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KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  30.8.2017 klo 16.00 – 18.40 
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
 

OSALLISTUJAT 
 

Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Juuso Marianne   
  Laukkanen Anna-Maija  
  Luoma-aho Tero   Suopanki Elina   
  Oikarinen Hannu     
 
  Savukoski 
  Ahola Merja    Hirvasaho Katja 
  Kelloniemi Marja-Liisa  Haapakoski Raimo 
   Kilpimaa Kari Martin Heidi  
  Savukoski Jouko            puheenjohtaja       
   
Muut osallistujat 

  Kouri Heikki  vs. johtava lääkäri  
  Reinvuo Ulla toimistonhoitaja/sihteeri 
  Mustonen Hilkka vs. johtava hoitaja/sihteeri 
  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri  
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja 
  Severinkangas Pertti Pelkosenniemen kunnanjohtaja 
  Mulari Antti   Savukosken kunnanjohtaja  
    
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja   Sihteeri 

                    
 
  Jouko Savukoski  Ulla Reinvuo 
 
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 62 – 76  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pelkosenniemi / Savukoski   
  11.9.2017           7.9.2017 
     
 
  Elina Suopanki  Raimo Haapakoski  
   
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 

Aika ja paikka  13.9.2017 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  
 
Todistaa   

  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    91 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|    |   | 

Hallitus § 62   30.8.2017   
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 62 Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa on kunkin jäsenkunnan 

valitsemilla jäsenillä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja 
sairaansijoja terveyskeskuksessa. Kunkin kunnan valitsemilla jä-
senten äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan 
(perussopimus 7 §). 
 

 Jäsenkunnat ovat vahvistaneet sairaansijojen lukumääräksi 
1.1.2016 alkaen 20.   

 
 Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi 1.6.2017–

31.5.2021 
 
 Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen  

varajäsen 
 

 Pelkosenniemi 10 ääntä 10 sairaansijaa 
      

Juuso Marianne  2,5 3,33     Honkanen Heikki 
Laukkanen Anna-Maija   2,5 3,33     Kiemunki Sari-Anne 
Luoma-aho Tero   2,5 3,33    Suopanki Elina 
Oikarinen Hannu  2,5         Oikarinen Antti 

    10 ääntä 
 
 Savukoski  10 ääntä 10 sairaansijaa 
      
 Ahola Merja   2,5    Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  2,5        Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  2,5       Martin Heidi 
 Savukoski Jouko  2,5             Luiro Anu 
    10 ääntä 
 
Päätös:  Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
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Hallitus § 63 - 64   30.8.2017 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 63  Hallituksen päätöksen 28.6.2017 § 47 mukaan kokouskutsu on  

annettava 15 päivää ennen kokousta ja esityslista  seitsemän päi-
vää ennen kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian eri-
tyinen kiireellisyys sitä vaatii. 

 
 Kokouskutsu on annettu sähköpostitse 16.8.2017 ja esityslista on 

lähetetty hallituksen jäsenille ja asioiden esittelijöille 23.8.2017. 
 
 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 § 64  Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin ker-

ralla valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvitta-
essa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Jl.vt.  Hallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjan-

tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimi-

vat ääntenlaskijoina, valittiin Elina Suopanki ja Raimo Haapakoski. 
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Hallitus § 65   30.8.2017 
 
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN ASETTAMINEN 
 
Hall § 65 Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue on 

aloittanut toimintansa 1.1.2013. Osajäsenyyssopimuksen § 3 mu-
kaan ympäristöterveyslautakunnan asettaa kuntayhtymän hallitus 
toimikaudekseen. Ympäristöterveyslautakunnassa on neljä jäsen-
tä. Jäsen- ja osajäsenkuntien valtuustot ovat valinneet lautakun-
taan edustajat, yhden jäsenen ja yhden varajäsenen/kunta, kesä-
kuun kokouksissaan seuraavasti: 

 
 Kemijärvi:  varsinainen jäsen Aulikki Imporanta 
    varajäsen Antti Kerkelä 
 Pelkosenniemi:  varsinainen jäsen Pekka Nyman 
    varajäsen Marianne Juntunen 
 Salla:  varsinainen jäsen Sinikka Kangas 
    varajäsen Jorma Kellokumpu 
 Savukoski:  varsinainen jäsen Jouni Halonen 
    varajäsen Marita Kuosku 
 
Ehdotus: Jl.vt.  Hallitus asettaa ympäristöterveyslautakunnan alla mainituilla kunti-

en valtuustojen valitsemilla jäsenillä toimikaudeksi 1.6.2017–
31.5.2021: 
 

 Kemijärvi:  varsinainen jäsen Aulikki Imporanta 
    varajäsen Antti Kerkelä 
 Pelkosenniemi:  varsinainen jäsen Pekka Nyman 
    varajäsen Marianne Juntunen 
 Salla:  varsinainen jäsen Sinikka Kangas 
    varajäsen Jorma Kellokumpu 
 Savukoski:  varsinainen jäsen Jouni Halonen 
    varajäsen Marita Kuosku 
 
 Hallitus tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 
 
Päätös:  Hallitus asetti ympäristöterveyslautakunnan alla mainituilla kuntien 

valtuustojen valitsemilla jäsenillä toimikaudeksi 1.6.2017–
31.5.2021: 
 

 Kemijärvi:  varsinainen jäsen Aulikki Imporanta 
    varajäsen Antti Kerkelä 
 Pelkosenniemi:  varsinainen jäsen Pekka Nyman 
    varajäsen Marianne Juntunen 
 Salla:  varsinainen jäsen Sinikka Kangas 
    varajäsen Jorma Kellokumpu 
 Savukoski:  varsinainen jäsen Jouni Halonen 
    varajäsen Marita Kuosku 
 
 Hallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Hallitus § 67    30.8.2017 
 
SAIRAANHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN SAIRAANHOITAJAN VARAHENKILÖN 
TOIMEKSI JA TOIMEN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI 
 
Hall § 67 Johtava hoitaja vs: 
 Sairaanhoitajan toimi vuodeosastolla vapautuu irtisanoutumisen 

vuoksi 9.9.2017 alkaen. 
 
 Toimen täyttäminen on tarpeellista henkilöstömitoituksen vuoksi. 

Toimi voitaisiin muuttaa varahenkilön toimeksi, jolloin henkilö olisi 
tarvittaessa siirrettävissä sairaanhoitajan tehtäviin eri toimipisteis-
sä. 

 
Ehdotus. Jl.vt. Hallitus julistaa sairaanhoitajan varahenkilön toimen haettavaksi. 
 
 Keskustelun aikana johtava lääkäri muutti päätösehdotustaan ja 

esitti asian jättämistä pöydälle lisäselvityksiä varten. 
  
 Heidi Martin kannatti pöydälle jättämistä. 
 
Päätös:  Hallitus jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten. 
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Hallitus § 68    30.8.2017 
 
LAUSUNNON ANTAMINEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMIN TA-  
JA TALOUSSUUNNITELMAAN 2018 - 2020 
 
Hall § 68  Johtava hoitaja vs: 
  Sairaanhoitopiirin perussopimuksessa 18 §:n mukaan jäsenkunnil-

le on varattava tilaisuus tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminta – ja 
taloussuunnitelmaan jo se valmistumisvaiheessa.  

 
                            Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on 26.4.2017 antanut oh-

jeen toiminnan ja talouden suunnittelua varten vuosille 2018-2020 
sairaanhoitopiirin nykyiselle organisaatiolle, vaikka sote-uudistus 
johtanee merkittäviin organisaatiouudistuksiin.  

 
 Kehykseen vuodelle 2018 on tässä vaiheessa huomioitu mm. laa-

jan päivystyksen resurssitarpeita, ict-palveluiden siirtyminen La-
pIt:n tuottamaksi ja joidenkin palvelujen siirtämistä kunnasta sai-
raanhoitopiirin tuottamaksi. Kehykseen ei ole kuitenkaan huomioi-
tu päätöksiä Muonio-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän 
toiminnan siirtämissetä sairaanhoitopiiriin. Tämä huomioidaan jat-
kovalmistelussa erikseen siten, että Muonio ja Enontekiö vastaa-
vat perusterveydenhuoltonsa kustannuksista. 

 
 Kehyksen bruttokustannusten kokonaiskasvuksi arvioidaan 3,5 %. 

Niiltä osin kuin kustannusten kasvu ei johdu toimintojen siirtymi-
sestä tai materiaalipalvelujen kasvun myynnistä muille organisaa-
tioille, pyritään kustannusten kasvuun vaikuttamaan mm. tehosta-
missuunnittelulla siten, että suunnitelmat sisältyvät lopulliseen ta-
lousarvioon 2018. Läpilaskutettavien ostopalvelujen kuten ostojen 
muista sairaanhoitopiiristä, kasvuksi arvioidaan tässä vaiheessa 
5,6 %. Tämä sisältyy kokonaisbruttokustannuksiin. Oman toi-
minannan myyntituottojen kasvuksi arvioidaan 2,8 % sisältäen 
mm. myynnit jäsenkunnille, vakuutusyhtiöille ja Kelalle. Kokonais-
toimintatuottojen kasvuksi arvioidaan 3,4 %. 

 
 Ohjeen mukaan investointien kokonaissumma muiden kuin uusien 

tilojen osalta on enintään poistojen suuruinen. 
 
 Palkkojen ja palkkioiden määräraha arvioidaan ilman muutoksia 

virkojen ja toimien määrässä.  
 
 Isompina asiakokonaisuuksina talousarvion laadintaohjeessa 

huomioidaan alueellisen apuvälinekeskuksen ja Rovaniemen kau-
pungin röntgentoiminnan siirtyminen Lapin sairaanhoitopiirin to-
minnaksi, laajan päivystyksen toimintaresurssit, ict-palveluiden 
mahdollinen siirtyminen LapIT Oy:n toiminnaksi ja uusien tilojen 
vaatimat resurssit sekä sote-muutoksen vaikutukset arvioidaan 
erikseen. Arviot lisäystarpeista ovat alueelliseen toimintaan 2,0 
milj.€, laajan päivystyksen resurssitarve 0,7 milj. €, ict-palveluiden 
siirto LapIT Oy:lle 1,0 milj. €, uusien tilojen kustannukset 0,25 milj. 
€. 
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Hallitus § 68   30.8.2017 
 
…Lausunnon antaminen Lapin sairaanhoitopiirin toimi nta- ja taloussuunnitelmaan 
2018-2020 
 
 Mikäli Enontekiön ja Muonion kuntien, Muonion-Enontekiön ter-

veydenhuollon ja LSHP ky:n yhteisen selvitystyön perusteella pe-
rusterveydenhuollon toiminta siirtyy LSHP:n järjestettäväksi tai 
tuottamaksi, huomioidaan toiminnan talousarvio sairaanhoitopiirin 
talousarvioon päätösten mukaisina. Kehyslaskentaan tätä ei ole 
huomioitu. 

 
 Lapin sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkunnilta esityksiä ja lausuntoja 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä, talou-
desta ja taloudellisista mahdollisuuksista vuosina 2018- 2020.  

                                     
                                      Lausunnot ja ehdotukset pyydetään lähettämään 31.8.2017 sai-

raanhoitopiirin kuntayhtymälle. 
 
 Savukosken kunta on pyytänyt antamaan lausunnon puolestaan. 
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallituksella ei ole lisättävää Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja 

taloussuunnitelman laadintaohjeeseen vuosille 2018- 2020. 
 
Päätös:  Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymälle 

ei ole lisättävää Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunni-
telman laadintaohjeeseen vuosille 2018- 2020. 
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Hallitus § 69    30.8.2017 
 
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUULTA 2017 
 
Hall § 69  Toimistonhoitaja: 
 Oheismateriaalina on talousarvion toteutumavertailu ja oman toi-

minnan kuntakohtainen palvelujen käyttötilasto tammi-kesäkuulta 
terveystoimessa. 

 
 Avohoidon käynnit toteutunevat lähes arvion mukaisesti. Vuode-

osaston kuormitus on odotettua pienempi. Ulkokunnille on myyty 
aiempia vuosia vähemmän hoitopäiviä, naapurikuntien tilapäishoi-
topaikkojen tarvetta ei ole juurikaan ollut. Tilannetta on seurattu 
jatkuvasti ja kohdennettu käytettävissä olevia henkilöstöresursseja 
todellisen tarpeen mukaan. Terveystoimen kustannusten voidaan 
olettaa toteutuvan kuntayhtymän talousarvion mukaisesti 

 
Ehdotus: Jl.vt.  Hallitus merkitsee talousarvion ja käyttötilastojen toteutumat tie-

doksi. 
 
Päätös:  Hallitus merkitsi talousarvion ja käyttötilastojen toteutumat tiedoksi. 
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Hallitus § 70    30.8.2017 
 
VUODEOSASTON SAIRAANSIJOJEN VÄHENTÄMINEN 
 
Hall § 70  Kuntayhtymän vuodeosastolla on ollut vuodesta 2016 lähtien 20 

vuodepaikkaa. Varatut vuodepaikat ovat jakaantuneet tasan Pel-
kosenniemen ja Savukosken kuntien kesken.  

 
 Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustot 

vahvistavat kuntayhtymän terveyskeskuksesta varaamiensa sai-
raansijojen lukumäärän. Kuntayhtymän hallituksessa kunnan valit-
semien jäsenten äänimäärä on sama kuin kunnan varaamien sai-
raansijojen määrä. 

 
 Jäsenkuntien väestö on edelleen vähentynyt. Pitkäaikaisen laitos-

hoidon tarpeessa olevien potilaiden määrä on pienentynyt huomat-
tavasti. Vuonna 2011 pitkäaikaispotilaita oli vielä keskimäärin 14, 
vuoden 2014 aikana heitä oli keskimäärin 8 ja tällä hetkellä 5. 

 
 Vuonna 2011 vuodeosaston kuormitusprosentti oli 94,33. Siitä läh-

tien kuitenkin vuodepaikkojen käyttö on pienentynyt huomattavasti. 
Vuoden 2016 lopussa kuormitus oli 77,92 %, kuluvan vuoden hei-
näkuun loppuun mennessä  67,12 %. Ilman ulkokunnille myytyjä 
hoitopäiviä jäsenkuntien käyttö on ollut vain 65 %. 

 
 Vaikka sairaansijoja vähennettiin neljällä paikalla vuoden 2016 

alusta alkaen, nykyiseen ja ennustettuun väestöön nähden vuode-
osaston hoitopaikkojen määrä on ylimitoitettu. Vähentämällä sai-
raansijoja 20 paikasta neljääntoista (14), voitaisiin pienentää hen-
kilökuntamäärää lähiaikoina tapahtuvalla luonnollisella poistumalla.  

 
 Vuodepaikkojen vähennyksestä huolimatta vuodeosastolla voi-

daan hoitaa sekä akuutit että pitkäaikaisen laitoshoidon tarpeessa 
olevat potilaat. Mahdollisesti vapaana olevia vuodepaikkoja voi-
daan myydä ulkokunnille aiempaan tapaan. 

 
 Tällä hetkellä henkilöstömitoitus on 0,60 henkilöä/vuodepaikka. 

Kuuden vuodepaikan vähennyksellä mitoitus on 0,86 henki-
löä/vuodepaikka, mikä on suositusten mukaisesti hyvä. 

 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus esittää Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoil-

le, että ne vahvistavat vuoden 2018 alusta Pelkosenniemen-
Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymästä varaamiensa 
vuodeosaston sairaansijojen lukumääräksi 14 paikkaa, jotka ja-
kaantuvat ko. jäsenkuntien kesken tasan. 

 
 Keskustelun alussa A Laukkanen esitti koottavaksi jäsenkunnista 

työryhmän, joka pohtii vuodepaikkojen suhteuttamista tulevaisuu-
den tarpeisiin ennen kuin vuodepaikkoja suljetaan tai poistetaan. 
Selvitettäisiin, riittävätkö paikat omaishoidettavien hoitojaksoille ja 
voidaanko kuntoutushoitoja järjestää omassa terveyskeskuksessa 
ostopalvelujen sijasta. 
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Hallitus § 70    30.8.2017 
 
…Vuodeosaston sairaansijojen vähentäminen 
 
 Johtava lääkäri ja johtava hoitaja kertoivat, että yhteistyötä teh-

dään jatkuvasti jäsenkuntien sosiaalitoimen kanssa ja mm. omais-
hoitajien vapaapäivien aikaiset sekä kuntouttavat hoitojaksot ovat 
mahdollisia aivan kuten akuutitkin hoitojaksot. Johtava hoitaja to-
tesi, että molemmat jäsenkunnat ovat lisänneet resursseja kotona 
hoitamiseen ja tehostettuun palveluasumiseen mikä näkyy vuode-
osaston vähentyneinä hoitopäivinä.  

 
 A Mulari ilmoitti, että Savukosken kunnan konserniohjauksen nä-

kökulmasta pyrkimys kustannustehokkuuteen sairaansijoja vähen-
tämällä on oikeaa reagointia ja sairaansijoja on mahdollista taas li-
sätä, jos siihen myöhemmin tarvetta ilmenee. 

 
 A Laukkanen veti esityksensä pois, koska se ei saanut kannatusta. 
 
Päätös:  Hallitus esittää Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoil-

le, että ne vahvistavat vuoden 2018 alusta Pelkosenniemen-
Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymästä varaamiensa 
vuodeosaston sairaansijojen lukumääräksi 14 paikkaa, jotka ja-
kaantuvat ko. jäsenkuntien kesken tasan. 
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Hallitus § 71    30.8.2017 
 
PELKOSENNIEMEN LÄÄKÄRITALON IKKUNOJEN UUSIMINEN 
 
Hall § 71  Kuntayhtymän talousarviossa on 51.000 € määräraha Pelkosen-

niemen lääkäritalon ikkunoiden ja ovien uusimiseen. Määrärahasta 
on käytetty osa ja kiireellisimpänä uusittu ulko-ovet alkukesästä. 
Rakennustarkastaja Kotavuopio on kuntayhtymän valtuuttamana 
tehnyt tarjouspyynnön Pelkosenniemen lääkäritalon asuntojen ik-
kunoiden uusimisesta. 

 
 Tarjoukset pyydettiin kolmelta yrittäjältä. Saatiin yksi tarjous ikku-

noista ja niiden asennuksesta Kuhmon Ikkuna Oy:ltä, 34.792,00 €. 
Tarjous esitellään kokouksessa.  

 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus hyväksyy Kuhmon Ikkuna Oy:n tarjouksen, 34.792,00 € 

Pelkosenniemen lääkäritalon ikkunoista ja niiden asennuksesta. 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi Kuhmon Ikkuna Oy:n tarjouksen, 34.792,00 € 

Pelkosenniemen lääkäritalon ikkunoista ja niiden asennuksesta. 
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Hallitus § 72   30.8.2017 
 
SAVUKOSKEN LÄÄKÄRITALON VUOKRAAMINEN TAUKO- JA ASUN TOTILOIKSI / 
Eurotum Oy 
 
Hall § 72 Eurotum Oy/Mikko Raivio haluaa vuokrata Savukosken lääkärita-

lon tyhjillään olevista tiloista osan työntekijöilleen tauko- ja asunto-
tiloiksi. 

 
 Tarvittavat tilat tarkentuvat hallituksen kokoukseen mennessä. 
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus päättää tilojen vuokraamisesta Eurotum Oy:lle ja kuukau-

sivuokrasta. 
 
 Eurotum Oy/Mikko Raivio on 29.8.2017 ilmoittanut haluavansa 

vuokrata puolet rakennuksesta toistaiseksi 500 euron kuukausi-
vuokralla. Samassa kirjeessä Eurotum Oy ilmoittaa olevansa kiin-
nostunut ostamaan kyseisen rakennuksen. 

 
 R Haapakoski kannatti tilojen vuokraamista ja esitti Savukosken 

tyhjillään olevien tilojen puolueettoman arvonmäärityksen teettä-
mistä. H Martin kannatti Haapakosken esitystä. 

 
 Johtava lääkäri teki päätösehdotukseensa lisäyksen Savukosken 

hammaslääkäritalon ja lääkäritalon arvonmäärityksen tilaamisesta 
puolueettomalta asiantuntijalta ja esitti vuokraksi mm. sisäilmaon-
gelmien vuoksi 500 e/kk. 

 
Päätös: Hallitus  
 

1. vuokraa osan Savukosken lääkäritaloa tauko- ja asuntotiloiksi 
Eurotum Oy:lle 500 euron kuukausivuokralla toistaiseksi ja  

2. tilaa Savukosken hammaslääkäritalon ja lääkäritalon arvon-
määrityksen puolueettomalta asiantuntijalta. 
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Hallitus § 74   30.8.2017 
 
TIEDOTUSASIAT  
 
Hall § 74 Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 

- yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva lu-
van muuttaminen, Stella Kotipalvelu Oy 

- lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Au-
dioBalance Excellence Oy 

- yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen 
nimenmuutokset Silmäasema Fennica Oy korvataan nimellä 
Silmäasema Optiikka Oy 

Pelkosenniemen kunnanvaltuusto  
- ote 19.6.2017 § 49 P-S ktt ky hallituksen jäsenten ja varajäsen-

ten valinta 1.6.2017-31.5.2021 
- ote 19.6.2017 § 50 P-S ktt ky tarkastuslautakunnan jäsenten  

valinta 1.6.2017-31.5.2021 
- ote 19.6.2017 § 49 P-S ktt ky ympäristöterveyslautakunnan jä-

senten ja varajäsenten valinta 1.6.2017-31.5.2021 
Savukosken kunnanvaltuusto  
- ote 12.6.2017 § 45 P-S ktt ky hallituksen jäsenten ja varajäsen-

ten vaali 2017-2021 
- ote 12.6.2017 § 46 P-S ktt ky tarkastuslautakunnan jäsenten ja 

varajäsenten vaali 2017-2021 
- ote 12.6.2017 § 49 Kunnan edustajan valitseminen ympäristö-

terveyslautakuntaan 2017-2021 
Kemijärven kaupunginvaltuusto 
- 27.6.2017 § 86 Jäsenen nimeäminen P-S ktt ky ympäristöter-

veyslautakuntaan kaudelle 2017-2021 
Sallan kunnanvaltuusto 
- 12.6.2017 § 43 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen P-S ktt ky 

ympäristöterveyslautakuntaan  
Krista Auer-Kosola ja Toni Kosola 
- asunnon irtisanominen 
Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri §:t 36-45 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 129-171  henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 23-24 henkilöstöasioita 
- ravitsemispäällikkö § 15-21 henkilöstöasioita 

 
Ehdotus: Jl.vt. Merkitään tiedoksi saaduksi.  
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus      30.8.2017 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT  
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät    62-70, 73, 74-76 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pykälät  71-72 
 

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   71-72 
 
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 annet-
tuun 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 jäl-
jennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomais elle 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali-
tusasiakirjat 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 hallinto-
oikeudessa 250 euroa. 

Liitetään pöytäkirjaan 
 
 


