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KOKOUSTIEDOT 
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Paikka  Kunnanvaltuuston kokoushuone, Savukoski 
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 

  Minna Jokinen johtava lääkäri, teams-yhteys                               
  Maire Lehtikangas vs. toimistonhoitaja/pöytäkirjanpitäjä  
  Koskenlaine Sirpa johtava hoitaja, poissa § 144  
  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri   
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja, poissa § 142   
  Vauhkonen Päivi            Pelkosenniemen kunnanjohtaja  
  Maijala Eeva-Maria      Savukosken kunnanjohtaja vs. 
   
         
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                  Pöytäkirjanpitäjät 
   
 
 
  Jouni Halonen  Maire Lehtikangas  
 

KÄSITELLYT ASIAT §:t 132 – 150 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi / Savukoski        
    
   
  Tero Luoma-aho  Kati Nenonen   
      
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 

Aika ja paikka   26.10.2022 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/hallinto/poytakirjat-hallitus/ 
 
 
Todistaa   
   
  Maire Lehtikangas, vs. toimistonhoitaja  
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Hallitus § 132   18.10.2022 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 132 Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa on kunkin jäsenkunnan 

valitsemilla jäsenillä jokaisella yksi ääni. Kunkin kunnan valitsemien 
jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien 
kesken tasan (perussopimus 7 §). 
 

 Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi 1.8.2021–31.5.2025 
 
 Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen  

varajäsen 
 

 Pelkosenniemi      4 ääntä  
             

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

    4 ääntä 
 
 Savukoski  4 ääntä  
                     

 Halonen Jouni            2  1     Savukoski Jouko 
 Hietanen Jan              2  1          Karjalainen Sirkka-Liisa 
 Kuosku Sari   1         Karvonen Tuovi 
 Orava Eeva            1            Kilpimaa Kari 
    4 ääntä 
  
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi.    
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Hallitus § 133 – 135   18.10.2022 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 133 Hallituksen päätöksen 5.9.2022 § 99 mukaan kokouskutsu on 

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

 
 Kokouspäivä on sovittu hallituksen kokouksessa 16.8.2022 § 94 ja 

esityslista on lähetetty 14.10.2022 hallituksen jäsenille ja asioiden 
esittelijöille. 

 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Jh. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi.  
  
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Hall § 134 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla 

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

 
Ehdotus: Jh. Hallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen 

pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: Hallitus valitsi jäsenistään kaksi tämän kokouksen 

pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, 
Tero Luoma-aho ja Kati Nenonen.  

  
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 135 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

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

mahdolliset lisäasiat. 
 
Päätös:  Hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja lisäasiana 

käsiteltävän § 150 Henkilökohtaisten lisien toteutuminen 1.10.2022 
lukien sopimusaloittain. 

 
 
 



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN   Kokouspäivämäärä  Sivu 

KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    165 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|    |    |    
 

Hallitus § 136   18.10.2022 
 
ERON MYÖNTÄMINEN SAIRAANHOITAJAN TOIMESTA / TURUNEN JUHA / TOIMEN HA-
ETTAVAKSI JULISTAMINEN 
 
Hall § 136 Sairaanhoitaja Juha Turunen on 10.10.2022 irtisanoutunut sairaanhoi-

tajan toimesta. Viimeinen työssäolopäivä on 31.10.2022. 
   
Ehdotus: Jh. Hallitus 

 
1. myöntää sairaanhoitaja Juha Turuselle eron sairaanhoitajan toi-
mesta, siten että viimeinen palvelussuhdepäivä on 31.10.2022,  

 2. julistaa sairaanhoitajan toimen haettavaksi. 
 
Päätös: Hallitus päätti, 
 

1. myöntää sairaanhoitaja Juha Turuselle eron sairaanhoitajan toi-
mesta siten, että viimeinen palvelussuhdepäivä on 31.10.2022, 

2. julistaa toimen haettavaksi. 
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Hallitus § 137   18.10.2022 
 
ERON MYÖNTÄMINEN SAIRAANHOITAJAN TOIMESTA / TURUNEN RIITTA / TOIMEN HA-
ETTAVAKSI JULISTAMINEN 
 
Hall § 137 Sairaanhoitaja Riitta Turunen on 10.10.2022 irtisanoutunut sairaanhoi-

tajan toimesta. Viimeinen työssäolopäivä on 31.10.2022. 
 
Ehdotus: Jh. Hallitus 
 

1. myöntää sairaanhoitaja Riitta Turuselle eron sairaanhoitajan toi-
mesta, siten että viimeinen palvelussuhdepäivä on 31.10.2022, 

2. julistaa sairaanhoitajan toimen haettavaksi. 
 
Päätös:    Hallitus, päätti 
   

1. myöntää sairaanhoitaja Riitta Turuselle eron sairaanhoitajan toi-
mesta, siten että viimeinen palvelussuhdepäivä on 31.10.2022, 

2. julistaa toimen haettavaksi. 
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Hallitus § 138    18.10.2022 
 
SAIRAANHOITAJIEN TEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN  
 
Hall § 138 Kuntayhtymällä on ollut haussa hallituksen julistamat sairaanhoitajan 

toimet. 25.9.2022 päättyneessä haussa tehtävän ilmoitti vastaanotta-
vansa 2 henkilöä. Uusittu haku päättyi 16.10.2022. 

 
 Toimiin ei tullut yhtään hakemusta. 
   
Ehdotus: Jh. Hallitus 
 

1. toteaa, että hakemuksia ei saatu ja 
2. julistaa toimet uudelleen haettavaksi.  

 
Päätös:  Hallitus 
 

1. totesi, että hakemuksia ei saatu ja 
2. julistaa toimet uudelleen haettavaksi.  
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Hallitus § 139    18.10.2022  
 
LÄHIHOITAJIEN TEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN 
    
Hall § 139 Kuntayhtymällä on ollut haussa hallituksen julistamat lähihoitajan toi-

met. 25.9.2022 päättyneessä haussa tehtävän ilmoitti vastaanottavansa 
1 henkilö. Uusittu haku päättyi 16.10.2022. 

 
Toimeen on hakenut Satu Sirviö. 
Hakija on esitelty ja hakemus on ollut nähtävänä kokouksessa. 

 
Ehdotus: Jh. Hallitus valitsee lähihoitajan toimeen Satu Sirviön.   
 
Päätös:                    Hallitus päätti valita lähihoitajan toimeen Satu Sirviön. 
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Hallitus § 140   18.10.2022  
 
RÖNTGENHOITAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN  
 
Hall § 140 Röntgenhoitajan (50 %) on ollut haettavana TE-keskuksen avoimet toi-

met työpaikat -sivustolla. Uusittu hakuaika päättyi 16.10.2022. 
 

Toimeen on hakenut Jouni Hentilä. 
Hakija on esitelty ja hakemus on ollut nähtävänä kokouksessa. 

 
Ehdotus: Jh. Hallitus valitsee röntgenhoitajan (50 %) toimeen Jouni Hentilän.  
 
Päätös:                    Hallitus päätti valita röntgenhoitajan (50 %) toimeen Jouni Hentilän. 
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Hallitus § 141   18.10.2022  
 
TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN/TEKNISET 
 
Hall § 141 Kuntayhtymässä on tehty tehtävien vaativuuden arviointi 2019-2020, 

jolloin terveystarkastajan ja ympäristötarkastajan tehtävät arvioitiin sa-
malle vaativuustasolle. Tehtäväkohtainen palkka on 1.10.22 alkaen 
3085,51 euroa. Keväällä 2022 on kuitenkin selvinnyt, että ympäristötar-
kastajiin on virheellisesti sovellettu yksikössämme väärää työaikaa 
(yleistyöaika 38,25 h/vko), kun heihin valtakunnallisesti muualla sovelle-
taan toimistotyöaikaa 36,25 h/vko). Terveystarkastajiin sovellettava työ-
aika on KVTES liitteen 18 mukaan 37,75 h/vko. Terveystarkastajat te-
kevät siis saman vaativuustason virkatehtäviä 1,5 h pidemmällä viikot-
taisella työajalla. Terveystarkastajien tehtäväkohtaisen palkan tarkastus 
125 eurolla toisi viranhaltijat samalle tasolle virkatehtäviin ja työaikaan 
suhteutettuna. 
 
Tunturi-Lapissa maksettava tehtäväkohtainen palkka terveystarkasta-
jille on 3530,29 euroa/kk (9/2022 M. Salmelta saatu tieto), ja ympäristö-
tarkastajien 3312,92 euroa (5/2022 T. Ojalalta saatu tieto). Esitän siksi 
em. 125 euron tarkastuksen lisäksi terveystarkastajien ja ympäristötar-
kastajien tehtäväkohtaisen palkan tarkastusta 200 eurolla osaavan työ-
voiman motivoimiseksi tulemaan ja jäämään alueelle töihin. 

   
Ehdotus: Jh. Terveystarkastajien tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 325 euroa/kk 

ja ympäristötarkastajien 200 euroa/kk. 
 

Päätös:  Hallitus päätti korottaa 1.1.2023 alkaen terveystarkastajien tehtäväkoh-
taista palkkaa 325 euroa/kk ja ympäristötarkastajien 200 euroa/kk. 
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Hallitus § 142   18.10.2022  
 
TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKKOJEN TARKASTAMINEN/PRAKTIKKOELÄINLÄÄKÄRIT  
 
Hall § 142 Koillis-Lapin eläinlääkintähuollossa on viisi praktikkoeläinlääkärin virkaa 

(Salla 2, Kemijärvi 2, Savukoski-Pelkosenniemi 1) ja 50 % valvonta-
eläinlääkäri, jonka virkaan ei sisälly päivystysvelvollisuutta. Vakinaisista 
viroista on kolmessa tällä hetkellä viranhaltija. Yksi viranhaltijoista on 
pitkällä lakisääteisellä virkavapaalla (tällä tietoa 3/2024 saakka) ja toi-
seen avoimeen virkaan ei tullut yhtään kyselyä tai hakemusta, hakuaika 
päättyi 23.9.22. 

 
Valtakunnallinen eläinlääkäripula on vaikuttanut päivystävien eläinlää-
käreiden saatavuuteen ja kuntien keskinäiseen kilpailuun tekijöistä. 
Naapurialueilla Kuusamossa ja Tunturi-Lapissa praktikkoeläinlääkärin 
tehtäväkohtainen peruspalkka on nyttemmin 600-800 euroa korkeampi 
kuin Koillis-Lapissa. Eläinlääkäriliiton keväällä 2022 suorittaman tuo-
reen jäsenkyselyn mukaan valtakunnallisesti kunnan maksaman osuu-
den eli peruspalkan mediaani oli 2 865 euroa kuukaudessa (keskiarvo 
2891 euroa). Koillis-Lapissa on jääty tästä mediaanistakin jälkeen noin 
200 euroa. 
 
Virkaehtosopimuksen suosituksen mukainen kunnaneläinlääkärin päi-
vystystiheys on 1/5. Kunnaneläinlääkäreiden päivystys tehdään varalla-
olopäivystyksenä normaalin päivätyön ohessa. Näin ollen viikonlopun 
päivystysvuoro on käytännössä 80 h työvuoro, ja arkiyön päivystys 
31 h.  Virkojen ollessa täyttämättä päivystys pyörii tällä erää kolmen 
eläinlääkärin voimin 24/7. Lisäksi eläinlääkärit sijaistavat toisiaan oman 
viranhoidon ohella. Sijaisia on saatu vain pätkittäin. Työsuojelullisesti 
tilanne on pitemmän päälle kestämätön.  

   
Ehdotus: Jh. Hallitus, 
 

1. tekee paikallisen sopimuksen tehtäväkohtaisten palkkojen sito-
miseksi Eläinlääkäriliiton suosituksen mukaiseen kunnan praktik-
koeläinlääkärin mediaanipalkkaan, 

2. maksetaan rekrytointilisänä 300 euroa/kk sekä nykyisille praktiikkaa 
tekeville että rekrytoitaville viranhaltijoille ja sijaisille, 

3. paikallinen tehtäväkohtainen sopimus ja rekrytointilisä tulevat voi-
maan 1.1.2023 alkaen. 

 
Päätös: Hallitus päätti, 
 

1. tehdä paikallisen sopimuksen tehtäväkohtaisten palkkojen sito-
miseksi Eläinlääkäriliiton suosituksen mukaiseen kunnan praktik-
koeläinlääkärin mediaanipalkkaan 2 862 euroa, 

2. maksaa rekrytointilisää 300 euroa/kk sekä nykyisille praktiikkaa te-
keville että rekrytoitaville viranhaltijoille ja sijaisille, 

3. paikallinen tehtäväkohtainen sopimus ja rekrytointilisä tulevat voi-
maan 1.1.2023 alkaen. 
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Hallitus § 143   18.10.2022  
 
KUNTAYHTYMÄN TYÖNTEKIJÖILLE MAKSETTAVA KORVAUS TYÖHÖN SITOUTUMI-
SESTA 
 
Hall § 143 Kilpailu työtekijöistä on tällä hetkellä kova koko maassa. Kunnat kilpai-

levat työntekijöistä erilaisilla etuuksissa ja korkeammilla peruspalkoilla. 
Naapurikuntamme tarjoavat rekrytointilisää ja korkeampaa tva-palkkaa, 
jonka vuoksi useampi työntekijä on irtisanoutunut ja siirtynyt toisen työ-
antajan palvelukseen.   

 
Ehdotus: Pj. Hallitus päättää maksaa koko 1.10. – 31.12.2022 välisen ajan kuntayh-

tymässä työskenteleville työntekijöille 200 euroa/kuukausi sitoutumisli-
sää. Sitoutumislisä maksetaan erilliskorvauksena 15.12.2022. 
 

Päätös: Hallitus päätti maksaa koko 1.10. – 31.12.2022 välisen ajan kuntayhty-
mässä työskenteleville työntekijöille 200 euroa/kuukausi sitoutumisli-
sää. Sitoutumislisä maksetaan erilliskorvauksena 15.12.2022. 
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Hallitus § 144   18.10.2022 
 
SIVUTOIMILUPA JOHTAVA HOITAJA SIRPA KOSKENLAINE 
 
Hall § 144  Johtava hoitaja Koskenlaine Sirpa hakee sivutoimilupaa, jotta voi
  työskennellä Pelkosenniemellä ensivastetoiminnassa. 
 
Esitys: Pj. Hallitus päättää myötää johtava hoitaja Sirpa Koskenlaineelle sivutoimi-

luvan.  
 
Päätös: Hallitus päätti myötää johtava hoitaja Sirpa Koskenlaineelle sivutoimilu-

van.  
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Hallitus § 145   18.10.2022  
 
HVA:LLE SIIRTYVÄT LISÄ- JA YLITYÖT SEKÄ SÄÄSTÖVAPAAT 
  
Hall § 145 Hyvinvointialue on ilmoittanut, että mikäli luovuttavalta organisaatiolta 

siirtyy lisä- ja ylityötä sekä säästövapaita siirtyvän henkilöstön mukana, 
on ne maksettava hyvinvointialueelle täysimääräisenä. Lisä- ja ylityöt 
sekä säästövapaat eivät ole syntyneet hyvinvointialueen aikana ja siten 
luovuttavan organisaation päätettävä korvataanko kyseiset kertymät 
työntekijälle vapaa-aikana, rahakorvauksena vai suorittaako kunnat kor-
vauksen hyvinvointialueelle. 

 
 Kokouksessa käytiin keskustelut korvaamistavasta. 
Ehdotus: Pj. Hallitus päättää, että henkilöstö voi ottaa lisä- ja ylityöt sekä säästöva-

paat vapaana, mikäli se ei häiritse toimintaa. Muutoin nämä korvataan 
rahana.  
 

Päätös: Hallitus päätti, että henkilöstö voi ottaa lisä- ja ylityöt sekä säästövapaat 
vapaana, mikäli se ei häiritse toimintaa. Muutoin nämä korvataan ra-
hana.  
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Hallitus § 146   18.10.2022 
 
LAUSUNTOPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS 3.10.2022, DIAARINUMERO 
1022/03.04.04.04.16/2022, PELKOSENNIEMEN RAKENNUSLAUTAKUNTA, 17.6.2022 
 
Hall § 146  Hallintovalitus 

Pelkosenniemen kunnan rakennusvalvontaviranomaisen purkamislupa-
päätös 22-23-P RakLa 17.6.2022 §24 
Selvitys valitusoikeudesta: 
Purkamisluvissa kunnan jäsenillä on oikeus hakea muutosta. Olen kun-
nan jäsen joten minulla on valitusoikeus 
Selvitys valitusajasta: 
Päätös on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla 22.6.2022. Jos asiakirjat 
olisivat olleet nähtävillä, valitusaika päättyisi noin 21.7.2022. Valitus on 
katsottava saapuneen määräajassa. 
Päätös ei ole ollut lain mukaisesti nähtävillä toimistossa. Olen käynyt 
paikalla tutustumassa nähtävillä oleviin asiakirjoihin 23.6.2022 ja 
1.7.2022. Asiakirjat eivät olleet kuulutuksen mukaisesti nähtävillä, eikä 
muutoksenhakuaika siten ole alkanut kulua. 
Kuulutus on tehty lakiin perustumattomasti ja on virheellinen. 
Vaatimus: 
Päätös on kumottava lakiin perustumattomana 
Perustelut: 
Rakennusvalvontaviranomainen ei ole asettanut asiakirjoja nähtäville 
rakennusvalvontatoimistossa kuulutuksen mukaisesti. 
Olen käynyt toimistolla 23.6.2022 ja 1.7.2022 eikä kuulutuksessa näh-
tävillä olevia asiakirjoja ole ollut nähtävillä. Lain mukaan päätökset tu-
lee julkaista tietoverkossa ja asiakirjat tulee olla nähtävillä vähintään 
nähtävillä oloajan. 
Päätöksen lainvastaisuus: 
Alueella on yleiskaava jota rakennusvalvontaviranomainen on käsitellyt 
päätöstä tehdessään. Päätöksessä lukee kuitenkin, ettei alueella ole 
kaavaa. 
Hakemuksen puutteet: 
Hakemuksen allekirjoittajan nimenkirjoittajan oikeudet: 
PSKTTky:n hallintosäännön (hakemuksen liite) 1.6.2017 mukaan kun-
tayhtymän allekirjoittajana toimii johtava lääkäri. hakemuksen on alle-
kirjoittanut Sirpa Koskenlaine, joka ei ole johtava lääkäri. 
Rakennusvalvontaviranomaisen olisi tullut tarkistaa hakemuksen ni-
menkirjoittajan oikeudet tai pyytää hallituksen päätös ja luvan hakemi-
sen valtuutus hakijalta. 
Pääpiirustukset: 
Hakemuksen liitteenä ei ole pääpiirustuksia (pohja, leikkaus, julkisivut 
ja asemapiirros). 
Pääsuunnittelija: 
Hankkeella ei ole pääsuunnittelijaa. 
Suunnittelijan kelpoisuusvaatimus ja työn vaativuusluokka: 
Rakennusvalvontaviranomaisella on tiedossa että haitta-ainepitoisuuk-
sien mukaan kohde on vaativa suunnitella. 
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Hallitus § 146   18.10.2022 
 
…LAUSUNTOPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS 3.10.2022, DIAARINU-
MERO 1022/03.04.04.04.16/2022, PELKOSENNIEMEN RAKENNUSLAUTAKUNTA, 
17.6.2022 
 
Hall §146  Omistusoikeusselvitys: 

Hakemuksessa ei ole omistusoikeusselvitystä Viranomainen ei ole voi-
nut varmistua siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa. 
Rakennusvalvontaviranomainen on jättänyt virkavelvollisuutensa hoita-
matta käsitellessään purkamislupahakemusta puutteellisin tiedoin lain 
vastaisesti. 
Päätöksen puutteet: 
Päätöstä ei ole perusteltu. Rakennusvalvontaviranomainen on pyytänyt 
lausunnot Lapin maakuntamuseolta: 
 
Museoviranomainen lausuu seuraavaa: 
Lapin maakuntamuseon toteaa, että puheena olevan asuntolaraken-
nuksen purkamisen voidaan katsoa aiheuttavan maankäyttö- ja raken-
nuslain 139 §:ssä todettua rakennettuun ympäristöön sisältyvien pe-
rinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä sekä haittaa 
kaavoituksen toteuttamiselle. 
 
Lapin ELY-keskus on lausunut asiassa seuraavaa: 
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Pelkosenniemen terveyskeskuk-
sen hoitajien asuinrakennus on kulttuurihistoriallisesti merkittävä 
kohde, josta tulee tehdä rakennushistoriallinen selvitys ja kuntotutki-
mus. ELYkeskus toteaa, että rakennushistoriallinen selvitys auttaa huo-
mioimaan rakennustaiteelliset näkökohdat peruskorjauksen suunnitte-
lussa ja rakentamisessa sekä toimii ohjaavana tausta-aineistona suun-
nittelulle, rakentamiselle ja tulevalle ylläpidolle. Lapin ELY-keskus edel-
lyttää, että edellä todettu otetaan huomioon purkamislupakäsittelyn 
yhteydessä. Sekä museo, että kulttuurihistoriallinen viranomainen ovat 
tunnistaneet rakennusten arvot ja rakennusvalvontaviranomaisen olisi 
tullut päättää asiasta lausuntojen perusteella. Päätöstä ei ole perus-
teltu. Päätöksen perusteleminen on tärkeää ja hallintolain mukaan vält-
tämätöntä. 
 
Päätöksestä puuttuu katselmukset: lakisääteisiä katselmuksia purku-
töissä ovat ainakin aloituskokous ja loppukatselmus. Rakennusvalvon-
taviranomaisella on ollut tiedossa haitta-aineselvitys, joten katselmus 
ennen asbestitöitä ja asbestitöiden jälkeen ovat välttämättömiä viran-
omaisvalvonnan suorittamiseksi. Kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen johtaa jätelain valvontaa. Purkamisesta olisi tullut pyytää lausunto 
ympäristönsuojeluviranomaiselta ja kirjata päätökseen toiminta ympä-
ristönsuojeluviranomaisen määräämällä tavalla. Kuten museo ja ELY 
lausunnoissaan ovat kertoneet, rikkoo päätös MRL §139 vaatimuksia 
sekä hakemuksen että päätöksen osalta. Hakemuksessa ei ole purku-
suunnitelmaa, pääsuunnittelijaa eikä purkujätteiden käsittelysuunnitel-
maa MRL §139 mukaisesti. 
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Hallitus § 146   18.10.2022 
 
…LAUSUNTOPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS 3.10.2022, DIAARINU-
MERO 1022/03.04.04.04.16/2022, PELKOSENNIEMEN RAKENNUSLAUTAKUNTA, 
17.6.2022 
 
Khall § 146 Lopuksi: 

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on jättänyt virkavelvollisuu-
tensa hoitamatta niin päätöksessä kuin kuuluttamisessa sekä nähtävil-
lepanossa. Asiakirjoja ei löydy toimistosta. 
 
Sairaalan kokonaisuus on kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue, jossa 
rakennusten purkaminen heikentää historiallisia arvoja lain vastaisesti. 
Lupa tulee hylätä, koska se ei perustu lakiin. Pidän erittäin huolestutta-
vana sitä, että virkavastuulla toimivat lautakunnan jäsenet ja viranhalti-
jat eivät toimi puolueettomasti ja unohtavat virkavastuunsa. 

                          _ _ _ 
 
Ehdotus: Pj. Hallitus päättää esittää lausuntopyyntöön perusteluina seuraavaa: 
   
  Hakemuksen allekirjoittajan nimenkirjoittajan oikeudet 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallin-
tosääntö voimassa 1.10.2021 alkaen. 
12 luku § 53 Asiakirjojen allekirjoittaminen 
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. 
 

Päätös:   Hallitus päätti esittää lausuntopyyntöön perusteluina seuraavaa: 
   
  Hakemuksen allekirjoittajan nimenkirjoittajan oikeudet 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallin-
tosääntö voimassa 1.10.2021 alkaen. 
12 luku § 53 Asiakirjojen allekirjoittaminen 
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. 
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Hallitus § 147   18.10.2022 
 
SELVITYSMIES KIINTEISTÖJEN JAKOSOPIMUSESITYSTEN TEKEMISEEN 
 
Hall § 147 

Kuntayhtymän hallitus käsitteli 26.9.2022 § 123 kiinteistöjen jakosopi- 
muksen tekemistä. Päätettiin hankkia selvitysmies, jonka valinta tuo-
daan kuntayhtymän hallitukseen. 
 
Kuntaliitto ilmoitti, ettei sillä ole resursseja jakosopimusten esitysten te-
kemiseen. 

 
Ehdotus: Jh. Hallitus päättää, että se esittää kunnille kuntayhtymän liitteen mukaisen 

jaon kiinteistöjen, osakkeiden ja velkojen jakamiseksi. 
 
Päätös: Hallitus päätti esittää kunnille liite 1 mukaisen varojen ja velkojen  

jaon. Loput rahavarat jaetaan tasan kuntien kesken, kun kaikki lyhytai-
kaiset velat saadaan maksettua.  
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Hallitus § 148   18.10.2022  
 
TIEDOTUSASIAT  
 
Hall § 148 Sosiaali- ja terveysministeriö 7.10.2022 

- Valtionavustus eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid -  
19-epidemiasta vuonna 2022 aiheutuviin lisäkustannuksiin 
Pelkosenniemen kunta, rakennustarkastaja 19.5.2022,  
- Toimenpideilmoituksen hyväksyminen 
Lapin sairaanhoitopiirin hallitus 20.9.2022, § 140 
- Siirtoviivemaksun muutos 
Sallan kunta, kunnanvaltuusto 26.9.2022 § 36 
- Koillis-Lapin ympäristöterveyshuollon organisaation siirtäminen Ke-
mijärven vastuukunnan alaisuuteen 
Pelkosenniemen kunta, kunnanhallitus 7.10.2022 § 363 
- Oikaisuvaatimus kuntayhtymän päätöksestä 5.9.2022 § 102 / muu-
tosneuvottelut (yhteistoimintaneuvottelut) / Oikaisuvaatimus 
Lapin hyvinvointialue / Telia Finland Oy 
- Sopimus asiakkaan hankintasopimuksen siirrosta (Sopimusnro 
522090264736 Telia Finland Oyj) Lapin hyvinvointialueelle 
Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri §:t 36-37 
- johtava hoitaja §:t 151-157 

 
Ehdotus: Jh. Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Hallitus § 149    18.10.2022 
 
MUUT ASIAT 
 
Hall § 149 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön ky:n juhlatilaisuus 

18.11.2022 Pyhätunturilla. 
 
 Keskusteltiin kuntayhtymän työilmapiiristä. 
 
 Seuraava hallituksen kokous Pelkosenniemellä 8.11.2022 klo 17.00. 
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Hallitus § 150    18.10.2022 
 
HENKILÖKOHTAISTEN LISIEN TOTEUTUMINEN 1.10.2022 LUKIEN SOPIMUSALOITTAIN 
 
Hall § 150  Toimistosihteeri/KT-yhteyshenkilö: 
 Uusien kunta-alan virka- ja työehtosopimuksien sopimuskausi on 

1.5.2022-30.4.2025. Kunta-alan sopimuksia sovelletaan myös hyvin-
vointialueella tällä hetkellä työskentelevään ja palkattuun henkilöstöön. 
Kuntayhtymässä sovelletaan 2022–2025 kunta-alan yleistä virka- ja 
työehtosopimusta (KVTES), sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virka-
ehtosopimusta (SOTE-sopimus), lääkärien virka- ja työehtosopimusta 
(LS) ja kunta-alan teknisen henkilöstön työehtosopimusta (TS). Yleis-
korotus 0,5 % on tehty 1.10.2022 tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja henki-
lökohtaisiin lisiin.    

 
 KVTES:n sopimusmääräyksissä henkilökohtaisiin lisiin on käytettävä 

1,3 % tehtäväkohtaisista palkoista. Lokakuun tehtäväkohtaisista pal-
koista laskettuna määrä toteutuu, mutta jää vajaaksi 1.1.2023. Tähän 
vaikuttaa muun muassa eläköitymiset.  

 
Sama tilanne on SOTE-sopimuksen piirissä olevilla. Henkilökohtaiset 
lisät 1,3 % tehtäväkohtaisista palkoista eivät toteudu.  
 
LS:n terveyskeskuslääkäreillä ja hammaslääkäreillä henkilökohtaisten 
lisien vähimmäismäärä on 3,5 %. Terveyskeskuslääkäreillä on koko-
naispalkat, joten tarkastelua ei tehdä. Terveyskeskushammaslääkärillä 
määrä toteutuu. Eläinlääkäreillä vastaavaa määräystä ei ole. 
  
TS:n henkilökohtaisten lisien vähimmäismäärä on 0,6 % tehtäväkoh-
taisten palkkojen yhteismäärästä ja se toteutuu. 
 
Lapin hyvinvointialueelle on annettava 1.10.2022 voimassa olevat 
palkkatiedot. Väliaikainen valmistelutoimielimen on antanut suosituk-
sen organisaatiolle tarkastaa vuosittaiset henkilökohtaiset lisät virka- ja 
työehtosopimusten edellyttämälle tasolle.  
 

 Henkilökohtaisia lisiä on korotettava sekä KVTES:n että SOTE-sopi-
muksen piirissä oleville määräysten toteutumiseksi. 1.10.2022 alin 
henkilökohtainen lisä 25,62 e. Mikäli korotus tehdään 35,62 euroon, 
määräys 1,3 % tehtäväkohtaisista palkoista toteutuu.  

  
Ehdotus: Pj. Hallitus päättää korottaa 1.10.2022 KVTES:n ja SOTE-sopimuksen pii-

rissä olevien alimman henkilökohtaisen lisän määräksi 35,62 e. Kus-
tannukset ovat 414,55 e/kk. 

  
Päätös: Hallitus päätti korottaa 1.10.2022 KVTES:n ja SOTE-sopimuksen pii-

rissä olevien alimman henkilökohtaisen lisän määräksi 35,62 e. Kus-
tannukset ovat 414,55 e/kk. 

 
 Pykälä tarkastettiin kokouksessa.  
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Hallitus     18.10.2022 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät 132-137, 146, 147-150     
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pykälät 138-145                    
 

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  

 
 


