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KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  20.11.2019 klo 16.00 – 16.56 
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
 
OSALLISTUJAT 
 
Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Kulpakko Aino       
  Laukkanen Anu    
  Luoma-aho Tero   puheenjohtaja 
  Pyykönen Pentti   
     
 
  Savukoski 
  Ahola Merja                     
  Kelloniemi Marja-Liisa  
   Kilpimaa Kari                               
  Savukoski Jouko     varapuheenjohtaja       
   
Muut osallistujat 

  Varmo Veli-Matti johtava lääkäri 
  Reinvuo Ulla toimistonhoitaja/pöytäkirjanpitäjä 
  Koskenlaine Sirpa johtava hoitaja    
  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri   
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja 
  Vauhkonen Päivi   Pelkosenniemen kunnanjohtaja   
  Rautiainen Esko      Savukosken kunnanjohtaja  
    
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                         Pöytäkirjanpitäjä 
                    
 
  Tero Luoma-aho             Ulla Reinvuo 
                       
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 142  – 150  
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski     
  28.11.2019          27.11.2019 
 
  Pentti Pyykönen       Jouko Savukoski 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka  2.12.2019 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
 
 
 
Todistaa   
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 142   20.11.2019  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 142 Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valit-

semilla jäsenillä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja sairaansi-
joja terveyskeskuksessa. Kunkin kunnan valitsemilla jäsenten ääni-
määrä 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  Henkilökohtainen  

varajäsen 
 

 Pelkosenniemi 6 ääntä 6 sairaansijaa 
                    

Kulpakko Aino  1,5  2          Honkanen Heikki 
Laukkanen Anu  1,5          Oikarinen Antti 
Luoma-aho Tero   1,5  2          Suopanki Elina  
Pyykönen Pentti   1,5  2      Kiemunki Sari-Anne 

    6 ääntä 
 
 Savukoski  6 ääntä   6 sairaansijaa 
                     

 Ahola Merja   1,5  3         Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  1,5           Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  1,5         Peltoniemi Helena 
 Savukoski Jouko  1,5  3     Luiro Anu 
    6 ääntä 
 
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
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Hallitus § 143 - 145   20.11.2019 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 143 Hallituksen päätöksen 28.6.2017 § 47 mukaan kokouskutsu on annet-

tava 15 päivää ennen kokousta ja esityslista seitsemän päivää ennen 
kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian erityinen kiireelli-
syys sitä vaatii. 

 
 Kokouspäivä on sovittu 4.11.2019 ja esityslista lähetetty hallituksen 

jäsenille ja asioiden esittelijöille 13.11.2019. 
 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Jl. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Hall § 144 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla 

valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ään-
tenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkas-

tajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat 

ääntenlaskijoina, valittiin  Pentti Pyykönen ja Jouko Savukoski. 
 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Hall § 145 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa jär-

jestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolli-

set lisäasiat. 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja totesi, ettei 

lisäasioita ole jaettu. 
 
 Esko Rautiainen poistui kokouksesta klo 16.05. 
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Hallitus § 146   20.11.2019 
 
GERIATRIN OSTOPALVELU SEKÄ MUISTIPOLIKLINIKAN KÄYNNISTÄMINEN 
 
Hall § 146 Kuntayhtymä on saanut Sallasta yhteistyötarjouksen muistipoliklinikan 

käynnistämisestä ja geriatrin palveluista. Geriatri vastaa luontaisesti 
ikääntyvän väestön tarpeisiin. Tällä hetkellä muistisairauksien diag-
nostiikka tapahtuu keskussairaalassa. Seurantaa ei käytännössä ole. 
Hinnastoa lukemalla pelkkä diagnostinen neurologin poliklinikkakäynti 
maksaa kunnalle 670 euroa. Todennäköisesti tähän lisätään hoitajan 
vastaanottomaksuja ja muita sivukuluja, mutta ilman pääsyä kunnille 
tuleviin laskuihin, jää tarkempi kokonaiskustannus arvioimatta. Hinnas-
toa lukemalla kokonaiskustannus lienee 1000-1500 euroa/potilas. 

 
 Sallan esittämä sopimus on liitteenä 1. Geriatrin tuntihinta on 170 eu-

roa, lisäksi kilometrikorvaus ja matka-ajalta 85 euroa/h. Täydestä työ-
päivästä, matkat+työtunnit kilometreineen, on geriatrin kokonaislasku-
tus 1489 euroa. Lisäksi sopimuksessa on muistisairaanhoitajan palve-
lut 85 euroa/h. Muistisairaanhoitajan palvelu tulee rajoittumaan muisti-
poliklinikan alkuun koulutuksen ja tuutoroinnin muodossa. Koulutuksi-
en osalta kummankin henkilön tuntipalkka tuplaantuu johtuen valmis-
telutyöstä.  

 
 Diagnoosia vailla olevia potilaita geriatri pystyy tässä katsomaan 3-4 

kappaletta päivässä. Diagnoosi vaatii pään MRI-kuvauksen, joka mak-
saa kuntayhtymälle 248-256 euroa/kpl. Lääkitysarvioita ja konsultaa-
tiota ehtii toki useampiakin, päiväohjelma muodostetaan tarpeen mu-
kaan. Geriatrin vastaanotot ovat järjestettävissä sekä Savukoskella et-
tä Pelkosenniemellä nykyisilläkin tilaratkaisuilla. Geriatri ei toimi nor-
maalin vastaanottotyön lisäresurssina. 

 
 Vähimmillään suora säästö on näin ollen 1489+3x256=2257 vs LKS:n 

noin 3000 euroa kolmen potilaan kohdalta eli 743 euroa. Epäsuorat 
säästöt tulevat pitkällä aikavälillä muistisairaiden ja ikäihmisten pa-
remmasta hoitotasapainosta ja lääkityksestä, mikä johtaa vähentynei-
siin sairaalahoitojaksoihin, pidempään kotona pärjäämiseen ja kaatu-
mistapaturmien vähenemiseen. Koulutuskustannuksia en pysty tähän 
sisällyttämään, sillä niiden tarve määrittyy vasta käynnistysvaiheessa. 

 
 Muistipoliklinikka käynnistetään vuoden vaihteessa henkilökunnan 

(sisältäen palveluasumisyksiköt) koulutuksella. Muistipoliklinikan kus-
tannukset läpilaskutetaan käytön mukaisesti omistajakunnilta johtuen 
erikoissairaanhoidollisesta luonteesta. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy 
 

1. geriatrin ostopalvelusopimuksen Sallan kunnan kanssa ja  
2. muistipoliklinikan käynnistämisen vuoden 2020 alusta. 

 
Esko Rautiainen palasi kokoukseen tämän pykälän keskustelujen ai-
kana klo 16.12. 
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Hallitus § 146   20.11.2019 
 
…Geriatrin ostopalvelu sekä muistipoliklinikan käynnistäminen 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi 

1. geriatrin ostopalvelusopimuksen Sallan kunnan kanssa ja  
2. muistipoliklinikan käynnistämisen vuoden 2020 alusta. 
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Hallitus § 147   20.11.2019 
 
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN (75 %) TÄYTTÄMINEN  
 
Hall § 147 Kuntayhtymän lääkäriresurssin tarve säilyy ennallaan. Nykyisen palve-

lurakenteen karsimista ei ole suunnitelmissa. Käytännössä lääkäri-
resurssin tarve vähenee vain vuodeosaston lakkauttamisella. Heikki 
Kouri on lupautunut jatkamaan nykyisin ehdoin 75% työajalla, kuten 
nyt elokuusta 2019 lähtien on asia ollut.  

 
Ehdotus: Jl. Hallitus jatkaa terveyskeskuslääkäri Heikki Kourin työsopimusta, 75 % 

työajasta, 31.12.2020 saakka. 
 
Päätös:  Hallitus jatkaa terveyskeskuslääkäri Heikki Kourin työsopimusta, 75 % 

työajasta, 31.12.2020 saakka. 
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Hallitus § 148    20.11.2019 
 
VUODEOSASTON SAIRAANSIJOJEN MÄÄRÄN VAHVISTAMINEN 2020 
 
Hall § 148 Kuntayhtymän vuodeosastolla on ollut kuluneen vuoden alusta lähtien 

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

 
 Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustot vah-

vistavat kuntayhtymän terveyskeskuksesta varaamiensa sairaansijojen 
lukumäärän. Kuntayhtymän hallituksessa kunnan valitsemien jäsenten 
äänimäärä on sama kuin kunnan varaamien sairaansijojen määrä.   

 
 Vuodeosaston kuormitusprosentti oli kuluvan vuoden lokakuun lop-

puun mennessä 85,66 %. Ilman ulkokunnille myytyjä hoitopäiviä jä-
senkuntien käyttö on 84,7 %. Ulkokuntamyyntiä ei enää juuri ole. Pal-
velukoti Onnelan peruskorjauksen vuoksi kaksi asumispalvelun paikan 
saanutta on odottanut asuntojaan vuodeosastolla ja kolme kotona 
asuvaa on käynyt säännöllisesti vuorohoidossa terveyskeskuksessa 
palvelukodin sijasta.  

 
 Vaikka sairaansijoja vähennettiin kahdella paikalla vuoden 2019 alusta 

alkaen, nykyiseen ja ennustettuun väestöön nähden vuodeosaston 
hoitopaikkojen määrä on vieläkin ylimitoitettu. Syyskuun lopun käyttö-
asteeseen perustuen hallitus 2.10.2019 § 127 esitti jäsenkuntien val-
tuustoille sairaansijojen vähentämistä kahdella, 12 paikasta kymme-
neen (10), jolloin voitaisiin henkilökuntamäärää muuttaa ilman irtisa-
nomisia ja henkilöstöä siirtää tarvittaessa muihin toimipisteisiin.  Vah-
vistetut vuodepaikat määrittelevät henkilöstömitoituksen tarpeen ja 
työvuorolista on aina laadittava maksimimitoitusta varten. 12-
paikkaisen osaston mitoitus on tällä hetkellä 1,08 henkilöä / vuode-
paikka. Kahden vuodepaikan vähennyksellä mitoitus olisi 1 henki-
lö/vuodepaikka, mikä on suositusten mukaisesti vielä hyvä. Jos taas 
vuodepaikkoja on alle kymmenen, vuodeosaston säilyttäminen ei ole 
taloudellisesti järkevää, kun henkilöstövähennyksillä ei saada säästöjä 
aikaan. 

 
 Vuodepaikkojen vähennyksestä huolimatta vuodeosastolla voidaan 

hoitaa akuutit potilaat. Erikoissairaanhoidosta voidaan ottaa potilaat 
jatkohoitoon vuodeosastolle heti kun se hoidon kannalta on mahdollis-
ta ja jos potilas on halukas terveyskeskuksessa tapahtuvaan kotiu-
tumiseen valmistavaan hoitoon. Mahdollisesti vapaana olevia vuode-
paikkoja voidaan myydä ulkokunnille aiempaan tapaan. 

 
 Pelkosenniemen kunnanvaltuusto on 5.11.2019 § 60 päättänyt, ettei 

se vähennä varaamiensa sairaansijojen määrää, vaan selvittää tilojen 
yhteiskäyttöä mm. vanhusten palveluasumiseen, vuorohoitoon sekä 
perhehoitoyksikkötoimintaan, kuntouttavaan toimintaan tai muilla ta-
voin kehittää palvelukokonaisuutta tiloja hyödyntäen hyvinvointikes-
kukseksi.  
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Hallitus § 148     20.11.2019  
 
…Vuodeosaston sairaansijojen vahvistaminen 2020 
 
 Savukosken kunnanvaltuusto on myös vahvistanut 11.11.2019 § 46 

varaamiensa sairaansijojen lukumääräksi nykyisen paikkaluvun, mikäli 
Pelkosenniemen valtuuston päätös pysyy nykyisellään voimassa.  

 
 Kuntayhtymän tehtävänä on voimassaolevan perussopimuksen mu-

kaan järjestää jäsenkuntiensa puolesta laissa säädetty kansanterveys-
työ sekä yhteen sovittaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoi-
donpalveluja.   

 
 Perussopimuksella ei ole siirretty kuntayhtymälle mm. sosiaalitoimen 

palveluasumista eikä perheyksikkötoimintaa. Terveyskeskuksen muut-
taminen hyvinvointikeskukseksi edellyttää jäsenkuntien neuvotteluja 
tarvittavien muutosten tekemiseksi perussopimukseen sekä Aluehallin-
toviraston antaman toimiluvan muutosta. Pelkosenniemen kunnanval-
tuuston 5.11.2019 § 60 päätöstä ei voitane ilman perussopimuksen ja 
terveyskeskuksen toimiluvan muutosta voida panna täytäntöön. Lisäk-
si terveyskeskuksen vuodeosaston muuttaminen esim. perheyksiköksi 
tai palveluasumiseen sopivaksi vaatii ehdottomasti huonetila- ym. 
muutoksia.  

 
 Kuntayhtymä on tehnyt Perlacon Oy:n kanssa sopimuksen terveyspal-

velujen järjestämisvaihtoehtojen kilpailuttamisesta vuoden 2020 alus-
sa. Savukosken kunta on 1.4.2019 päättänyt kilpailuttaa järjestämis-
vastuullaan olevat kotipalvelun, kotihoidon, asumispalvelut ja niiden 
kotipalvelut. Pelkosenniemen kunta on päättänyt 7.5.2019, ettei se 
osallistu sote-palveluiden kilpailutukseen. Perussopimuksen muutos 
taas ennen kilpailutuksen tuloksia ei kannata, koska kilpailutus ei sisäl-
lä Pelkosenniemen kunnan osalta sosiaalipalveluja. 

 
 Jäsenkuntien valtuustojen päätösten mukaisesti vuodeosaston toimin-

ta jatkuu 12-paikkaisena. Tämä tarkoittaa sitä, että vuodeosaston hen-
kilökunnasta ei voida irrottaa työntekijää suun terveydenhuollon käyt-
töön ja sijaisuuksiin varataan tarvittavat määrärahat. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus merkitsee jäsenkuntien varaamat vuodepaikat (6+6) tiedoksi 

saaduksi ja laatii talous- ja toimintasuunnitelmansa tältä pohjalta. 
 
 Puheenjohtaja luki hallitukselle viestin Lapin aluehallintoviraston sosi-

aalihuollon ylitarkastajalta Päivi Salmiselta, joka vastaa sosiaalihuollon 
palveluiden osalta vanhusten tehostetusta asumispalvelusta ja perhe-
hoidosta. ”Molemmat em. palvelut ovat sosiaalipalveluja, joita tuote-
taan sosiaalihuoltolain mukaisesti. Tuntematta kuntayhtymänne perus-
sopimusta oletan, että kuntayhtymänne tehtäväksi on määritetty pel-
kästään terveydenhuollon palvelut, näin ollen sosiaalihuollon palvelui-
den järjestäminen/tuottaminen kuntayhtymän kautta edellyttäisi perus-
sopimuksen muuttamista. Kunta tai kuntayhtymä ei tarvitse lupaa pal-
veluiden järjestämiseen tai tuottamiseen mutta kunnan ja kuntayhty-
män on noudatettava lakeja ja suosituksia.  
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Hallitus § 148    20.11.2019 
 
… Vuodeosaston sairaansijojen vahvistaminen 2020 
 
 Linkki vielä voimassaolevaan vanhusten palveluiden laatusuosituk-

seen: 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80132/06_201
7_Laatusuositusjulkaisu_fi_kansilla.pdf 

 Laatusuositusta ollaan parhaillaan päivittämässä ja muutoksia on to-
dennäköisesti tulossa mm. henkilöstömitoituksiin. 

 Tehostetussa palveluasumisessa asukkaat asuvat huoneenvuokralain 
mukaisessa vuokrasuhteessa. Asunnon edellytetään olevan kohtuulli-
sen kokoinen, vähintään n. 20 neliötä ja huoneessa tulee olla omat 
saniteettitilat. Koska kyse on normaalista vuokrasuhteesta, kenenkään 
asuntoon ulkopuolinen taho ei voi sijoittaa muita ihmisiä asumaan. 
Lähtökohtaisesti tehostetussa palveluasumisessa ihmisen huone on 
hänen kotinsa. Asumispalvelussa asuminen ja palvelu on siten yhdis-
tetty, että palveluasumisen piiriin otetaan henkilöt, joiden toimintakyky 
on siinä määrin heikentynyt, että he tarvitsevat sosiaalipalveluita sel-
viytyäkseen jokapäiväisestä elämästä. Tavallisessa palveluasumises-
sa asumispalveluita on saatavilla päiväaikana, tehostetussa palvelu-
asumisessa ympäri vuorokauden. Perhehoito on tarkoitettu perheen-
omaiseksi hoidoksi, joten laitoksen yhteyteen perhehoitoa on vaikea 
kuvitella.” 

 
Pääätös: Hallitus merkitsi jäsenkuntien varaamat vuodepaikat (6+6) tiedoksi 

saaduksi ja laatii talous- ja toimintasuunnitelmansa tältä pohjalta. 
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Hallitus § 149    20.11.2019 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Hall § 149  Sosiaali- ja terveysministeriö 

- tiedote 132/2019 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut py-
syvät ennallaan vuonna 2020 

Kemijärven kaupunki 
- lääkäripäivystyssopimuksen uusiminen 1.1.-31.12.2020 
P-S ktt ky 
- ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja 24.10.2019 
Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri § 57-61 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 175-184 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja § 22-25 henkilöstöasioita 
- vastaava hammaslääkäri § 14-15 henkilöstöasioita 

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN   Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    169 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|    |    | 

Hallitus § 150   20.11.2019 
 
MUUT ASIAT 
 
Hall § 150  Johtava hoitaja ilmoitti, että kuntayhtymän arkistossa on tarpeeton ja 

tilaa vievä kassakaappi, josta voitaisiin luopua. Hallitus hyväksyi kas-
sakaapin myynnin. 

 
 Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen ilmoitti, että kuntayhtymän pyytämä 

lainatakaus oli jätetty pöydälle Pelkosenniemen kunnanhallituksessa, 
mutta asia on tarkoitus saattaa valtuustokäsittelyyn 10.12.2019.  

 
 Todettiin, että edellisestä johtuen on tarpeen neuvotella jatkoaikaa 

Savukosken terveysaseman urakkatarjousten voimassaoloon. 
 
 Kunnanjohtajat ilmoittivat, että perusjäsenkuntien välinen neuvottelu 

mm. perussopimuksen päivittämisestä järjestetään 28.11.2019.  
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Hallitus      20.11.2019 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät     142 - 150 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää-
töksiin 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 alle-
kirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen-
nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia-
kirjat 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 260 euroa. 

Liitetään pöytäkirjaan  

 


