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Liitteitä: 

Asia Oys-erva terveyden edistämisen työryhmän täydentäminen
Päätös ja  sen 
perustelut OYS-Erva -terveyden edistämisen työryhmä on PPSHP:n johtajaylilääkäri Juha 

Korpelaisen asettama ja sen toimikausi on 1.1.2020-31.12.2023. Työryhmän 
järjestäytymiskokouksessa 11.3.2020 päätettiin, että nykyistä ryhmää on 
täydennettävä.
 
Työryhmä kokoontuu neljästä viiteen kertaa vuodessa ja sen tehtävät ovat:
1) kehittää Oys:n ja erva-alueen terveyden edistämistoimintaa
2) seurata ja arvioida terveyden edistämisen hyvien toimintamallien 
käyttöönottoa ja toimeenpanoa Oys-erva-alueella
3) arvioida vuosittain terveyden edistämisen toimintaa Oys:n tulosalueilla
4) viestiä terveyden edistämisen toiminnasta Oys:n tulosalueilla ja Oys-erva-
alueella
5) raportoida terveyden edistämistoiminnasta PPSHP:n kuntayhtymän 
johtoryhmälle ja Pohjois-Pohjanmaan sote-ryhmälle.

Oys-erva-alue pyytää nimeämään varsinaisen jäsen ja varajäsenen Oys-erva -
terveyden edistämisen työryhmään. 

Esitetään, että Kainuun sote nimeää työryhmän jäseneksi terveyden 
edistämisen erikoissuunnittelija Saara Pikkaraisen ja varajäseneksi 
hallintoylihoitaja Marjo Huovinen-Tervon. Sähköpostit ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Päätös: Hyväksyn esityksen. 

Päätöksenteko-oikeus Hallintosääntö 17 §
Allekirjoitus

Esa Ahonen, vs. kuntayhtymän johtaja
Päätös yleisesti Paikka ja aika
nähtävillä Kainuun soten hallinto, Pohjolankatu 13, 3. krs, Kajaani ja soten verkkosivut
Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on koh-

distettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuuteen päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen
Oikaisuvaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja postiosoite
viranomainen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus, Kirjaamo, 

PL 400, 87070 KAINUU, kirjaamo@kainuu.fi
Oikaisuvaatimusaika
ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu yleisesti 
nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittami-
nen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toi-
mitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Muutoksenhaku Valituskielto ja sen peruste
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Erillinen muutoksenhakuohje

Tiedoksianto Asianosainen
asianosaiselle Nimetyt, leea.jarvi@ppshp.fi, katri.korolainen@ppshp.fi

Miten 
Lähetetty postitse Luovutettu x Muulla tavalla, miten? sp

Tiedoksiantajan allekirjoitus ja virka-asema Tiedoksiantopäivämäärä

Leena Mikkonen, sihteeri
Vastaanottajan allekirjoitus

Sisäinen jakelu Yhtymähallituksen pj., Maire Ahopelto
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