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PÖYTÄKIRJA/
ESITYSLISTA

Nro

Sivu
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KOKOUSTIEDOT
Aika

23.1.2019 klo 15.00 – 17.25

Paikka

Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Pelkosenniemi
Kulpakko Aino
Laukkanen Anu
Luoma-aho Tero §:t 1 - 17
Pyykönen Pentti

varapuheenjohtaja

Savukoski
Ahola Merja
Hirvasaho Katja
Kelloniemi Marja-Liisa Haapakoski Raimo
Kilpimaa Kari
Savukoski Jouko §:t 1-13 ja 15-18
puheenjohtaja
Muut osallistujat

Kouri Heikki
Reinvuo Ulla
Koskenlaine Sirpa
Hakala Merja
Nurmi Hanna
Lampela Mirja
Mulari Antti
ALLEKIRJOITUKSET

KÄSITELLYT ASIAT
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Puheenjohtaja

§ 14

Pöytäkirjanpitäjä

Jouko Savukoski

Aino Kulpakko

Ulla Reinvuo

§:t 1 – 18
Pelkosenniemi / Savukoski
6.2.2019

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Aika ja paikka

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

Anu Laukkanen

5.2.2019

Kari Kilpimaa

11.2.2019 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi

Todistaa

Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja
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Kokouspäivämäärä

Hallitus § 1

23.1.2019

Sivu
2

NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN
Hall § 1

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
1.1.2019 alkaen 12.
Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi 1.6.2017–
31.5.2021
Varsinainen jäsen

Päätös:

Henkilökohtainen
varajäsen

Pelkosenniemi

6 ääntä

6 sairaansijaa

Kulpakko Aino
Laukkanen Anu
Luoma-aho Tero
Pyykönen Pentti

1,5
1,5
1,5
1,5
6 ääntä

Honkanen Heikki
Oikarinen Antti
Suopanki Elina
Kiemunki Sari-Anne

Savukoski

6 ääntä

6 sairaansijaa

Ahola Merja
Kelloniemi Marja-Liisa
Kilpimaa Kari
Savukoski Jouko

1,5
1,5
1,5
1,5
6 ääntä

Hirvasaho Katja
Haapakoski Raimo
Martin Heidi
Luiro Anu

Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hall § 2

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 sähköpostilla 10.1.2019 ja esityslista on
lähetetty hallituksen jäsenille ja asioiden esittelijöille 16.1.2019.
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 § 3

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 Anu Laukkanen ja Kari Kilpimaa.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Hall § 4

Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.
Raimo Haapakoski ehdotti, että Savukosken toimitila-asia jaetaan
kahdeksi pykäläksi ja tilatarvekartoitus käsitellään §:ssä18.

Päätös:

Hallitus yksimielisesti päätti, että Savukosken toimitila-asia jaetaan
kahdeksi pykäläksi ja tilatarvekartoitus käsitellään §:ssä18.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA JA KUNTAYHTYMÄN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PELKOSENNIEMEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN YLEISIIN
KOKOUKSIIN
Hall § 5

Pelkosenniemen kunnanvaltuusto on 19.12.2018 myöntänyt Eija
Hietalalle eron luottamustehtävistä ja valinnut kuntayhtymän hallituksen jäseneksi Anu Laukkasen.
Samassa kokouksessa kunnanvaltuusto on myöntänyt eron luottamustoimista Marianne Juusolle ja valinnut hänen tilalleen kuntayhtymän hallitukseen Aino Kulpakon.
Eija Hietala on toiminut kuntayhtymän hallituksen varapuheenjohtajana ja kuntayhtymän edustajana Pelkosenniemen kirkonkylän
vesihuolto-osuuskunnan yleisissä kokouksissa.
Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuudet vaihtuvat kuntien välillä kahden vuoden välein. Jäljellä olevaksi kaksivuotiskaudeksi on valittava varapuheenjohtaja (31.5.2019 saakka).

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja valitsee
edustajansa Pelkosenniemen kirkonkylän vesihuolto-osuuskunnan
yleisiin kokouksiin.
Pentti Pyykönen esitti, että varapuheenjohtajaksi ja kuntayhtymän
edustajaksi Pelkosenniemen kirkonkylän vesihuolto-osuuskunnan
yleisiin kokouksiin valitaan Aino Kulpakko.

Päätös:

Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi ja kuntayhtymän edustajaksi
Pelkosenniemen kirkonkylän vesihuolto-osuuskunnan yleisiin kokouksiin Aino Kulpakon.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISVAIHTOEHTOJEN SELVITYSHANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN
Hall § 6

Jäsenkunnat ovat nimenneet edustajansa PelkosenniemenSavukosken kansanterveystyön kuntayhtymän terveyspalvelujen
järjestämisvaihtoehtojen selvityshankkeen ohjausryhmään.
Pelkosenniemen kunnan edustajina ovat hyvinvointilautakunnan
puheenjohtaja Anu Laukkanen ja sosiaalijohtaja Susanna Takala.
Savukosken kunta on nimennyt edustajikseen sosiaalilautakunnan
puheenjohtajan Marja-Liisa Kelloniemen ja kunnanjohtajan.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus nimeää ohjausryhmään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, johtavan lääkärin, johtavan hoitajan, vastaavan hammaslääkärin, ympäristöterveysjohtajan ja toimistonhoitajan.

Päätös:

Hallitus nimesi ohjausryhmään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, johtavan lääkärin, johtavan hoitajan, vastaavan hammaslääkärin, ympäristöterveysjohtajan ja toimistonhoitajan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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ATERIAHINTOJEN TARKISTAMINEN
Hall § 7

Toimistonhoitaja:
Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen kustannusten ja
luontoissuoritusten korvauksia koskevan kohdan (VI luku 4 §) mukaan työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan
vähintään ravintoedun verotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.
Verohallitus on vahvistanut ravintoedun arvoksi vuodelle 2019 vähintään 6,60 euroa ja enintään 10,50 euroa.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus vahvistaa ateriahinnat (sis. alv) seuraaviksi (suluissa muutos edelliseen hintaan nähden):
1.2.2019 alkaen
Henkilökuntahinnat:
- aamupala/yöpala, salaattiannos
- lounas
- päivällinen
Vierasateriat:
- aamupala
- lounas, päivällinen

Päätös:

4,50 e (+ 0,10 e)
6,60 e (+ 0,10 e)
5,70 e (+ 0,10 e)
5,10 e (+ 0,10 e)
7,40 e (+ 0,10 e)

Hallitus vahvisti ateriahinnat (sis. alv) seuraaviksi (suluissa muutos
edelliseen hintaan nähden):
1.2.2019 alkaen
Henkilökuntahinnat:
- aamupala/yöpala, salaattiannos
- lounas
- päivällinen
Vierasateriat:
- aamupala
- lounas, päivällinen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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SAATAVIEN POISTOT
Hall § 8

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 - 1222
4940 - 1240
4940 - 1310
4940 - 1380

Päätös:

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

€
206,50
101,84
293,40
601,74

Hallitus poistaa saatavat vuoden 2018 kirjanpidosta seuraavasti:
Tili
4940 - 1210
4940 - 1222
4940 - 1240
4940 - 1310
4940 - 1380

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|

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

€
206,50
101,84
293,40
601,74
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Kokouspäivämäärä

Hallitus § 13

23.1.2019
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KUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖJEN ARVIOLAUSUNNOT
Hall § 13

Kuntayhtymä on pyytänyt kuntayhtymän omistamien kiinteistöjen
hinta-arviot KiPe Oy:ltä ja Rovaniemen Kotipesä Oy:ltä. Arvioiden
tarkoituksena oli määritellä kohteiden käypää arvoa.
Arviolausunnot ovat oheismateriaalina ja ovat nähtävänä kokouksessa.
Kiinteistöt
Pelkosenniemen terveyskeskus, tila rakennuksineen n. 800.000 –
930.000 €
Lääkärien rivitalo n. 100.000 – 130.000 €
Pelkosenniemen neuvola n. 20.000 – 50.000 €
Kiinteistöosakeyhtiön osakkeet
KOy Sau-Herra, L3 hallintaan oikeuttavat 35.000 – 40.000 €
KOy Sau-Herra, L5 hallintaan oikeuttavat 26.000 – 30.000 €
Kiinteistötyöryhmä käsittelee lausuntoja 18.1.2019.

Ehdotus: Jl.vt

Hallitus merkitsee kiinteistöjen arviokirjat tiedoksi ja päättää kiinteistöjen jatkokäytöstä.
Kiinteistötyöryhmän muistio 18.1.2019 esitettiin kokouksessa.
Raimo Haapakoski ilmoitti, että ylimääräisistä tiloista on päästävä
eroon käyttökustannusten vähentämiseksi. Toimintoja tulee keskittää vuodeosastolta vapautuneisiin ja muihin vapaisiin tiloihin.
Keskusteltiin neuvolatoiminnan siirtämisestä terveyskeskukseen,
kun siirto todetaan mahdolliseksi.
Haapakoski ehdotti, että kuntayhtymä alkaa valmistella Lääkärien
rivitalon myyntiä ja tuo asian hallituksen päätettäväksi myöhemmin.
Puheenjohtaja tiedusteltuaan hallitukselta asiaa, totesi hallituksen
olevan yksimielisesti Haapakosken kannalla.

Päätös:

Kuntayhtymä alkaa valmistella Lääkärien rivitalon myyntiä ja tuo
asian hallituksen päätettäväksi myöhemmin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

Kokouspäivämäärä

Hallitus § 14

23.1.2019

Sivu
14

SAVUKOSKEN TOIMITILAT
Hall § 14

Kiinteistötyöryhmä tutustuu 18.1.2019 Savukoskella Koy SauHerran entiseen Sale-tilaan.
Asia esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Jouko Savukoski poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.
Kiinteistötyöryhmän muistio 18.1.2019 esitettiin kokouksessa.
Johtava lääkäri:
Kuntayhtymän hallitus on tehnyt 16.5.2018 § 53 ehdollisen päätöksen entisen Sale-tilan hankinnasta Koillismaan Osuuskaupalta
30.000 euron kauppasummalla. Ehtona on ollut, että tila kuntotarkastuksen jälkeen todetaan kohtuullisin kustannuksin kunnostuskelpoiseksi.
Kuntotarkastus tehtiin elokuussa 2018. Koillismaan Osuuskauppa
on korjauttanut raportissa todetut puutteet pääosin, vain rakennustöiden edellyttämä asbestikartoitus puuttuu.
Vaikka kiinteistötyöryhmä esitti palaverissaan uusia neuvotteluja
hinnan alentamiseksi, voidaan kauppa toteuttaa aiemman päätöksen mukaisesti, että asiassa päästään eteenpäin.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus asbestikartoituksen saapumisen jälkeen hyväksyy kauppasopimuksen Koillismaan Osuuskaupan kanssa KOy Sau-Herran
osakkeista 1-2320, jotka oikeuttavat liiketilan L1 hallintaan.

Päätös:

Hallitus asbestikartoituksen saapumisen jälkeen hyväksyy kauppasopimuksen Koillismaan Osuuskaupan kanssa KOy Sau-Herran
osakkeista 1-2320, jotka oikeuttavat liiketilan L1 hallintaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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TIEDOTUSASIAT
Hall § 15

Valvira
- ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta, Tutoris Oy
- ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta
koskevan luvan muuttamisesta, Pihlajalinna Terveys Oy
- yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen, Coronaria Terameri Oy (Rovaniemi)
- ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta
koskevan luvan muuttamisesta, KotiHammas Oy
- ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikkojen nimenmuutoksista, Coronaria Fysiokuusamo Oy ->
Coronaria Fysioterapia Oy
Lapin aluehallintovirasto
- ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, Puhekuntoutus Lappi Oy
Kuntatyönantajat
- yk 15/18 Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta
- yk 16/18 Ruokailukustannusten korvauksen määrä
- yk 17/18 Matkakustannusten korvaukset 1.1.2019 lukien
Kiinteistö Oy Sau-Herra
- pöytäkirja, ylimääräinen yhtiökokous 5.12.2018
SOLA Isännöinti Oy
- tiedote taloyhtiön (KOy Sau-Herra) hallitukselle, osakkaille ja
asukkaille; Koillis-Suomen Kiinteistövälitys Oy:n liiketoiminnan
isännöinnin ja taloushallinnon osto 1.1.2019 alkaen
Pelkosenniemen kunta, kunnanhallitus
- ote 12.12.2018 § 279 Työterveyspalveluiden uudelleen järjestely
Savukosken kunta, kunnanhallitus
- ote 13.12.2018 § 300 Työterveyspalveluiden uudelleen järjestely
Ympäristöterveyslautakunta
- pöytäkirja 20.12.2018
Viranhaltijapäätökset
- johtava lääkäri § 74 – 83/18, § 1 henkilöstöasioita
- johtava hoitaja §:t 200 – 229/18, §:t 1-5 henkilöstöasioita
- toimistonhoitaja §:t 31 – 33/18, § 1 henkilöstöasioita
- vastaava hammaslääkäri §:t 15 a ja b/18 henkilöstöasioita, § 1
hankintapäätös
- ravitsemispäällikkö §:t 40 – 44/18, §:t 1-3 henkilöstöasioita

Ehdotus: Jl.vt.

Merkitään tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan
luvan muuttamisesta, Pyhän Lääkäripalvelut Oy.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
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TULEVISTA KOKOUSAJOISTA SOPIMINEN
Hall § 16

Tulevien kokousten aikataulu voisi olla hyvä sopia. Alustavaa aikataulua voidaan tarvittaessa muuttaa.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus päättää seuraavat kokoukset pidettäväksi klo 15 alkaen
20.2.2019
13.3.2019
27.3.2019
17.4.2019
15.5.2019 ja
12.6.2019.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin kokousaikatauluksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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23.1.2019

MUUT ASIAT
Hall § 17

Kari Kilpimaa esitti, että kuntayhtymän yhtiökokousedustaja KOy
Sau-Herran yhtiökokouksiin valittaisiin kuntayhtymän hallituksesta.
Puheenjohtaja ilmoitti, että kuntayhtymä on saanut kahdelta terveyskeskuslääkäriltä työtarjouksen siten, että molemmat tulisivat
syksyllä 2019 lääkärin 75 % virkaan. Näin kuntayhtymän lääkärivirat saataisiin kokonaan täytetyksi. Keskustelujen jälkeen hallitus
yksimielisesti päätti jatkaa neuvotteluja asiassa.
Tero Luoma-aho poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.50.
Anu Laukkanen tiedusteli kuntayhtymän ravintohuollon tilannetta
ja työvoimatarvetta kuluvan vuoden aikana. Johtava hoitaja totesi,
että talousarviossa on varauduttu oppisopimuskouluttamaan ravitsemistyöntekijä tulevaa jakelukeittiötä varten kun toiminta valmistuskeittiönä päättyy. Oppisopimusta ei vielä ole tehty.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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SAVUKOSKEN TOIMITILOJEN TILATARVEKARTOITUS
Hall § 18

Johtava lääkäri:
Kiinteistötyöryhmässä on erimielisyyttä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välillä siitä, mahtuvatko Savukosken terveyspalvelut hankittavaan KOy Sau-Herran liikehuoneistoon L1 (Sale). Vanhassa lääkäritalossa oli tilaa n. 290 m2 ja liikehuoneistossa L1 on
231 m2 (+ulkovarastot 20 m2).
Vieressä oleva entinen pankkisali on tyhjillään ja se saaminen lisätilaksi voisi olla mahdollista. Ennen pankkisalin hankintaa tai vuokrausta lienee kuitenkin parasta selvityttää terveyskeskustoimintojen tilatarve.
Asiassa on pyydetty tarjous 25.1.2019 mennessä tilatarvekartoituksesta kahdelta asiantuntijalta. Tarjouspyyntö/toimeksianto käsittää Savukosken lääkärinvastaanoton ja tarvittavien aputilojen
yms. huonetilojen kokojen määrittämiset huonetilaohjelmaan. Lisäksi pohjakuvaan tulisi luonnostella Salen puolelle niin toimiva
kokonaisuus kuin mahdollista. Jos kaikki tilaohjelman mukaiset
toiminnot eivät sovi Salen tilan puolelle, tulee loput sijoittaa järkevästi vanhan pankkisalin puolelle. Loput tiloista jää tarvittaessa
vuokrattavaksi muun toimijan tiloiksi, joten myös sille pitää katsoa
järkevä kokonaisuus.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus
1. toteaa johtavan lääkärin, hallintosäännön suomilla valtuuksilla,
valitsevan tilakartoituksen tekijän saamiensa tarjousten perusteella ja
2. jatkaa asian käsittelyä tilatarvekartoituksen valmistumisen jälkeen.

Päätös:

Hallitus
1. totesi johtavan lääkärin, hallintosäännön suomilla valtuuksilla,
valitsevan tilakartoituksen tekijän saamiensa tarjousten perusteella ja
2. jatkaa asian käsittelyä tilatarvekartoituksen valmistumisen jälkeen.
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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 1 - 18
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
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
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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