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KOKOUSTIEDOT 
 
Aika  10.3.2020 klo 15.00 – 15.22 
 
Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
 
OSALLISTUJAT 
 
Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Kulpakko Aino Honkanen Heikki        

  Laukkanen Anu    
  Luoma-aho Tero   puheenjohtaja 

  Pyykönen Pentti 
     
 
  Savukoski 
  Ahola Merja                     
  Kelloniemi Marja-Liisa  
   Kilpimaa Kari  
  Savukoski Jouko    Luiro Anu  varapuheenjohtaja       
   
Muut osallistujat 

  Varmo Veli-Matti johtava lääkäri   
  Reinvuo Ulla toimistonhoitaja/pöytäkirjanpitäjä  
  Koskenlaine Sirpa johtava hoitaja/pöytäkirjanpitäjä    
  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri   
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja 
  Vauhkonen Päivi   Pelkosenniemen kunnanjohtaja   
  Mulari Antti      Savukosken kunnanjohtaja  
   
    
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                         Pöytäkirjanpitäjä 
                    
 

  Tero Luoma-aho       Sirpa Koskenlaine              
                       
 

KÄSITELLYT ASIAT §:t 13  – 23   
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski    
       
 
  Marja-Liisa Kelloniemi Pentti Pyykönen 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 

Aika ja paikka  20.3.2020 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/hallinto/poytakirjat-hallitus/ 
   
 
 
Todistaa   

  Elina Parkkima, toimistosihteeri  
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Hallitus § 13    10.3.2020  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 13  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              Honkanen Heikki 
Laukkanen Anu  1,5          Oikarinen Antti 
Luoma-aho Tero   1,5             Suopanki Elina  
Pyykönen Pentti   1,5          Kiemunki Sari-Anne 

    6 ääntä 
 
 Savukoski  6 ääntä   6 sairaansijaa 
                     

 Ahola Merja   1,5 2  Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  1,5 2           Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  1,5         Peltoniemi Helena 
 Savukoski Jouko  1,5 2      Luiro Anu 
    6 ääntä 
 
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi.  
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Hallitus § 14 – 16   10.3.2020 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 14 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 5.3.2020 ja esityslista lähetetty hallituksen jä-

senille ja asioiden esittelijöille 5.3.2020. 
 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Jl. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Todettiin.  
 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Hall § 15 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 Marja-Liisa Kelloniemi ja Pentti Pyykönen.    
 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Hall § 16 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa jär-

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

set lisäasiat. 
 Hallitus 26.2.2020 hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja 

lisäasioina käsiteltäväksi aluksi § 17 Savukosken terveysaseman ra-
kennusaikaisen valvojan nimeämisen ja § 18 Savukosken terveys-
aseman rakennusaikaisen rakentamistoimikunnan nimeäminen. Mui-
den pykälien numerointia muutettiin vastaavasti. 

 
 Koska kokouksessa 26.2.2020 ei ollut koolla enempää kuin puolet 

jäsenistä, kokous ei ollut päätösvaltainen ja kyseiset asiat on kä-
siteltävä uudelleen. 
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Hallitus § 16    10.3.2020 
 
…Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja kokouksen 

26.2.2020 käsiteltävänä olleiden asioiden uudelleen käsittelyn, koska 
kokous ei ollut päätösvaltainen. Lisäasioina käsiteltiin aluksi § 17 Sa-
vukosken terveysaseman rakennusaikaisen valvojan nimeämisen ja § 
18 Savukosken terveysaseman rakennusaikaisen rakentamistoimi-
kunnan nimeämisen. Muiden pykälien numerointia muutetaan vastaa-
vasti. 
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Hallitus § 17    26.2.2020 
Hallitus § 17    10.3.2020 
 
SAVUKOSKEN TERVEYSASEMAN RAKENNUSAIKAISEN VALVOJAN NIMEÄMINEN 
 
Hall § 17 Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n kiinteistötyöryhmä totesi koko-

uksessaan 19.2.2020, että rakennettavien terveyskeskustilojen (Sau-
Herran kiinteistö) rakennusaikaiseksi työmaan valvojaksi pitää nimetä 
henkilö. Savukosken tekninen johtaja Jarmo Ahtinen valtuutettiin sel-
vittämään valvojan palkkakustannukset kunnasta ja pyytämään tarjous 
kahdelta muulta palvelun tarjoajalta. 

 
 Valvontakäyntejä on alustavasti suunniteltu rakennusajalle 11 kpl. 
 
 Ahtinen selosti asiaa kokoukselle. 
 
 Savukosken kunnan veloittama tuntihinta on 40 €. Hinta-arvio on yh-

teensä 880 €, kun tarkastuskerran pituus on kaksi tuntia. 
 
 Mauri Hietanen 500 €/kerta, jolloin hinta on yhteensä 5.500 €. 
 
 Ari Kellokumpu 300 €/kerta, jolloin hinta on yhteensä 3.300 €. 
 
 Jarmo Ahtinen poistui kokouksesta asian selostuksen jälkeen. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus valitsee rakennusaikaiseksi valvojaksi Ari Kellokummun. 
 
Päätös: Hallitus yksimielisesti valitsi rakennusaikaiseksi valvojaksi Ari Kello-

kummun. 
 
Hallitus 10.3.2020  
Ehdotus: Jl. Hallitus valitsee rakennusaikaiseksi valvojaksi Ari Kellokummun. 
 
Päätös: Hallitus yksimielisesti valitsi rakennusaikaiseksi valvojaksi Ari Kello-

kummun. 
  
 Pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Hallitus § 18   26.2.2020 
Hallitus § 18    10.3.2020 
 
SAVUKOSKEN TERVEYSASEMAN RAKENNUSAIKAISEN RAKENTAMISTOIMIKUNNAN 
NIMEÄMINEN 
 
Hall § 18 Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n kiinteistötyörymä on monijäse-

ninen ja tästä syystä ei ole järkevää, että koko työryhmä osallistuu 
kaikkiin työmaakokouksiin. Rakennusaikaista työmaaseurantaa varten 
on tarkoituksenmukaista nimetä erillinen rakentamistoimikunta. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus perustaa rakennusaikaisen rakentamistoimikunnan ja valitsee 

jäsenet toimikuntaan. 
 
Päätös: Hallitus  
 

1. perusti rakennusaikaisen rakentamistoimikunnan ja 
2. valitsi rakentamistoimikuntaan Merja Hakalan, Sirpa Koskenlai-

neen (sihteeri), Jouko Savukosken (puheenjohtaja), Pentti Pyykö-
sen (varapuheenjohtaja), Tero Luoma-ahon, Raimo Haapakosken 
ja Elina Kostamovaaran. 

 
Hallitus 10.3.2020 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus perustaa rakennusaikaisen rakentamistoimikunnan ja valitsee 

jäsenet toimikuntaan. 
 
Päätös: Hallitus 
 

1. perusti rakennusaikaisen rakentamistoimikunnan ja 
2. valitsi rakentamistoimikuntaan Merja Hakalan, Sirpa Koskenlai-

neen (sihteeri), Jouko Savukosken (puheenjohtaja), Pentti Pyykö-
sen (varapuheenjohtaja), Tero Luoma-ahon, Raimo Haapakosken 
ja Elina Kostamovaaran. 

 
Pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Hallitus § 19   26.2.2020 
Hallitus § 19    10.3.2020 
 
SÄTEILYTURVALLISUUSVASTAAVAN NIMEÄMINEN JA TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN 
VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 19 Johtava hoitaja: 
 Säteilyturvakeskus (STUK) on tehnyt 7.2.2020 päätöksen nro 

2358/L3/20 säteilyturvallisuusvastaavasta. Röntgenhoitaja Timo Sil-
lankorva on röntgenhoitajan opintojen kautta saanut oikeuden toimia 
säteilyturvallisuusvastaavana. STUK:n turvallisuusluvan nro 2358 
määritellyn toiminnan säteilyturvallisuusvastaavaksi 6.3.2020 alkaen 
on hyväksytty röntgenhoitaja Timo Sillankorva. 

  
 Timo Sillankorvan tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan 6.3.2020 al-

kaen 150 e/kk, jolloin palkka on oikeassa suhteessa päivystävän sai-
raanhoitajan, psykiatrisen sairaanhoitajan ja diabeteshoitajan tehtävä-
kohtaisen palkan kanssa. 

 
 Mikäli röntgenhoitajan toimi muuttuu kokoaikaiseksi, siinä yhteydessä 

tarkistetaan tehtäväkohtaista palkkaa uudelleen.   
 
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy, että röntgenhoitaja/säteilyturvallisuusvastaava Timo 

Sillankorvan tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan 6.3.2020 alkaen 
150 e/kk. 

 
 Mikäli röntgenhoitajan toimi muuttuu kokoaikaiseksi, tarkistetaan teh-

täväkohtaista palkkaa uudelleen.  
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Hallitus 10.3.2020 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy, että röntgenhoitaja/säteilyturvallisuusvastaava Timo 

Sillankorvan tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan 6.3.2020 alkaen 
150 e/kk. 

 
 Mikäli röntgenhoitajan toimi muuttuu kokoaikaiseksi, tarkistetaan teh-

täväkohtaista palkkaa uudelleen. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Pykälä tarkastettiin kokouksessa.  
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Hallitus § 20    26.2.2020 
Hallitus § 20    10.3.2020 
 
SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 
 
Hall § 20  Johtava hoitaja: 
 Sairaanhoitajan tointa vastaanotolla on hoidettu määräaikaisilla sijai-

suuksilla 1.4.2014 alkaen. Toimen täyttäminen on tarpeen. 
 
 Kunnallinen toimi voidaan täyttää ilman julkista hakua. Kuntayhtymän 

hallitus päättää perussopimuksen ja hallintosäännön perusteella vaki-
naisen henkilöstön valinnasta. 

 
 Vastaanotolla ja laboratoriossa on ollut pitkäaikaisena sairaanhoitajan 

sijaisena sairaanhoitaja Vilma Heino 5.11.2018 alkaen niin, että ket-
juuntuminen on muodostunut.  

  
 Kuntayhtymän hallitus on 18.5.2017 § 35-36 muuttanut määräaikaiset 

sijaisuudet ketjutuksen johdosta toistaiseksi voimassa oleviksi. Perus-
teluina tuolloin mm:  

 
 ”TSL 1:3.3 §:n mukaan toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei 

ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden 
yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työvoi-
man tarpeen pysyväksi. 

 Määräaikaisten työsuhteiden ketjutuksen kestoaika ja yhdenjaksoisuus, vuo-
tuisten työssäolopäivien lukumäärä, määräaikaisuuksien perusteet ja työteh-
tävien samankaltaisuus osoittavat työvoiman tarpeen. Uutta työtä on välittö-
mästi tarjolla entisen määräaikaisuuden päätyttyä.  

 Oikeuskäytännöstä mainittakoon KKO:2011:73. Tässä ratkaisussa KKO kat-
soi seitsemän vuotta kestäneen määräaikaisten työsopimusten ketjutuksen 
laittomaksi ja totesi ratkaisun perusteluissa, että pelkästään se seikka, että 
kantajan kanssa oli solmittu seitsemän vuoden aikana solmittu 10 määräai-
kaista työsopimusta, riitti osoittamaan, että työnantajalla oli pysyvä työvoi-
man tarve.  

 Työsopimuslain esitöissä (HE 239/2010 vp) todetaan, että samojen sopija-
puolten välillä solmituissa peräkkäisissä määräaikaisissa työsopimuksissa 
perusteelta edellyttävä painavuus kuitenkin kasvaa määräaikaisten sopimus-
ten määrän kasvaessa. Mitä useampia peräkkäisiä määräaikaisia sopimuk-
sia tehdään, sitä vahvemmin kasvaa oletus työvoiman tarpeen pysyvyydes-
tä. 

 Toisin sanoen määräaikaisen työsopimuksen uudistamiskynnys tiukkenee 
ketjutuksen jatkuessa. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että määräaikai-
sen työsopimuksen perusteita on tulkittava sitä suppeammin ja tiukemmin 
mitä useampia ja tosiaan enintään lyhyehköin väliajoin seuraavia määräai-
kaisia sopimuksia on solmittu.” 

 

 Heino on halukas jatkamaan työtä vastaanotolla ja laboratoriossa. 
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Hallitus § 20    26.2.2020 
Hallitus § 20   10.3.2020 
 
…Sairaanhoitajan toimen täyttäminen 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. valitsee sairaanhoitajan toimeen sairaanhoitaja Vilma Heinon 
1.3.2020 alkaen ja 

2. toteaa, että koeaikaa ei määrätä. 
 
Päätös:  Hallitus yksimielisesti 
 

1. valitsi sairaanhoitajan toimeen sairaanhoitaja Vilma Heinon 
1.3.2020 alkaen ja 

2. totesi, että koeaikaa ei määrätä. 
 
Hallitus 10.3.2020 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. valitsee sairaanhoitajan toimeen sairaanhoitaja Vilma Heinon 
1.3.2020 alkaen ja 

2. toteaa, että koeaikaa ei määrätä. 
 
Päätös:  Hallitus yksimielisesti 
 

1. valitsi sairaanhoitajan toimeen sairaanhoitaja Vilma Heinon 
1.3.2020 alkaen ja 

2. totesi, että koeaikaa ei määrätä. 
   
  Pykälä tarkastettiin kokouksessa.  
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Hallitus § 21   26.2.2020 
Hallitus § 21   10.3.2020 
 
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TEHTÄVIEN VAATIVUUDEN ARVIOINTI JA  
PALKKAHARMONISOINTI 
 
Hall § 21 Ympäristöterveysjohtaja: 
 Kuntayhtymän hallitus on 26.9.2018 § 87 hyväksynyt palkkahar-

monisoinnin kuntayhtymätasolla, ja 12.6.2019 § 92 tehtävien vaati-
vuuden arvioinnin ja henkilökohtaisen lisän arvioinnin perusteet. Mui-
den kuin viranhaltijoiden ja ympäristöterveydenhuollon osalta työ on 
pääsääntöisesti tehty.  

 
 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkauslu-

vun (II luku) mukaan palkkausjärjestelmä tukee toimintastrategiaa, 
vaikuttaa myönteisesti organisaation tavoitteisiin ja on kiinteä osa joh-
tamista. Tavoitteeseen pyritään oikeudenmukaisella palkalla, jonka 
perusteena ovat muun muassa tehtävät ja niiden vaativuus (tehtävä-
kohtainen palkka) ja ammatinhallinta ja työssä suoriutuminen (henkilö-
kohtainen lisä). Periaatteena on tasa-arvoinen palkkaus, eli vaativuu-
deltaan samanlaisesta tehtävästä maksetaan sama palkka. 

 
 Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan hallitus päättää kuntayhtymän 

henkilöstöpoliittisista linjauksista ja palkkauksen periaatteista.  Ympä-
ristöterveydenhuollossa on 11 viranhaltijaa ja 2 työntekijää, joista 6 on 
LSn, 5 TSn, ja 2 KVTESn piirissä. 

 
 Lääkärisopimuksen alaisilla viranhaltijoilla tehtäväkohtaiset palkat on 

käytännössä harmonisoitu yhteistoiminta-alueen aloittamisen jälkeen, 
kun viranhaltijat ovat vaihtuneet. 

 
 TS:n soveltamisalalla kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava yhtenäi-

nen TS:n II luvun mukainen palkkausjärjestelmä, jonka perusteiden on 
oltava henkilöstön tiedossa. Palkkausjärjestelmä edellyttää tehtävä-
kohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän määrittämistä koskevien 
paikallisten arviointijärjestelmien (paikallisten yleisten periaatteiden) 
vahvistamista. (TS-18 II 7 § 1 mom.) Lisäksi TS:n soveltamisalalla on 
oltava TS-kehittämistyöryhmä. TS-oppaan mukaan on käytännössä 
hyväksytty myös järjestely, jossa TS-kehittämistyöryhmänä toimii usei-
ta sopimusaloja käsittelevän VES/TES-neuvotteluryhmän osa, jossa 
vain TS-sopijajärjestöt ovat edustettuina. TS- kehittämistyöryhmä kä-
sittelee TS-palkkausjärjestelmän kokouksessaan 26.2.2020. TS-
palkkausjärjestelmä on esityslistan liitteenä  1. Tehtävänkuvaukset 
ympäristöterveydenhuollon osalta oheisaineistona kokouksessa. 

 
 Tehtävien vaativuuksia läpikäydessä on todettu viiden henkilön tehtä-

väkohtaisen palkan vaativan tarkistusta.  Palkkatyöryhmän 26.2.20 
työskentely selostetaan tarkemmin kokouksessa. Harmonisointiin on 
osittain varauduttu talousarviossa 2020.   
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Hallitus § 21    26.2.2020 
Hallitus § 21   10.3.2020 
 
…Ympäristöterveydenhuollon tehtävien vaativuuden arviointi… 
 
 Lisäksi todetaan, että tässä harmonisoidaan tehtäväkohtaisia palkkoja 

ainoastaan kuntayhtymän sisäisesti ja todetaan, että peruspalkat ovat 
kuntayhtymässä harmonisoinnin jälkeenkin edelleen alemmalla tasolla 
kuin maakunnassa muilla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-
alueilla. 

 
 
Hinnoittelu KY Tehtävä Nykyinen tk-palkka Uusi tk-palkka 

01TOI060 (2576,78)/ 
03HOI040 (2122,42), 
yhdistelmätehtävänä 
palkkahinnoittelun ulko-
puolella 

Toimisto/el avustaja 
50/50 

2102,82 2302,82 

03HOI040 (2122,42) Pieneläinhoitaja 2012,95 2122,42 

TS 5 01 02 01 4 Terveystarkastaja 2734,61 2930 

TS 01 01 01 1 Johtava terveystarkasta-
ja * 

3091,97 3330 

*palkan rakenteellinen korjaus, ei kustannusvaikutusta budjetoituun peruspalkkaan 
 

Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan TS palkkausjärjestelmän sekä ym-
päristöterveydenhuollon palkkojen harmonisoinnin 1.1.2020 alkaen 
edellä esitetyn taulukon mukaisesti. 

 
 Hanna Nurmi esitteli asiaa. 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi liitteenä 1 olevan TS palkkausjärjestelmän sekä ym-

päristöterveydenhuollon palkkojen harmonisoinnin 1.1.2020 alkaen 
edellä esitetyn taulukon mukaisesti. 

 
Hallitus 10.3.2020 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan TS palkkausjärjestelmän sekä ym-

päristöterveydenhuollon palkkojen harmonisoinnin 1.1.2020 alkaen 
edellä esitetyn taulukon mukaisesti. 

 
Päätös: Hallitus hyväksyi liitteenä 1 olevan TS palkkausjärjestelmän sekä ym-

päristöterveydenhuollon palkkojen harmonisoinnin 1.1.2020 alkaen 
edellä esitetyn taulukon mukaisesti. 

 
 Pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Hallitus § 22    26.2.2020 
Hallitus § 22   10.3.2020 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Hall § 22 Ympäristöterveyslautakunta 

- pöytäkirja 14.2.2020 
Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri §:t 6-7 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 24-35  henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 4-6 henkilöstöasioita 

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
 
Hallitus 10.3.2020 
 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
 
 Pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  Kokouspäivämäärä  Sivu 

KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    40 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|    |    | 
 

Hallitus § 23   26.2.2020 
Hallitus § 23 - 24   10.3.2020 
 
 
MUUT ASIAT 
 
Hall § 23 Keskusteltiin Pelkosenniemen Lääkärien rivitalon ja neuvolan myynnin 

vaiheista. 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.32.   
 
Hallitus 10.3.2020 
 
 Anu Laukkanen kertoi Lapin sote-uudistuksen valmistelusta. Pohjois-

Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Poske hoitaa hankkeen rahoi-
tuksen hankkimisen.  

 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.22.    
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Hallitus      26.2.2020 
Hallitus     10.3.2020 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät 13 – 19, 21 - 23       
 

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

Pykälät  20   
 

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  


