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KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  27.10.2021 klo 16.00 – 17.55 
 

Paikka  Terveyskeskuksen neuvotteluhuone, Pelkosenniemi 
OSALLISTUJAT 
 
Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Jaakkola Jani      
  Karnaattu Heidi    Sirviö Christian 
  Luoma-aho Tero     
  Nenonen Kati       
     
 
  Savukoski 
  Halonen Jouni             
  Hietanen Jan    
   Kuosku Sari                
  Orava Eeva            
   
Muut osallistujat 

  Varmo Veli-Matti johtava lääkäri                               
  Reinvuo Ulla toimistonhoitaja/pöytäkirjanpitäjä   
  Koskenlaine Sirpa johtava hoitaja/pöytäkirjanpitäjä   
  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri   
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja poissa §:t 94-97 
  Vauhkonen Päivi            Pelkosenniemen kunnanjohtaja    
  Maijala Eeva-Maria      Savukosken kunnanjohtaja vs. 
      
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                  Pöytäkirjanpitäjä 
   
 
 
  Jouni Halonen  Ulla Reinvuo          
                     
KÄSITELLYT ASIAT §:t 94 –  106 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski     
  1.11.2021      
 
  Kati Nenonen  Christian Sirviö 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka  2.11.2021 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/hallinto/poytakirjat-hallitus/ 
 
 
Todistaa   
    
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 94   27.10.2021  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 94 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 (Pelkosenniemen kunnanvaltuusto 
12.4.2021 ja Savukosken kunnanvaltuusto 29.3.2021) talousarvion 
2021 hyväksyessään sairaansijojen lukumääräksi 1.1.2021alkaen 8.   

 
 Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi 1.8.2021–31.5.2025 
 
 Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen  

varajäsen 
 

 Pelkosenniemi 4 ääntä 4 sairaansijaa 
             

Jaakkola Jani            1         Kiemunki Sari-Anne 
Karnaattu Heidi          1   1,33 Sirviö Christian 
Luoma-aho Tero    1   1,33 Luoma-aho Anna-Kaisa  
Nenonen Kati          1   1,33 Viitamäki Jouko 

    4 ääntä 
 
 Savukoski  4 ääntä 4 sairaansijaa 
                     

 Halonen Jouni  1  2        Savukoski Jouko 
 Hietanen Jan  1  2      Karjalainen Sirkka-Liisa 
 Kuosku Sari   1         Peltoniemi Helena 
 Orava Eeva   1         Kilpimaa Kari 
    4 ääntä 
  
Päätös:  Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
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Hallitus § 95–97   27.10.2021 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 95 Hallituksen päätöksen 15.9.2021 § 70 mukaan kokouskutsu on 

annettava 15 päivää ennen kokousta ja esityslista seitsemän päivää 
ennen kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian erityinen 
kiireellisyys sitä vaatii. 

 
 Kokouspäivä on sovittu 15.7.2021 ja esityslista lähetetty hallituksen 

jäsenille ja asioiden esittelijöille 20.10.2021. 
 
 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 § 96 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla 

valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa 
ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen 

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

ääntenlaskijoina, valittiin  Kati Nenonen ja Christian Sirviö. 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 97 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja 

mahdolliset lisäasiat. 
 
 Kati Nenonen esitti käsittelyjärjestyksen muuttamista niin, että § 104 

käsitellään ensimmäisenä ja niiden jälkeen §:t 101 ja 103 ennen 
talousarvion käsittelyä. 

 
Päätös: Keskustelun jälkeen hallitus muutti työjärjestystä niin, että § 104 

käsitellään ensimmäisenä. 
 
 Myöhemmin hallitus muutti työjärjestystä niin, että §:t 101 ja 103 

käsiteltiin ennen § 98.  
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Hallitus § 98    27.10.2021 
 
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2024 
 
Hall § 98 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 – 2024 on numeroimattomana 

liitteenä. 
 
 Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa asukkaille 

perusterveydenhuollon palvelut sekä sovittaa perusterveydenhuolto 
yhteen erikoissairaanhoidon kanssa. Tavoitteena on järjestää 
perusterveydenhuollon palvelut mahdollisimman tehokkaasti, 
taloudellisesti ja tasapuolisesti.  

 
 Kuntayhtymä järjestää alaisensa Koillis-Lapin ympäristöterveyden-

huollon yhteistoiminta-alueen hallinnoimana lisäksi ympäristö-
terveydenhuollon (yleisen terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon) 
palvelut ja lakisääteiset ympäristönsuojelun viranomaistehtävät 
jäsenkunnilleen ja osajäsenkunnilleen, Kemijärven kaupungille ja 
Sallan kunnalle.  

 
 Palkankorotuksiin on varauduttu 1 %:lla. Perusterveydenhuollossa on 

varauduttu kummankin lääkärinviran täyttämiseen sekä 
geriatripalvelujen järjestämiseen. Henkilöstökuluissa on määräraha 
toisen suuhygienistin toimen täyttämiseen, kahteen 
oppisopimuskoulutukseen ja tukipalvelujen määräaikaisen 
toimistosihteerin sekä toimistotyöntekijän palkkaamiseen eläköityvän 
henkilön tilalle. Eläkekulut perustuvat Kevan ennakkoilmoituksiin, jotka 
osoittavat eläkeperusteisten menojen kasvua.  

 
 Vuodeosaston kulut ja tuotot on nyt arvioitu 8 vuodepaikan mukaan, 

jolloin käyttöasteen odotetaan olevan 100 %.  
 
 Toimintatuloihin sisältyvät terveydenhuollon maksut ovat pää-

sääntöisesti asiakasmaksulain sallimien enimmäismäärien mukaiset. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat pienenemään lain 
muutoksen vuoksi. Maksukattoon sisältyviä maksuja on lisätty 
1.1.2022 alkaen, jolloin mm. suun terveydenhuollon maksut kerryttävät 
maksukattoa. Käyntimaksu sairaanhoitajan vastaanotolla on poistunut 
jo 1.7.2021 alkaen.  

 
 Jäsenkuntien osuudet ovat suurin kuntayhtymän tuloerä. Käyttöön 

perustuvien maksuosuuksien pohjaksi on palvelujen tarve arvioitu 
avohoidon osalta Pelkosenniemelle 49 % ja Savukoskelle 51 % 
käynneistä. Vuodeosaston käytöksi arvioidaan 3630 hoitopäivää, jotka 
jakautuvat Pelkosenniemen ja Savukosken kesken tasan.  

 
 Jäsenkuntien osuudet perusterveydenhuoltoon kasvavat yhteensä 

noin 10 % vuoden 2021 talousarviosta. Pelkosenniemen osuudeksi 
arvioidaan 1.927.000  € (1.733.100) ja Savukosken  1.961.000€ 
(1.800.000).  
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Hallitus § 98    27.10.2021 
 
…Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 - 2024 
 
 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kustannukset 

laskevat n.1,5 %. Kustannukset jaetaan jäsenkunnille niiden 
asukaslukujen suhteessa hallinnon ja terveysvalvonnan osalta. 
Eläinlääkintähuollon kustannuksista 75 % laskutetaan kunnan 
asukasluvun perusteella, 12,5 % kunnassa sijaitsevien maitotilojen ja 
12,5 % kunnan poronomistajien eloporoluvun mukaan. Kuntien 
osuudet ovat 743.300 € (754.400).  

 
 Kuntayhtymä hoitaa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen 

ympäristönsuojelun lakisääteiset tehtävät. Maksuosuuksista 40 % 
jaetaan kuntien kesken niiden asukaslukujen suhteessa ja 60 % 
valvontakohteiden suhteessa. Kuntien osuuksiksi on arvioitu yhteensä 
91.400 € (77.600). Kasvua 18 %. 

 
 Uusia investointeja ei ole suunnitelmakaudelle. 
   
Ehdotus: Jl.  Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 – 2024 

Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi. 
 
 Keskustelun aikana hallitus muutti käsittelyjärjestystä siten, että 

pykälät 101 ja 103 käsiteltiin ennen tämän pykälän käsittelyä, minkä 
jälkeen palattiin takaisin tähän pykälään.  

 
 Keskustelun aikana yksimielisesti todettiin, että hoitajien palkkauksen 

tarkistamatta jättäminen (§ 101), 37.000 € ja kotisairaalan 
perustamisesta (§ 103) tulevat säästöt vuodeosaston ja 
vastaanottojen kesäsulkuineen 188.000 € sekä koronasta aiheutuviin 
kuluihin arvioitu valtionosuustulo 120.000 € vähentävät 
taloussuunnitelman perusjäsenkuntien osuuksia yhteensä 345.000. 
Korotukseksi jää siis 41.000 €.   

 
 Puheenjohtaja esitti, että hallitus esittää, edellä mainittujen 

viranhaltijatyönä tehtyjen teknisten korjausten ja jäsenkuntiin 
toimitettavien korjattujen laskelmien jälkeen, toiminta- ja 
taloussuunnitelman 2022–2024 Pelkosenniemen ja Savukosken 
kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi. 

 
 Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 
 
Päätös:  Hallitus esittää, edellä mainittujen viranhaltijatyönä tehtyjen teknisten 

korjausten ja jäsenkuntiin toimitettavien korjattujen laskelmien jälkeen, 
toiminta- ja taloussuunnitelman 2022–2024 Pelkosenniemen ja 
Savukosken kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi. 
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Hallitus § 86    15.9.2021 
Hallitus § 99    27.10.2021 
 
REKRYTOINTIPALVELU 
 
Hall § 86 Kuntayhtymän johtava lääkäri on pyytänyt rekrytointipalvelun tarjoajilta 

seuraavan sisältöisen tarjouksen: 
 
 ”Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä on kahdessa 

kunnassa toimiva kahden lääkärin viran ja yhden hammaslääkärin viran kokoi-
nen perusterveydenhuollon palvelut tuottava kuntayhtymä. Virat ovat täynnä. 

 Eläköitymisen vuoksi 1.1.2022 vapautuu tilaa uudelle tekijälle. Virka on sovit-
tavissa 50-100 prosenttiselle työajalle. Työ tehdään sopimuksen mukaan vain 
Pelkosenniemellä, jossa on 8 paikkainen vuodeosasto tai molemmissa toimi-
pisteissä vuoropäivin. 

 Työ on monipuolista, pääosin toki vanhusväestön tavanomaisiin ongelmiin 
painottuvaa terveyskeskuslääkärin työtä ilman erityistä kiirettä ja ruuhkaa. T3 
on loma-aikaankin alle viikko. Palkka sovitaan kokemuksen ja osaamisen mu-
kaisesti. Kuntayhtymän hallitus päättää vakituiseen virkaan palkatuista henki-
löistä, sijaisuudet sovitaan viranhaltijan toimesta. 

 Pyydämme yritykseltänne tarjousta rekrytointipalvelusta lääkärin viran ja tarvit-
taessa hammaslääkärin kesäsijaisuuden (tarvittaessa viran tilanteen muuttu-
essa) täyttämistä varten. 

 Valinnan kannalta olennaisia tekijöitä ovat palvelun hinta, palvelun laatu, on-
nistumisen arvioitu todennäköisyys ja tekijän arvioitu aloituspäivä sekä muilta 
kunnilta taikka kuntayhtymiltä saatu palaute toiminnastanne. 

 Tarjoukset pyydän lähettämään 22.8.2021 allekirjoittaneelle (veli-
matti.varmo@pelsavu.fi ) sekä johtavalle hoitajalle (sirpa.koskenlaine @pel-
savu.fi ). 

 Pelkoseniemellä 12.7.2021 
 Veli Varmo 
 johtava lääkäri” 
 
 Tarjous on saatu seuraavilta kolmelta yritykseltä, joista vertailu: 
 
  

Tarjoaja

Rekrytointipalkkio

€ kk/rekrytoitu lääkäri

(alv 0) Lisätiedot

100 %

LL/HLL

€/v (alv 0)

Helpro Oy

50-74 % työaika 750,00

75-100%työaika 900,00 laskutus enintään 12 kk 10800,00

MediApu Oy

LK/HLK                  600,00

LL/HLL                 1000,00

EL/EHL                1200,00

laskutus enintään 12 kk,

kk-laskutus suhteutetaan 

rekrytoitavan tekemään 

työaikaan 12000,00

Medimanageri Oy

LL                           998,90

HLL                        998,90

kun rekrytoidun työsuhde on  

jatkunut yli 9 kk, 

palveluntuottaja ei enää 

laskuta kuntayhtymää

8990,10 
/9kk

11986,80  
 
 Tarjoukset ovat nähtävänä kokouksessa.  
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Hallitus § 86    15.9.2021 
Hallitus § 99    27.10.2021 
 
…Rekrytointipalvelu  
 
Hall § 86 Ehdotus annetaan kokouksessa. 
 
 Johtava lääkäri ilmoitti asiassa esteellisyytensä (intressijäävi) ja poistui 

asian käsittelyn ajaksi. 
 
 Jan Hietanen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun, koska 

esittelystä ei käy selkeästi ilmi, onko tarkoitus rekrytoida kaikkien kun-
tayhtymän ammattiryhmien edustajia. 

 
 Hallitus oli yksimielinen asian palauttamisesta uuteen valmisteluun. 
 
Päätös: Hallitus palautti asian uudelleen valmisteluun. 
 

- -     - 
 
Hallitus § 99 Kuntayhtymän johtava hoitaja on pyytänyt lääkärien rekrytointipalvelun 

tarjoajilta seuraavan sisältöisen tarjouksen: 
 
 ”Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä on kahdessa 

kunnassa toimiva kahden lääkärin viran ja yhden hammaslääkärin viran kokoi-
nen perusterveydenhuollon palvelut tuottava kuntayhtymä. Virat ovat täynnä. 

 Eläköitymisen vuoksi 1.1.2022 vapautuu tilaa uudelle tekijälle. Virka on sovit-
tavissa 50-100 prosenttiselle työajalle. Työ tehdään sopimuksen mukaan vain 
Pelkosenniemellä, jossa on 8 paikkainen vuodeosasto tai molemmissa toimi-
pisteissä vuoropäivin. 

 Työ on monipuolista, pääosin toki vanhusväestön tavanomaisiin ongelmiin 
painottuvaa terveyskeskuslääkärin työtä ilman erityistä kiirettä ja ruuhkaa. T3 
on loma-aikaankin alle viikko. Palkka sovitaan kokemuksen ja osaamisen mu-
kaisesti. Kuntayhtymän hallitus päättää vakituiseen virkaan palkatuista henki-
löistä, sijaisuudet sovitaan viranhaltijan toimesta. 

 Pyydämme yritykseltänne tarjousta lääkärirekrytointipalvelusta lääkärin viran 
ja tarvittaessa hammaslääkärin kesäsijaisuuden (tarvittaessa viran tilanteen 
muuttuessa) täyttämistä varten. 

 Valinnan kannalta olennaisia tekijöitä ovat palvelun hinta, palvelun laatu, on-
nistumisen arvioitu todennäköisyys ja tekijän arvioitu aloituspäivä sekä muilta 
kunnilta taikka kuntayhtymiltä saatu palaute toiminnastanne. 

 Tarjoukset pyydän lähettämään 19.10.2021 allekirjoittaneelle (sirpa.kosken-
laine @pelsavu.fi ). 

 Pelkoseniemellä 15.10.2021 
 Sirpa Koskenlaine 
 johtava hoitaja” 
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Hallitus § 86    15.9.2021 
Hallitus § 99    27.10.2021 
 
…Rekrytointipalvelu  
 
Hall § 99 
 

Tarjous on saatu seuraavilta kolmelta yritykseltä, joista vertailu: 
 
  

Tarjoaja

Rekrytointipalkkio

€ kk/rekrytoitu lääkäri

(alv 0) Lisätiedot

100 %

LL/HLL

€/v (alv 0)

Helpro Oy

50-74 % työaika 750,00

75-100%työaika 900,00 laskutus enintään 12 kk 10800,00

MediApu Oy

LK/HLK                  600,00

LL/HLL                 1000,00

EL/EHL                1200,00

laskutus enintään 12 kk,

kk-laskutus suhteutetaan 

rekrytoitavan tekemään 

työaikaan 12000,00

Medimanageri Oy

LL                           998,90

HLL                        998,90

kun rekrytoidun työsuhde on  

jatkunut yli 9 kk, 

palveluntuottaja ei enää 

laskuta kuntayhtymää

8990,10 
/9kk

11986,80  
 
 Tarjoukset ovat nähtävänä kokouksessa.  
 
 Johtavan lääkärin intressijääviyden vuoksi, asian on valmistellut ja esi-

tyksen tekee hallintosäännössä nimetty sijainen, johtava hoitaja. 
 
Ehdotus: Jh. Hallitus  
 

1. päättää käyttää kaikkia lääkärirekrytointipalvelun kilpailutukseen 
osallistujia lääkärirekrytoinnissa ja 

2. antaa viranhaltijoille luvan solmia lääkärirekrytointisopimuksen hei-
dän kanssaan. 

 
Veli-Matti Varmo poistui esteellisenä (intressijäävi) tämän pykälän käsit-
telyn ajaksi. 

 
Päätös:  Hallitus  
 

1. päätti käyttää kaikkia lääkärirekrytointipalvelun kilpailutukseen osal-
listujia lääkärirekrytoinnissa ja 

2. antoi viranhaltijoille luvan solmia lääkärirekrytointisopimuksen hei-
dän kanssaan. 
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Hallitus § 91   15.9.2021 
Hallitus § 100   27.10.2021 
 
HYVINVOINTIALUEESEEN SIIRTYMISEN STRATEGIA 
 
Hall § 91 Uusi Lapin hyvinvointialue järjestää sosiaali-, terveys- ja pelastustoi-

men palvelut 1.1.2023 alkaen. 
 
 Lapin hyvinvointialue on itsenäinen organisaatio, joka järjestää jat-

kossa kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Terveydenhoidon 
palveluina perus- ja erikoissairaanhoito, suun terveydenhoito sekä 
koulun oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut. Sosiaalipalve-
luina mm. ikäihmisten palvelut, lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu, 
perheoikeudelliset palvelut (mm. adoptioasiat sekä huolto-, tapaamis- 
ja elatussopimukset), päihdehuolto, työikäisten palvelut (mm. aikuis-
sosiaalityö ja kuntouttava työtoiminta) ja vammaispalvelut.  

 
 1.1.2023 alkaen Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön 

kuntayhtymän palveluksessa olevat terveydenhuollon työntekijät siirty-
vät Lapin hyvinvointialueen työntekijöiksi. Tämän lisäksi Lapin hyvin-
vointialueelle siirtyvät hallinto- ja tukipalveluista henkilöt, joiden tehtä-
vistä vähintään 50 prosenttia on ollut sosiaali- ja terveydenhuoltoon 
tukitehtäviä. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi ruokahuolto, siivous, laite-
huolto, toimisto- ja hallintopalvelut, palkanlaskenta, talous- ja henkilös-
töpalvelut, ICT-palvelut, tekniset palvelut, laboratoriot ja kuvantamis-
palvelut.  

 
 Henkilökunta siirtyy liikkeenluovutuksella kuntayhtymän työntekijänä 

Lapin hyvinvointialueen työntekijäksi ns. vanhoina työntekijöinä. Täl-
löin palkanmaksu, vuosiloma-, ja eläketurva ynnä muut edut eivät kat-
kea. Työntekijä säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai vir-
kasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus muodostaa keskustelun pohjalta alustavan strategian Pelko-

senniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän siirtymi-
sestä Lapin hyvinvointialueeseen. 

 
 Johtava lääkäri kertoi hyvinvointialueeseen liittyvistä tällä hetkellä tie-

dossa olevista ja odotettavista muutoksista kuntayhtymän alueen ter-
veyspalveluihin. Avopalvelut voidaan ja halutaan pitää saman tasoisina 
kuin tähän saakka, mutta vuodeosastopalveluiden säilyttäminen on 
epätodennäköistä. Nyt olisi erinomainen tilaisuus aloittaa kotisairaala-
toiminta, jolla sairaanhoidollisia ympärivuorokautisia palveluita voitaisiin 
turvata alueella. 

 
Päätös:  Hallitus päätti, että viranhaltijat toimittavat seuraavaan kokoukseen 

alustavan suunnitelman ja laskelman ensi vuoden aikana aloitettavasta 
kotisairaalatoiminnasta. 

 
- -    - 
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Hallitus § 100   27.10.2021 
 
…Hyvinvointialueeseen siirtymisen strategia 
 
Hall § 100 
 Kuntayhtymän tavoitteet hyvinvointialueeseen siirtyessä: 
 

- Toiminnan säilyttäminen molemmissa omistajakunnissa 
- Vahvat, tarpeen mukaiset avoterveydenhuollon palvelut 
- Palveluiden hyvän saatavuuden säilyttäminen 
- Paikallisten työpaikkojen ja osaamisen säilyttäminen 
- Kustannustehokkuus 
- Palvelurakenteen modernisointi muuttuviin tarpeisiin vastaten 
 
Omistajakunnissa on hyvinvointialueeseen siirryttäessä otettava hy-
vissä ajoin kantaa kuntayhtymän purkamiseen/siirtämiseen kokonaisuu-
dessaan hyvinvointialueeseen.  
Ympäristöterveydenhuollon siirtyminen hyvinvointialueen alle on epäto-
dennäköistä, tämä vaatisi Lapin alueen kuntien yhteisen päätöksen. 
Ympäristöterveydenhuolto siirtyy näillä näkymin hyvinvointialueeseen 
2026. Näin ollen ympäristöterveydenhuolto on eriytettävä Pelkosennie-
men-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymästä ennen sote-pal-
veluiden siirtymistä hyvinvointialueeseen.  

 
Ehdotus: Jl. Hallitus  
 

1. hyväksyy tavoitteiksi hyvinvointialueeseen siirryttäessä 
- Toiminnan säilyttämisen molemmissa omistajakunnissa 
- Vahvat, tarpeen mukaiset avoterveydenhuollon palvelut 
- Palveluiden hyvän saatavuuden säilyttämisen 
- Paikallisten työpaikkojen ja osaamisen säilyttämisen 
- Kustannustehokkuuden 
- Palvelurakenteen modernisoinnin muuttuviin tarpeisiin vastaten 
2. esittää jäsenkunnille, että ne ottavat kantaa 31.12.2021 mennessä 

kuntayhtymän purkamiseen tai siirtämiseen kokonaisuudessaan hy-
vinvointialueeseen ja 

3. esittää jäsenkunnille, että ne eriyttävät ympäristöterveydenhuollon ja 
ympäristönsuojelun Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveys-
työn kuntayhtymästä ennen sote-palveluiden siirtymistä hyvinvointi-
alueeseen. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Hallitus § 101   27.10.2021 
 
SAIRAANHOITAJIEN JA LÄHIHOITAJIEN PALKKAUKSEN TARKISTAMINEN  
 
Hall § 101 Hyvinvointialueeseen siirtymisen valmisteluun kuuluu kuntayhtymän ja 

kuntien työntekijöiden palkkojen harmonisointi. Sairaanhoitajien ja lähi-
hoitajien palkoissa on eroa kuntayhtymän ja kuntien työntekijöiden vä-
lillä. Palkkaharmonisoinnin ansiosta työntekijöillä olisi sama palkka, kun 
mennään hyvinvointialueeseen. 

 
 Sairaanhoitajan palkka on kuntayhtymällä 2526,09 €/kk, Pelkosennie-

men kunnalla 2407,81 €/kk ja Savukosken kunnalla 2681,73 €/kk. 
 
 Lähihoitajan palkka on kuntayhtymällä 2169,90 €/kk, Pelkosenniemen 

kunnalla 2292,10 €/kk ja Savukosken kunnalla 2215,80 €/kk. 
 
 Kuntayhtymän sairaanhoitajan palkka on 155,64 €/kk pienempi kuin Sa-

vukosken kunnan sairaanhoitajan palkka. Kuntayhtymän lähihoitajan 
palkka on 122,20 €/kk pienempi kuin Pelkosenniemen kunnalla. 

 Kuntayhtymällä on tehty tehtävän vaativuuden arviointi vuonna 2019, 
minkä mukaan sairaanhoitajan palkkaus on jaettu kahteen vaativuus-
luokkaan, jotka ovat palkan perustana. 

 
Ehdotus: Jl. Kuntayhtymän hallitus  
 

1. harmonisoi kuntayhtymän sairaanhoitajan palkan samalle tasolle 
Savukosken kunnan kanssa, 

2. huomioi kuntayhtymän sairaanhoitajien palkkauksen harmonisoin-
nissa eri vaativuusluokkien palkkaerojen säilyttämisen ja 

3. harmonisoi kuntayhtymän lähihoitajan palkan samalle tasolle Pelko-
senniemen kunnan kanssa. 

 
Käydyn keskustelun aikana Kati Nenonen esitti, että hallitus ei harmoni-
soi kuntayhtymän sairaanhoitajien ja lähihoitajien palkkoja. Jani Hieta-
nen kannatti Nenosen esitystä. 
 
Puheenjohtaja, jäseniltä tiedustelun jälkeen, totesi hallituksen olevan 
yksimielinen asiassa ja äänestyksen tarpeettomaksi. 

 
Päätös:  Hallitus ei harmonisoi kuntayhtymän sairaanhoitajan ja lähihoitajan 

palkkaa samalle tasolle perusjäsenkuntien hoitajien kanssa. 
 
 Tämä asia käsiteltiin ennen § 98 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 - 

2024 käsittelyä. 
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Hallitus § 102    27.10.2021 
 
LABORATORIOHOITAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN JA HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 
 
Hall § 102 Alueemme muut laboratoriot ovat siirtyneet vuoden 2021 alusta NodLa-

bin alaisuuteen. Meillä on oma laboratorio, jossa on ollut sairaanhoitaja 
laboratoriotyöntekijänä. NordLab on valvovana laboratoriona hyväksy-
nyt sen hyvinvointialueen tuloa odotettaessa. NordLab valvovana labo-
ratoriona kuitenkin vaatii, että laboratoriossa pitää olla koulutettu labo-
ratoriohoitaja jatkossa, jos kuntayhtymä haluaa säilyttää toiminnan 
omana toimintana. NordLabin kanssa käydyssä keskusteluissa se on 
ilmoittanut, että laboratorion siirryttyä sille, ei enää voida taata kuntayh-
tymälle laboratoriopalveluita jokaiselle arkipäivälle. 

 
 Laboratoriohoitajan palkkaamisen kautta voisimme pitää laboratoriot 

sekä Pelkosenniemellä ja Savukoskella. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus 
 

1. päättää perustaa laboratorionhoitajan toimen, 
2. julistaa toimen haettavaksi ja 
3. määrittää palkkaukseksi SOTE-sopimus 01HOI030. 

 
Päätös:  Hallitus 
 

1. päätti perustaa laboratorionhoitajan toimen, 
2. julistaa toimen haettavaksi ja 
3. määritti palkkaukseksi SOTE-sopimus 01HOI030. 
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Hallitus § 103    27.10.2021 
 
KOTISAIRAALAN PERUSTAMINEN 
 
Hall § 103 Hyvinvointialueeseen siirtyminen tuo paineita vuodeosaston jatkuvuu-

delle. Turvataksemme palvelut ja työpaikat alueellamme on kotisairaa-
lan perustaminen vaihtoehto vuodeosastolle, jonka säilyminen on epä-
varmaa. 

 
 Vuodeosaston käyttö on ollut laskussa jo useamman vuoden ajan. Vuo-

deosasto on tehty 24-paikkaiseksi ja nyt se on 8-paikkainen. Vuode-
osaston akuuttien paikkojen tarve on keskimäärin kaksi ja loput paikat 
ovat olleet asumispalvelupaikan odottajia. 

 
 Kotisairaalan henkilökuntana tulisivat toimimaan kotisairaanhoitaja ja 

vuodeosaston sairaanhoitajat sekä lähihoitajat. Kiinteänä osana koti-
sairaalatoimintaa olisi myös kuntien kotipalvelu. 

 
 Vuodeosaston lakkauttamisella ja kotisairaalaan siirtymisellä saavute-

taan henkilöstösäästöä 6 henkilötyövuotta, joka on noin 150 000 
€/vuosi ja lisäksi ravintohuollon säästö 128 000 €/vuosi eli yhteensä 
278 000 €/vuosi. Henkilökuntaa ei jouduta irtisanomaan, vaan työnteki-
jän eläköityessä vakanssia ei täytetä.  

 
 Vuodeosastolla paikkaa odottavien nopea sijoittaminen asumispalve-

luun tuo myös säästöjä. Vuodeosaston hinta on kunnalle 490 €/vrk ja 
asumispalvelussa on noin 150 €/vrk. Yhden asumispalvelupaikan odot-
tajan hinnaksi vuodeosastolla tulee siis 178 850 €/vuosi, kun asumis-
palvelussa se on 54 750 €/vuosi eli säästöä syntyy 124 100 €/vuosi. 

 
 Vuodeosastohoitoa tarvitsevan potilaan hoito Sodankylän hyvinvointi-

keskus Sopukan vuodeosastolla maksaa 336 €/vrk, joten hoidettaessa 
Sopukassa syntyy säästöä 490 €/vrk – 336 €/vrk = 154 €/vrk. Vuosita-
solla säästöä syntyy kahden potilaan ollessa koko ajan Sopukassa hoi-
dossa 112 420 €. 

 
 Esimerkki, säästöt vuodessa: 
 
 Hoitajat  150 000 € 
 Ruokapalvelu 128 000 € 
 Hvk Sopukka 112 420 € (kaksi potilasta) 
 Oikea paikka 178 850 € (yksi paikan odottaja) 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus päättää, että  
 

1. vuodeosaston toiminta ajetaan alas 23.6.2022 ja 
2. kotisairaala aloittaa toimintansa 1.7.2022 tai 1.8.2022, jolloin työnte-

kijät voivat pitää kesälomat keskitetysti ja vältytään sijaisten palk-
kaukselta. 
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Hallitus § 103   27.10.2021 
 
…Kotisairaalan perustaminen 
 
 Keskustelun aikana kunnanjohtajat toivoivat asiassa yhteistyötä jäsen-

kuntien kotipalvelun kanssa. Johtava hoitaja totesi, että terveyskeskuk-
sen kotisairaanhoito ja jäsenkuntien kotipalvelut ovat yhteistyössä jatku-
vasti ja yhteisistä asioista esim. neuvotellaan säännöllisesti joka kuu-
kausi. 

 
 Johtava lääkäri ilmoitti, että kotisairaalan toiminnan aloittaminen 

1.8.2022 on kustannustehokkaampaa, kun säästetään lomasijaisten 
palkkaus. 

 
 Johtava lääkäri muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: 
 
 Hallitus päättää, että  
 

1. vuodeosaston toiminta ajetaan alas 23.6.2022 ja 
2. kotisairaala aloittaa toimintansa 1.8.2022, jolloin työntekijät pitävät 

kesälomat keskitetysti ja vältytään sijaisten palkkaukselta ja 
3. jäsenkuntien kotipalvelun kanssa neuvotellaan yhteistyöstä. 
 
Puheenjohtaja totesi hallituksen yksimielisesti hyväksyneen johtavan 
lääkärin muutetun päätösesityksen. 

 
Päätös:   Hallitus päätti, että  
 

1. vuodeosaston toiminta ajetaan alas 23.6.2022 ja 
2. kotisairaala aloittaa toimintansa 1.8.2022, jolloin työntekijät pitävät 

kesälomat keskitetysti ja vältytään sijaisten palkkaukselta ja 
3. jäsenkuntien kotipalvelun kanssa neuvotellaan yhteistyöstä. 

 
Tämä pykälä käsiteltiin ennen § 98 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 
- 2024 käsittelyä. 
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Hallitus § 104   27.10.2021 
 
OIKAISUVAATIMUS KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN 15.9.2021 § 82, HALLINTOSÄÄN-
NÖN MUUTTAMINEN / VAUHKONEN PÄIVI 
 
Hall § 104  Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen on tehnyt 13.10.2021 seuraavan oikai-

suvaatimuksen koskien hallintosääntöä / kunnanjohtajien puheoikeus 
yhtymähallituksessa:  

 
 ”Oikaisuvaatimus koskien hallintosääntöä / kunnanjohtajien puheoikeus yhty-

mähallituksessa 
 Pelkosenniemen-Savukosken (Pelsavu) kansanterveystyön kuntayhtymän yh-

tymähallitus on käsitellyt kuntayhtymän hallintosääntöä 15.9.2021 § 82 ja 
päättänyt poistaa kunnanjohtajilta puheoikeuden yhtymähallituksen kokouk-
sessa. Toimivalta hallintosäännöstä päätettäessä on yhtymähallituksella pe-
russopimuksen mukaisesti. 

 Vaatimus  
 Vaadin, että yhtymähallitus peruu tekemänsä päätöksen, käsittelee asian uu-

delleen ja palauttaa puheoikeuden omistajakuntien kunnanjohtajille. 
 Oikaisuvaatimus on käsiteltävä yhtymähallituksessa viipymättä kuntalain ja 

hallintolain mukaisesti. 
 Oikaisuvaatimusaika 
 Yhtymähallituksen pöytäkirja on saapunut Pelkosenniemen kuntaan 

30.9.2021, josta valitusajan laskenta alkaa. 
 Perustelut  
 Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat ovat Pelsavun kuntayhtymän omista-

jakunnat, ja kyseisten kuntien kunnanjohtajilla tulee omistajien edustajina olla 
puhe- ja läsnäolo-oikeus kuntayhtymän hallituksen kokouksessa, kuten aiem-
minkin on ollut. 

 Yhtymähallituksen päätös on kirjallisesti pyydetty viranhaltijateitse korjaamaan 
itseoikaisuna siinä kuitenkaan onnistumatta. 

 Puheoikeudella tarkoitetaan oikeutta käyttää puheenvuoroja kokouksessa, ei 
esittelijäoikeutta, joka on johtavalla lääkärillä tai tämän varahenkilöllä. Puheoi-
keudella tarkoiteta ei myöskään tarkoiteta oikeutta tehdä esityksiä, joihin on 
oikeus vain yhtymähallituksen jäsenillä, jotka omistajakunnat ovat nimenneet 
ja joilla on äänioikeus hallituksessa. 

 Puheoikeuden poistaminen merkitsee vastaavaa tilannetta kuin valtuuston ko-
kouksessa on kuntalaisilla, jolla on läsnäolo-oikeus kokouksessa, mutta ei pu-
heoikeutta. 

 Huomion arvoista on lisäksi, että käynnissä on valtakunnallinen uudistus, 
jossa järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista sekä palo- ja pelastus-
palveluista siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen sote-voimaanpanolakiin 
pohjautuen. Pelsavun toimiaoihin kuuluvat ympäristöterveydenhuolto voi myös 
hyvinvointialueelle, mikäli kunnat niin yhteisymmärryksessä päättävät. Tämä 
tarkoittaa Pelsavun kuntayhtymän historian ja tulevaisuuden kannalta merkit-
tävimpiä asioita, joita tulee lähiaikoina valmisteltavaksi ja päätettäväksi. 

 Hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelu edellyttää, että kuntayhtymän ja 
omistajakuntien välisen vuoropuhelun tulee entisestään tiivistyä ja kuntien tah-
totilan tulla huomioon otetuksi yhtymähallituksen päätöksissä. Kunnanjohtajilla 
voi lisäksi olla tarjota yhtymähallitukselle hallinnollista ja lainopillista osaamista 
päätöksenteon tueksi. 

 Kohteliaimmin 
 Päivi Vauhkonen Kunnanjohtaja 
 Asiakirja on allekirjoitettu lähettämällä se allekirjoittajan sähköpostista (Laki 

sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 16 §)” 
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Hallitus § 104    27.10.2021 
 
…Oikaisuvaatimus kuntayhtymän hallituksen 15.9.2021 § 82, Hallintosäännön  
muuttaminen / Vauhkonen Päivi 
 
Hall § 104 Kuntalain 137 §:n 2 momentin mukaan kuntayhtymän viranomaisen 

päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä kun-
tayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. 

 
 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on muun ohella 

valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa 
kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kuntalain 41 §:n mukaan kunnanjoh-
tajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta. 

 
 Näin ollen kunnanjohtajalla voi olla oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus 

kuntayhtymän päätökseen kahdella eri perusteella. Ensinnäkin hän voi 
vaatia oikaisua tai valittaa asiasta kunnan edustajana ja kunnan ni-
missä. Jos hän on jäsen kuntayhtymän jäsenkunnassa, hänellä on 
myös kunnan jäsenen yleinen oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus.   

 
Ehdotus: Jl. Hallitus antaa läsnäolo-oikeuden lisäksi puheoikeuden perusjäsenkun-

tien kunnanhallituksen edustajalle, jona kunnanjohtaja toimii kuntayhty-
män hallituksen kokouksessa. 

 
Päätös:  Hallitus antaa läsnäolo-oikeuden lisäksi puheoikeuden perusjäsenkun-

tien kunnanhallituksen edustajalle, jona kunnanjohtaja toimii kuntayhty-
män hallituksen kokouksessa. 

 
 Tämä asia käsiteltiin §:n 97 jälkeen ennen §:ää 98. 
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Hallitus § 105    27.10.2022 
 
TIEDOTUSASIAT  
 
Hall § 105 Pelkosenniemen kunta 

- khall 9.9.2021 § 251 Ehkäisevän päihdetyön järjestäminen Pelko-
senniemen kunnassa 

- khall 14.10.2021 § 293 P-S kiinteistötyöryhmä/ Edustajien nimeä-
minen 

Savukosken kunta 
- kvalt 30.9.2021 § 54 P-S ktt ky perussopimuksen muutokset 
- khall 11.10.2021 § 262 Kunnan edustajien nimeäminen maakun-

taan siirtymistä valmistelevaan kiinteistötyöryhmään 2021 - 2025 
Kansaneläkelaitos 
- päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten 

korvaamisesta tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020 
Kuntarahoitus Oyj 
- ilmoitus luoton ehtojen muutoksesta 
If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike 
- Korvauspäätös, Pelkosenniemen laboratorion vesivuotovahinko 
Ympäristöterveyslautakunta 
- pöytäkirja 23.9.2021 
Pelkosenniemen Lääkäritalon, Neuvolan ja Terveyskeskuksen öljysäi-
liöiden poistot 2021 

 Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri § 42 - 50 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 81 - 135 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 23 - 35 henkilöstöasioita 
- vastaava hammaslääkäri § 10 henkilöstöasia  

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin Pelkosenniemen 

kunnanvaltuuston 15.1.2021 § 72 Pelkosenniemen-Savukosken kun-
tayhtymän perussopimuksen tarkistus ja § 73 Pelkosenniemen-Savu-
kosken kansanterveystyön kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsen-
ten valinta ajalle 1.8.2021-31.5.2025. 
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Hallitus § 106    27.10.2021 
 
MUUT ASIAT / Sopimus koronatestauksesta 
 
Hall § 106 Johtava lääkäri ilmoitti, että kuntayhtymällä oli keväällä 2021 

Pelkosenniemen kunnan kautta määräaikainen sopimus 
Lääkäripalvelu Bene Finlandia Oy:n kanssa koronatestien ottamisesta 
Pyhätunturin lääkäriasemalla. Sopimus oli kuntayhtymän kannalta 
edullinen.  

 
 Johtava lääkäri esitti, että mikäli koronataudin testauksen kriteeristö 

suurenee, valtuuden antaminen vastaavan sopimuksen tekemiseen 
tarvittaessa olisi hyödyllinen vähentämällä kuntayhtymän 
testaustaakkaa. 

 
Päätös:  Hallitus yksimielisesti valtuutti viranhaltijan tarvittaessa tekemään 

sopimuksen koronatestauksesta ulkopuolisen palveluntarjoajan 
kanssa. 

  
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55. 
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Hallitus     27.10.2021 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät        94 – 98, 100 - 106 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pykälät        99 
 

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 
      
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. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
Lisätietoja 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-
oikeudessa 260 euroa.                                           Liitetään pöytäkirjaan  

 
 
 


