PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ
Hallitus

PÖYTÄKIRJA/
ESITYSLISTA

Nro

Sivu

2/2017

17

KOKOUSTIEDOT
Aika

14.3.2017 klo 17.00 – 18.37

Paikka

Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Pelkosenniemi
Hietala Eija
Honkanen Heikki
Kiemunki Sari-Anne
Tervo Jari

puheenjohtaja

Savukoski
Ahola Merja
Hirvasaho Katja
Kilpimaa Kari
Karvonen Tuovi
Savukoski Jouko
varapuheenjohtaja
Muut osallistujat

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

KÄSITELLYT ASIAT
PÖYTÄKIRJAN TAKASTUS

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

Puheenjohtaja

Sihteeri

Sari-Anne Kiemunki

Ulla Reinvuo

§:t 11 – 24
Pelkosenniemi / Savukoski
16.3.2017
Jari Tervo

Katja Hirvasaho

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Aika ja paikka

20.3.2017 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi

Todistaa

Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

Kokouspäivämäärä

Hallitus § 11

14.3.2017

Sivu
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NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN
Hall § 11

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
1.1.2016 alkaen 20.
Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi 2013–2016
Varsinainen jäsen

Päätös:

Henkilökohtainen
varajäsen

Pelkosenniemi

10 ääntä

10 sairaansijaa

Hietala Eija
Honkanen Heikki
Kiemunki Sari-Anne
Tervo Jari

2,5
2,5
2,5
2,5
10 ääntä

Kostamo Annika
Poikela Marko
Mäntylä Raili
Keto-Tokoi Arto

Savukoski

10 ääntä

10 sairaansijaa

Ahola Merja
Kilpimaa Kari
Karvonen Tuovi
Savukoski Jouko

2,5 3,33
2,5 3,33
2,5 3,33
2,5
10 ääntä

Hirvasaho Katja
Lakela Juhani
Kuosku Sari
Peltola Jorma

Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hall § 12

Hallituksen päätöksen 20.2.2013 § 9 mukaan kokouskutsu on lähetettävä seitsemän päivää ennen kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian erityinen kiireellisyys sitä vaatii.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty hallituksen jäsenille ja asioiden esittelijöille 7.3.2017.
Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
paikalla. KuntaL 103 §.

Ehdotus: Jl.vs.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hall § 13

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan kahden kullakin
kerralla valitun jäsenen toimesta siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Ehdotus: Jl.vs.

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

Päätös:

Hallitus valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, Jari Tervon ja Katja Hirvasahon.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
Hall § 14

Kuntavaalit siirtyivät lokakuusta huhtikuulle ja valtuuston toimikausi
alkaa 1.6.2017. Nykyisten valtuustojen toimikausi jatkuu viidellä
kuukaudella pidennettynä 31.5.2017 saakka. Myös kuntayhtymissä
toimielinten toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes kuntavaalien
jälkeen uudet toimielimen jäsenet on valittu.
Kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan hallitus valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajuus vaihtuu kuntien välillä kahden vuoden välein. Edellisen kaksivuotiskauden puheenjohtajana on toiminut pelkosenniemeläinen
Sari-Anne Kiemunki ja varapuheenjohtajana savukoskelainen Jouko Savukoski.
Hallituksen kokouksessa 25.1.2017 esitettiin jäljellä olevan toimikauden puheenjohtajuuden jakamista perusjäsenkuntien edustajien kesken siten, että pelkosenniemeläinen toimisi puheenjohtajana
14.3.2017 saakka ja siitä toimikauden loppuun savukoskelainen.

Ehdotus: Jl.vs.

Hallitus päättää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta
ja toimikaudesta.

Päätös:

Hallitus valitsi 15.3.2017 lähtien nykyisten valtuustojen toimikauden loppuun puheenjohtajaksi Jouko Savukosken ja varapuheenjohtajaksi Sari-Anne Kiemungin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2016
Hall § 16

Toimistonhoitaja:
Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain
sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kuntalain mukaan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun
loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma,
rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Kuntalain mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta sekä toiminnasta. Toimintakertomuksessa tulee antaa selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta ja tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Kuntayhtymässä tilinpäätöksen allekirjoittavat kuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja, johtava lääkäri.
Tarkastuslautakunta antaa jäsenkuntien valtuustoille arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus
käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa tilinpäätöksen yhteydessä
Vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus on liitteenä. Erillistä
henkilöstötilinpäätöstä ei ole laadittu.
Kuntayhtymän talousarviossa jäsenkuntien perusterveydenhuollon
maksuosuudet oli arvioitu 3.254.300 euroksi (2.911.032 v. 2015).
Maksuosuudet olivat 2.731.881,79 euroa. Jäsenkunnan maksuosuus kuntayhtymän talousarvioon nähden alittui molempien
kuntien osalta. Pelkosenniemen kunnan osuudeksi muodostui
1.365.310,69 e, alitusta arvioituun 304.989,31 e. Savukosken
kunnan osuus oli 1.366.571,10 e, alitusta arvioituun 217.428,90 e.
Jäsenkuntien välisen vuodeosaston käyttösuhteen oli arvioitu jakautuvan Pelkosenniemelle 58 % ja Savukoskelle 42 %. Pelkosenniemi käytti hoitopäivistä 52,78 % ja Savukoski 47,22 %.
Avohoidon käyttö jakaantui jäsenkuntien kesken, Pelkosenniemi
9319 käyntiä 47,51 % ja Savukoski 10294 käyntiä 52,49 %.
Perusterveydenhuollon käyttötalouden toimintakulut toteutuivat
95,01 %:sti ja toimintatuotot 96,55 %:sti.
Oman toiminnan avohoitokäynnit toteutuivat 100,8 % ja niitä kertyi
19309. Vuoden alusta vuodeosasto muutettiin 24-paikkaisesta
20:een ja hoitopäiviä arvioitiin kertyvän 5840. Toteuma oli 97,7 %
eli 5704 pv. Ulkokuntalaisia hoidettiin 1212 hoitopäivää.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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...Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2016
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kuntien kuluiksi
arvioitiin 739.200 euroa. Talousarvio toteutui 96,05 %:sti. Jäsenkuntien osuudet olivat 710.028,65 e ja kunnille palautettiin liikaa
perittyjä ennakoita 29.171,35 euroa.
Ympäristönsuojelun ensimmäisen toimintavuoden kuntaosuudet
ylittyivät yhteensä 715,73 eurolla.
Pääterveysaseman kuntoutussiiven peruskorjaukseen oli varattu
40.000 euroa ja Pelkosenniemen lääkäritalon ovien ja ikkunoiden
uusimiseen 51.000 euroa. Hallitus päätti, että Savukosken lääkäritalo kunnostetaan ja hyväksyi korjaustöiden suunnitteluun käytettäväksi Pelkosenniemen lääkäritalon ovien ja ikkunoiden uusimiseen varattua määrärahaa. Suunnitteluun kului vuonna 2016 yhteensä 9.778 euroa.
Eläinlääkäritalon purkamiseen oli varattu 30.000 euroa. Purkaminen maksoi 51.727,75 e. Luonteensa vuoksi purkukulut on esitetty
satunnaisina kuluina tuloslaskelmassa ja peritty perusjäsenkunnilta asukasluvun suhteessa.
Maksuosuudet on peritty jäsenkunnilta ja osajäsenkunnilta toteutuneiden kulujen mukaan ja huomioitu jo tilinpäätöksessä.
Ehdotus: Jl.

Hallitus
1. toteaa, että kuntayhtymässä ei ole syntynyt yli- tai alijäämää,
koska jäsenkuntien todelliset maksuosuudet on sisällytetty tilinpäätökseen,
2. hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen,
3. esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan
tarkastettavaksi ja
4. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
Käydyn keskustelun aikana Heikki Honkanen kiitti henkilökuntaa
hyvästä tuloksesta ja esitti ilman sijaisjärjestelyjä annettavaa ylimääräistä palkallista vapaapäivää koko henkilökunnalle. Jari Tervo kannatti esitystä, johon myös koko hallitus yhtyi.
Johtava lääkäri teki ehdotukseensa lisäyksen: hallitus palkitsee
koko henkilökunnan yhdellä ilman sijaisjärjestelyjä annettavalla
ylimääräisellä palkallisella vapaapäivällä.
Johtavan lääkärin muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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…Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2016
Päätös:

Hallitus
1. totesi, että kuntayhtymässä ei ole syntynyt yli- tai alijäämää,
koska jäsenkuntien todelliset maksuosuudet on sisällytetty tilinpäätökseen,
2. hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen,
3. esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan
tarkastettavaksi,
4. palkitsee koko henkilökunnan yhdellä ilman sijaisjärjestelyjä
annettavalla ylimääräisellä palkallisella vapaapäivällä ja
5. tarkasti tämän pykälän kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN AVOIN VIRKA
Hall § 17

Terveyskeskuslääkärin virka, johon sisältyy johtavan lääkärin tehtävät, oli haettavana siten, että hakuaika päättyi 27.2.2017. Hakuilmoitus oli työvoimahallinnon internetsivuilla.
Määräaikaan mennessä virkaan ei tullut yhtään hakemusta.
Terveyskeskuslääkäri Heikki Kouri on lupautunut hoitamaan avointa virkaa, kunnes virka on täytetty.

Ehdotus: Pj.

Hallitus
1. julistaa terveyskeskuslääkärin viran, johon sisältyy johtavan
lääkärin tehtävät, haettavaksi
2. julistaa osa-aikaisen (50%) terveyskeskuslääkärin viran haettavaksi ja
3. ostaa tarvittavia terveyskeskuslääkärin palveluja ulkopuolisilta
palveluntarjoajilta.

Päätös:

Hallitus
1. julistaa terveyskeskuslääkärin viran, johon sisältyy johtavan
lääkärin tehtävät, haettavaksi
2. julistaa osa-aikaisen (50%) terveyskeskuslääkärin viran haettavaksi ja
3. ostaa tarvittavia terveyskeskuslääkärin palveluja ulkopuolisilta
palveluntarjoajilta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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TERVEYDENHOITAJAN VAALI
Hall § 18

Vs. johtava hoitaja:
Terveydenhoitajan toimi, tämänhetkinen sijoituspaikka Savukosken neuvola ja kotisairaanhoito, on ollut haettavana 27.2.2017
mennessä.
Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä
annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.
Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta. Yhdistelmä hakijoista on liitteenä 1.

Ehdotus: Jl.vs.

Hallitus valitsee terveydenhoitajan toimeen, tämänhetkinen sijoituspaikka Savukosken neuvola ja kotisairaanhoito, terveydenhoitaja Kaija Kelottijärven ja hänen kieltäytymisensä varalle terveydenhoitaja Laura Peuran.

Päätös:

Hallitus valitsi terveydenhoitajan toimeen, tämänhetkinen sijoituspaikka Savukosken neuvola ja kotisairaanhoito, terveydenhoitaja
Kaija Kelottijärven ja hänen kieltäytymisensä varalle terveydenhoitaja Laura Peuran.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN
Hall § 21

Vs. johtava lääkäri:
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 18 § mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 §:ssä ja muualla laissa säädetyt työterveyshuoltopalvelut. Sama koskee yrittäjiä ja muita omaa työtään tekeviä. Lisäksi kunta voi tarjota myös sairaanhoito- ja muita terveydenhoitopalveluja.
Kuntalaissa (410/2015) edellytetään, että mikäli kunta hoitaa tehtävää kilpailluilla markkinoilla, työterveyshuollon sairaanhoito tuli
yhtiöittää viimeistään 1.1.2015 mennessä. Työterveyshuollon lakisääteisiä ennaltaehkäiseviä palveluja yhtiöittämisvelvoite ei koske.
”Yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä kunta voi hoitaa omana toimintanaan kuntalain 126 §:ssä tarkoitettua tehtävää, jos toiminnan
on katsottava olevan vähäistä.” Siirtymäaikaa työterveyshuollon
yhtiöittämisvelvoitteisiin on annettu 1.1.2017 asti. Soteuudistukseen liittyen on vireillä vielä arviolta kahden vuoden jatkoaika yhtiöittämiselle.
Työterveyshuollossa toimivan kokoaikaisen (yli 20 t/vko) laillistetun
lääkärin on oltava työterveyshuollon erikoislääkäri. Osa-aikaisesti
toimivalla laillistetulla lääkärillä on oltava vähintään 15 opintopisteen laajuinen työterveyshuollon koulutus kahden vuoden kuluessa siitä kun hän siirtyy työterveyshuollon tehtäviin (Asetus 708/
2013 § 12).
Vaikka kuntayhtymän työterveyshuollon asiakkaat ovat vähentyneet, kun osa on siirtynyt käyttämään yksityissektorin palveluja,
työterveyshuollon palvelut on kuitenkin järjestettävä.
Työterveyshuollon palvelujen järjestämisen vaihtoehtoina ovat tehtävien kilpailuttaminen yksityissektorilla tai liittyminen Lappica
Oy:öön. Lappica Oy on Rovaniemen kaupungin perustama työterveyshuoltoyhtiö. Ranuan kunta on lähtenyt mukaan pilottina ja
muiden alueen kuntien liittyminen mukaan on mahdollista.
Kuntayhtymän hallitus päätti 27.10.2016 § 77 jatkaa työterveyshuollon järjestämistä nykyisessä muodossaan ja siirsi päätöksen
mahdollisesta liittymisestä Lappica työterveysyhtiöön myöhemmäksi.

Ehdotus: Jl.vs.

Hallitus päättää aloittaa neuvottelut Lappica Oy:n kanssa työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä kuntayhtymän alueelle.

Päätös:

Hallitus aloittaa neuvottelut Lappica Oy:n kanssa työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä kuntayhtymän alueelle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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SAATAVIEN POISTOT
Hall § 22

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.vs.

Hallitus poistaa saatavat vuoden 2017 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

€
354,80
408,60
346,50
1109,90

Hallitus poistaa saatavat vuoden 2017 kirjanpidosta seuraavasti:
Tili
4940 - 1210
4940 - 1220
4940 - 1240
4940 - 1310
4940 - 1380

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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Vastaanottotoiminnan saatavat
Neuvolatoiminnan saatavat
Hammashuollon saatavat
Vuodeosaston saatavat
Fysioterapian saatavat
yhteensä

€
354,80
408,60
346,50
1109,90
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TIEDOTUSASIAT
Hall § 23

Suomen Kuntaliitto
- yk5/17 Kopioston valokopiointisopimus vuosille 2017-2019
- yk8/17 Kansallinen veteraanipäivä
Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
- yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Evantia Kuntoutus Oy
- yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ilmoitus sairaankuljetusajoneuvojen muutoksista, Tunturi-Lapin Ensihoito
Oy
Posti Oy
- ilmoitus ilmoituksen varaisista yksityisistä sosiaalipalveluista
Tehyn Pelkosenniemen-Savukosken ammattiosasto ry
- ilmoitus neuvottelijoista 1.1.2017-31.12.2019
Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky/Ympäristöterveyslautakunta
- ote 15.2.2017 § 4 Ymptervltk:n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 2017-2018
- ote 15.2.2017 § 5 Käyttösuunnitelman vahvistaminen
- ote 15.2.2017 § 6 Ympäristöterveydenhuollon tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2016
- ote 15.2.2017 § 7 Ympäristönsuojelun tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2016
- pöytäkirja 15.2.2017
Matomaa Markku
- sivutoimi-ilmoitus
Toimistonhoitaja
- määräaikainen vuokrasopimus
Viranhaltijapäätökset
- johtava lääkäri §:t 6-13 henkilöstöasioita
- johtava hoitaja §:t 14-56 henkilöstöasioita
- toimistonhoitaja §:t 4-12 henkilöstöasioita
- vastaava hammaslääkäri §:t 4 henkilöstöasia, § 5 hankintapäätös
- ravitsemispäällikkö § 3-6 henkilöstöasioita

Ehdotus: Jl.vs.

Merkitään tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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TILINTARKASTUKSEN VAHVISTUSILMOITUSKIRJE
Hall § 24

Toimistonhoitaja:
Tilintarkastajat ovat viime aikoina pyytäneet kuntien ja kuntayhtymien johdolta kirjallisia vahvistusilmoituksia. Kyseessä ovat ns.
vahvistuskirjeet tai vahvistusilmoituskirjeet, joita tilintarkastajat pyytävät vuosittain tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.
Vahvistuskirjeellä tilintarkastaja hankkii kirjallisen vahvistuksen
siitä, että johto on täyttänyt lakisääteiset velvollisuutensa, jotka
koskevat tilinpäätöksen laatimista ja sitä, että tilintarkastajalle annetaan täydelliset tiedot. Kirjeen tarkoituksena ei siis ole määritellä
ko. vastuita ja velvollisuuksia eikä lisätä johdon vastuuta yli lain
säännösten.
Pääasiallisena tarkoituksena johdon näkökulmasta on se, että
vahvistettavia asioita harkitaan entistä huolellisemmin. Toimivan
johdon odotetaan tietävän riittävästi vahvistuskirjeessä mainituista
asioita, tai sen odotetaan tehneen asianmukaisiksi katsomiaan tiedusteluja pystyäkseen antamaan pyydetyt kirjalliset vahvistusilmoitukset.
Jos tilintarkastaja ei saa vahvistusilmoituskirjettä, hän ilmoittaa
kansainvälisen tilintarkastusstandardin ISA 580:n edellyttämällä
tavalla, ettei hän voi antaa lausuntoa siitä, antavatko tilinpäätös ja
toimintakertomus oikeat ja riittävät tiedot ja ovatko toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ristiriidattomia.
Kuntayhtymän puolesta tilintarkastajalle annettavan vahvistusilmoituskirjeen voivat allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja johtava
lääkäri.

Ehdotus: Jl.vs.

Hallitus hyväksyy tilintarkastajalle annettavan vahvistusilmoituskirjeen.

Päätös:

Hallitus hyväksyi tilintarkastajalle annettavan vahvistusilmoituskirjeen.
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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
11-17, 19-24
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
18
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
18
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.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.
Liitetään pöytäkirjaan
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