuvola, nykyinen Savukosken kunnan omistama Kylätalo alkoi tuottaa
ongelmia. Tiloissa tehtiin pienempiä korjaustöitä ja peltikattokin
uusittiin. Myöhemmin todettiin, että lattian alla oleva kuparinen vesijohtoputki oli vuotanut kauan. Lattia avattiin laajalti, eristeenä olivat sahanpurut, kosteusvauriota oli runsaasti. Tilat jäivät tyhjilleen
kun toiminnot siirtyivät vuonna 2000 hammaslääkäritalon asuntoon, joka muutettiin neuvolalle sopivaksi. Vuonna 1985 rakennettiin Savukosken lääkäritalo ja Savukosken kunta rakennutti eläinlääkärin vastaanotto- ja asuinrakennuksen. Myöhemmin alkoi
eläinlääkäritalossa olla vaikeita sisäilmaongelmia. Tutkimuksissa
todettiinkin, että talo oli täysin homeinen, laitettiin käyttökieltoon ja
purettiin vuonna 2016. Savukosken hammaslääkäritalo, jonka
päädyssä myös neuvola sijaitsi, ilmeni käyttökelvottomaksi vuonna
2013. Useista kohdista otetuissa näytteissä todettiin mikrobikasvua ja hometta. Hammaslääkäri siirtyi Pelkosenniemelle ja neuvola vuokratiloihin Sau-Herran kiinteistöön. Savukosken lääkäritalon
betonilaatta alkoi jotenkin elää pari-kolme vuotta sitten. Seinien ja
lattian väliin tuli vähintään sormen mentävät raot useisiin huoneisiin, seinien nurkista tapetit repeilivät. Lattian alta tulvi tunkkaista
ilmaa. Huolellisissa tutkimuksissa materiaalinäytteineen todettiin
useammassa kohtaa mikrobikasvua ja myös hometta. Tiloista siirryttiin kunnostettuun Kylätaloon. Fysioterapia muutti vanhusten rivitaloon kahteen vierekkäiseen yksiöön.
Kuitenkin jo alusta pitäen vain harrastustoimintaa varten kunnostetussa Kylätalossa ilmeni sisäilmaongelmia. Useat hoitajat ovat
saaneet jatkuvasti oireita, tehdyistä ilmastointikorjauksista ja ilmanpuhdistimista huolimatta, osa henkilökunnasta ei voi olla lyhyttäkään aikaa työssä Kylätalon tiloissa.
Edellä olevan perusteella lienee päivän selvää, että Salen tiloja ei
voida ostaa ainakaan ennen kuin siihen on tehty perinpohjainen
kuntotarkastus materiaalinäytteineen.
Jouko Savukoski poistui esteellisenä tämän pykälä ajaksi, puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja.
Eija Hietalan tilalle tämän pykälän pöytäkirjantarkastajaksi valittiin
Pentti Pyykönen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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…Savukosken toimitilat
Keskustelun aluksi Raimo Haapakoski esitti, että edetään hallituksen edellisen kokouksen 10.1.18 § 6 päätöksen mukaisesti Salentilojen kohdalla, jatketaan neuvotteluja Koillismaan Osuuskaupan
kanssa kauppatilan ostosta. Kiinteistötyöryhmän tulee käynnistää
neuvottelut pikaisesti. Kuntayhtymä ei osallistu pankkisalin pakkohuutokauppaan, mutta katsoo myöhemmin, käyttääkö kuntayhtymä osakkeenomistajan etuosto-oikeutta tai vuokrataanko tila uudelta omistajalta.
Pentti Pyykönen kannatti Haapakosken esitystä ja kertoi tutustuneensa sekä kauppaan että pankkitiloihin. Pankkitilat ovat hänen
mielestään hyvässä kunnossa, lattiassa reikiä ja kaapelointeja paljon, mutta viemäripisteitä ei ole. Kauppa on yhtenäinen hallitila,
lattia hyvässä kunnossa ja viemärikaivoja on valmiina. Kosteudet
ovat pintavaurioita ulkoseinässä kun parvekkeelta on valunut tiiliseinälle vettä. Vähin kustannuksin siitä saataisiin terveyskeskustilat.
Johtava lääkäri totesi, että tehtyyn kuntokatselmukseen perustuen
tarvitaan lisätutkimuksia Salen-tilan kunnosta. Kuntayhtymähän ei
näitä tutkimuksia voi kustantaa, vaan asia kuuluu kiinteistöyhtiölle/myyjälle.
Johtava lääkäri muutti päätösehdotustaan siten, että Salen- tila
voidaan ostaa vain sillä ehdolla, että tila osoittautuu puolueettomissa lisätutkimuksissa kunnoltaan hyväksi eikä laajempia kosteusvaurioita ole. Muutettu ehdotus sai yleistä kannatusta.
Päätös:

Hallitus päätti
1. käyttää osakkeenomistajan etuosto-oikeutta Kiinteistö Oy SauHerran liikehuoneisto L5 hallintaan oikeuttavien osakkeiden
5656-6240 kohdalla, hintaan 5.800 €
2. varautua Salen- tila ostoon Koillismaan Osuuskaupalta vain sillä ehdolla, että tila osoittautuu puolueettomissa lisätutkimuksissa kunnoltaan hyväksi eikä laajempia kosteusvaurioita ole ja
3. ettei kuntayhtymä osallistu pankkisalin pakkohuutokauppaan,
mutta katsoo myöhemmin, käyttääkö kuntayhtymä osakkeenomistajan etuosto-oikeutta tai vuokrataanko tila uudelta omistajalta.
Hallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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TIEDOTUSASIAT
Hall § 19

Kuntatyönantaja
- Super ja Tehy ilmoittaneet ylityö- ja vuorovaihtokiellosta
- JHL ilmoitti ylityö- ja vuorovaihtokiellosta
- Sopimusmääräyksiä sovelletaan edelleen
Valvira
- yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
nimenmuutos ja mobiilikuvantamisyksiköiden sijoittumien toimipaikkaan Suomen Terveystalo Oy
Viranhaltijapäätökset
- johtava lääkäri §:t 1-8 henkilöstöasioita
- johtava hoitaja §:t 3-30 henkilöstöasioita
- toimistonhoitaja §:t 2-5 henkilöstöasia
- vastaava hammaslääkäri § 1ostopalvelusopimus hammaslääkärin sijaisuuksiin
- ravitsemispäällikkö §:t 1-5 henkilöstöasioita

Ehdotus: Jl.vt.

Merkitään tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi hallitus sai tiedokseen johtavan lääkärin päätöksen lääkärin vastaanottojen ajanvarauksen aukioloaikojen muuttamisesta henkilöstövajeen vuoksi.
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MUUT ASIAT
Johtava hoitaja toi esille Kylätalon edelleen jatkuvat sisäilmaongelmat ja totesi, ettei syyskuun hallituksen kokouksessa pyydettyjä
Kylätalon sisäilmaan liittyviä selvityksiä ole saatu vuokranantajalta,
Savukosken kunnalta.
Raimo Haapakoski lupasi selvittää asian seuraavaan hallituksen
kokoukseen mennessä.
Eija Hietala ilmoitti käyneensä Pelkosenniemen Vesihuoltoosuuskunnan kokouksessa kuntayhtymän edustajana. Hallituksen
edustajat totesivat, että vesiosuuskunnan toimittama vesi on kalkkipitoista. Hietala lupasi ottaa asian esille seuraavassa Pelkosenniemen Vesihuolto-osuuskunnan kokouksessa tai ottaa yhteyttä
osuuskunnan puheenjohtajaan.
Johtava hoitaja kertoi Lapin sairaanhoitopiirin selvitystyön käynnistymisestä Itä-Lapin kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtämisestä sairaanhoitopiirin hoidettavaksi ennen maakuntauudistusta.
Kuntayhtymän yhteyshenkilöinä toimivat vt. johtava hoitaja Hilkka
Mustonen ja ympäristöterveysjohtaja Hanna Nurmi.
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KIINTEISTÖTYÖRYHMÄN LISÄJÄSENTEN NIMEÄMINEN
Hall § 21

Kari Kilpimaan esityksestä valittiin yksimielisesti kiinteistötyöryhmään Raimo Haapakoski, Pentti Pyykönen ja Tero Luoma-aho,
joista puheenjohtajana toimii Raimo Haapakoski.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät
12 – 14, 16 – 17, 18 kohdat 2-3, 19 - 21
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
15, 18 kohta 1
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.
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa 250 euroa.
Liitetään pöytäkirjaan
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