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KOKOUSTIEDOT
Aika

31.10.2018 klo 16.00 – 17.26

Paikka

Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Pelkosenniemi
Hietala Eija
Juuso Marianne
Luoma-aho Tero
Pyykönen Pentti

varapuheenjohtaja

Honkanen Heikki

Savukoski
Ahola Merja
Kelloniemi Marja-Liisa Haapakoski Raimo
Kilpimaa Kari
Savukoski Jouko
puheenjohtaja
Muut osallistujat

Kouri Heikki
Reinvuo Ulla
Koskenlaine Sirpa
Hakala Merja
Nurmi Hanna
Lampela Mirja
Mulari Antti
ALLEKIRJOITUKSET

KÄSITELLYT ASIAT
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Puheenjohtaja

§ 97

Sihteeri

Jouko Savukoski

Eija Hietala

Ulla Reinvuo

§:t 93 – 104
Pelkosenniemi / Savukoski
9.11.2018

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Aika ja paikka

vt. johtava lääkäri
toimistonhoitaja/sihteeri
johtava hoitaja/sihteeri
vastaava hammaslääkäri
ympäristöterveysjohtaja
Pelkosenniemen kunnanjohtaja vt.
Savukosken kunnanjohtaja

7.11.2018

Pentti Pyykönen

Raimo Haapakoski

12.11.2018 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi

Todistaa

Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

Kokouspäivämäärä

Hallitus § 93

31.10.2018

Sivu
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NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN
Hall § 93

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 sairaansijojen lukumääräksi
1.1.2018 alkaen 14.
Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi 1.6.2017–
31.5.2021
Varsinainen jäsen

Päätös:

Henkilökohtainen
varajäsen

Pelkosenniemi

7 ääntä

7 sairaansijaa

Hietala Eija
Juuso Marianne
Luoma-aho Tero
Pyykönen Pentti

1,75
1,75
1,75
1,75
7 ääntä

Oikarinen Antti
Honkanen Heikki
Suopanki Elina
Kiemunki Sari-Anne

Savukoski

7 ääntä

7 sairaansijaa

Ahola Merja
Kelloniemi Marja-Liisa
Kilpimaa Kari
Savukoski Jouko

1,75
1,75
1,75
1,75
7 ääntä

Hirvasaho Katja
Haapakoski Raimo
Martin Heidi
Luiro Anu

Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hall § 94

Hallituksen päätöksen 28.6.2017 § 47 mukaan kokouskutsu on
annettava 15 päivää ennen kokousta ja esityslista seitsemän päivää ennen kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian erityinen kiireellisyys sitä vaatii.
Kokouskutsu on annettu sähköpostilla 17.10.2018 ja esityslista on
lähetetty hallituksen jäsenille ja asioiden esittelijöille 24.10.2018.
Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
paikalla. KuntaL 103 §.

Ehdotus: Jl.vt.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hall § 95

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

Päätös:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, Pentti Pyykönen ja Raimo Haapakoski.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Hall § 96

Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.

Päätös:

Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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SAVUKOSKEN TOIMITILAT
Hall § 85

Savukoskella vuokralla olevien sisäilmaongelmista kärsivien toimitilojen asiaa on käsitelty useissa hallituksen kokouksissa.
16.5.2018 § 53 hallitus päätti varautua KOy Sau-Herrassa vapautuneen Salen-tilan ostoon Koillismaan Osuuskaupalta vain sillä
ehdolla, että tila osoittautuu puolueettomissa tutkimuksissa kunnoltaan hyväksi eikä laajempia kosteusvaurioita ole. Taustalla oli,
että 9.4.2018 Inspecta Oy:n ja Kiwalabin sisäilma- ja kosteusteknisten kuntotutkimuksen raportin mukaan tilan yleinen kunto on
välttävä. Kolme otettua materiaalinäytettä osoittivat vahvaa viitettä
mikrobivauriosta. Tutkimusraportissa tärkeimpiä suositeltavia toimenpiteitä ovat erilaiset tiivistykset, kosteusvaurioituneiden pintojen ja rakenteiden korjaus ja korvaaminen, sisäkaton alaslaskun
vapaan mineraalipinnan poistaminen ja korvaaminen tai suojaaminen, ulko-ovien uusiminen, viallisten LVI-kalusteiden uusiminen,
ilmanvaihdon toiminnan ja ilmamäärien riittävyyden tarkistaminen
ja sisäilmatutkimus korjaustoimenpiteiden riittävyyden varmistamiseksi.
20.6.2018 § 64 valtuutettiin johtava lääkäri neuvottelemaan Koillismaan Osuuskaupan kanssa tarkemman kuntotutkimuksen aiheuttamien kulujen maksamisesta. Johtava lääkäri on tilannut kuntotutkimuksen samalta toimijalta kuin alkuperäinenkin tutkimus on tilattu.
Samassa kokouksessa päätettiin kunnilta pyytää peruspääomaa
hankintaan, suunnitteluun ja urakan toteutukseen maksimissaan
400.000 €, kummaltakin kunnalta 50 % + 50 %. Savukosken rakennusmestari Jarmo Ahtinen valtuutettiin valmistelemaan kilpailutusta KVR-urakan mukaisesti.
Savukosken kunnanvaltuusto on 25.6.2018 § 42 myöntänyt
200.000 € peruspääoman lisäyksen terveyskeskustoimitilojen
hankintaa ja remontointia varten.
Pelkosenniemen kunnanvaltuusto on 17.7.2018 § 49 päättänyt,
ettei se hyväksy 200 000 euron kuntayhtymän peruspääoman lisäystä, vaan myöntää tarvittaessa enintään 400 000 euron lainalle
50 % lainatakauksen Pelkosenniemen - Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymälle Savukosken terveystilojen hankintaan ja
remontointiin.
Tarkempi kuntotutkimus Salen tilasta materiaalinäytteineen on
tehty elokuussa. Raportti esitellään kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

Kokouspäivämäärä

Hallitus § 85
Hallitus § 97

26.9.2018
31.10.2018

Sivu

129

…Savukosken toimitilat
Ehdotus annetaan kokouksessa.
Jouko Savukoski poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Eija Hietala.
Johtava lääkäri esitteli 20.9.2018 saapuneen tutkimusraportin tuloksia.
Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus jättää asian pöydälle kunnes kiinteistötyöryhmä on käsitellyt asian.

Hall § 97

Savukosken kunnanvaltuusto on 1.10.2018 § 56 perunut aiemman
päätöksensä kuntayhtymän peruspääoman lisäyksestä ja päättänyt myöntää kuntayhtymän enintään 400.000 euron lainalle 50 %
lainatakauksen.
Kuntayhtymän kiinteistötyöryhmä on kokoontunut 22.10.2018.
Kiinteistötyöryhmä kuuli puhelimitse kiinteistön sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen tehnyttä ja raportoinutta asiantuntijaa
Inspecta Oy:n Viljo Lohilahtea.
Lohilahti totesi neuvolan tilat puhtaiksi ja kuiviksi. Myymälätila tarvitsee tiivistyskorjauksen ulkoseinän alaosiin niin, ettei ulkopuolisia
ilmavuotoja pääse huoneilmaan. Kattorakenteet on korjattava kuituvapaiksi. Lattian ja seinän liittymä eristetään kuten kostea tila,
jolloin eristyksestä tulee höyry- ja kaasutiivis. Pinnat on avattava
tarvittaessa, lattiamateriaalina oleva mosaiikkibetonilaatta saattaa
kärsiä mahdollisesta tiivistyksestä ja sen uusiminen tulisi miettiä
uudelleen. KOy Sau-Herran kiinteistölle olisi tehtävä kokonaisuudessaan kuntoarvio mm. ulkoverhous, sokkelin maalaus ja vesikatteen kunto huomioiden. Korjaustarpeet tulisi selvittää seuraavalle 10 vuodelle.
Lohilahti kiinnitti huomiota myös suunnittelijan valintaan, kun kiinteistön toiminta muuttuu radikaalisti myymälästä terveyskeskustilaksi.
Kiinteistötyöryhmän puheenjohtaja totesi, että taloyhtiö ja osuuskauppa tekevät tarvittavat kunnostustyöt huomioiden tulevan terveyskeskuksen tarpeet. Yhtymähallitukselle esitetään ostopäätöksen tekemistä, että korjaustöissä vältytään päällekkäisiltä, turhilta
muutoksilta. Jarmo Ahtinen voitaisiin valtuuttaa kartoittamaan
mahdolliset terveyskeskustilan suunnittelijat 14.11.2018 mennessä, jolloin kuntayhtymän hallitus voisi jo valita suunnittelijan ja asiassa päästäisiin eteenpäin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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…Savukosken toimitilat
Kiinteistötyöryhmän kokouksen 22.10.2018 jälkeen on tullut tietoa,
että KOy Sau-Herran hallitus pidetään vasta 23.11.2018. Sen jälkeen on yhtiökokous, jossa lopullisesti päätetään kiinteistön korjauksen laajuudesta heidän osaltaan.
Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus valtuuttaa Jarmo Ahtisen kartoittamaan suunnittelijat (2-3
firmaa), samoin hän laatii yksilöidyn listan niistä korjaustöistä, jotka kuuluvat KOy Sau-Herralle ja niistä, jotka kuuluvat Koillismaan
Osuuskaupalle. Edellä olevan jälkeen kuntayhtymän hallitus tekee
lopullisen kaupan Koillismaan Osuuskaupan kanssa, siis KOy
Sau-Herran yhtiökokouksen jälkeen.
Jouko Savukoski poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn
ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Eija Hietala.

Päätös:

Hallitus valtuuttaa Jarmo Ahtisen kartoittamaan suunnittelijat (2-3
firmaa), samoin hän laatii yksilöidyn listan niistä korjaustöistä, jotka kuuluvat KOy Sau-Herralle ja niistä, jotka kuuluvat Koillismaan
Osuuskaupalle. Edellä olevan jälkeen kuntayhtymän hallitus tekee
lopullisen kaupan Koillismaan Osuuskaupan kanssa, siis KOy
Sau-Herran yhtiökokouksen jälkeen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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|
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PAIKALLISTEN JÄRJESTELYERIEN JAKAMINEN 1.1.2019 LUKIEN
Hall § 98

Toimistosihteeri/KT-yhteyshenkilö:
Uudet virka- ja työehtosopimukset 2018–2019 ovat voimassa
1.2.2018–31.3.2020. Sopimuskauden palkankorotukset vuonna
2019 ovat keskimäärin 2,16 %. Paikalliset järjestelyerät ovat
1.1.2019 Kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES)
1,2 %, Lääkärisopimuksessa (LS) 0,7 % ja Teknisten sopimuksessa (TS) 0,9 % ja keskitetty järjestelyerä 0,3 %.
Paikallisilla järjestelyerillä pyritään paikallisten palkkausjärjestelmien kehittämiseen, epäkohtien korjaamiseen sekä tuloksellisuutta
edistäviin toimiin ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukemiseen.
Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä
muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa ja verrokkiryhmien palkkaan
nähden.
Periaatteena on tasa-arvoinen palkkaus eli vaativuudeltaan samasta tehtävästä maksetaan sama palkka. Kuntayhtymän hallitus
on 26.9.2018 § 87 hyväksynyt palkkaharmonisoinnin kuntayhtymätasolla ja hyväksynyt KVTES:n piiriin kuuluville järjestelyerää käytettäväksi 1,58 %.
Paikallisten järjestelyerien kohdentamisessa työnantajan on otettava huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu
mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä tarkastelussa oman ryhmänsä.
Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta lukuun ottamatta sellaisia poikkeuksellisia palkkaeriä kuten lomarahoja ja tulospalkkiota. Sopimusalojen
palkkasummat on laskettu syyskuulta 2018. Toimistosihteeri/KTyhteyshenkilö on toimittanut pääluottamusmiehille ja/tai ammattiosaston puheenjohtajille edustamiensa jäsenten syyskuun palkkasummat ja tehtäväkohtaiset palkat.
Osapuolet neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käytöstä. Jollei
asioista päästä yksimielisyyteen työnantaja päättää paikallisten järjestelyerin käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai
henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.
Paikallisneuvottelut pidetään 31.10.2018 Kunnallisen yleisen virkaja työehtosopimuksen, Lääkärisopimuksen ja Teknisten sopimuksen piiriin kuuluvien kanssa. Paikallisneuvotteluiden muistiot esitetään kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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…Paikallisten järjestelyerien jakaminen 1.1.2019 lukien
Ehdotus: Pj.

Hallitus jakaa KVTES:n, LS:n ja TS:n piiriin kuuluville paikalliset
järjestelyerät 1.1.2019 lukien paikallisneuvotteluissa sovitulla tavalla.
Kouri, Nurmi ja Reinvuo poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjaa piti puheenjohtaja.

Päätös:

Hallitus jakaa KVTES:n, LS:n ja TS:n piiriin kuuluville paikalliset
järjestelyerät 1.1.2019 lukien paikallisneuvotteluissa sovitulla tavalla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-SYYSKUULTA 2018
Hall § 99

Toimistonhoitaja:
Oheismateriaalina on talousarvion toteutumavertailu ja terveystoimen kuntakohtainen omien palvelujen käyttötilasto tammisyyskuulta 2018.
Avohoidon käynnit ja vuodeosaston hoitopäivien kertymä on jäänyt
alle arvion. Odotettavissa on, että avohoidon käyntimäärä tasaantuu, kun kausi-influessarokotukset taas toteutetaan. Vuodeosaston
käyttöaste on jäänyt arvioitua pienemmäksi. Keskimäärin käytössä
on ollut 12 paikkaa, ilman alkuvuoden vapaiden paikkojen ulkokuntamyyntiä keskimääräinen käyttö olisi ollut 11,75 paikkaa. Vuodepaikkojen myynti ulkokunnille on tätä nykyä vain erittäin satunnaista kun naapurikunnat eivät ole tarvinneet enää väistötiloja.
Vuodeosaston paikkamäärä käyttötarpeen suhteen näyttäisi nyt
olevan 12.
Käyttötalouden tuottoja on saatu odotetusti ja myös kustannusten
voidaan olettaa toteutuvan kuntayhtymän talousarvion mukaisesti.
Resursseja on pyritty kohdentamaan tarpeiden mukaisesti.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus merkitsee talousarvion ja käyttötilastojen toteutumat tiedoksi.

Päätös:

Hallitus merkitsi talousarvion ja käyttötilastojen toteutumat tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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VUODEOSASTON SAIRAANSIJOJEN VÄHENTÄMINEN
Hall § 100

Johtava hoitaja:
Kuntayhtymän vuodeosastolla on ollut vuodesta 2018 lähtien 14
vuodepaikkaa. Varatut vuodepaikat ovat jakaantuneet tasan Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien kesken.
Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustot
vahvistavat kuntayhtymän terveyskeskuksesta varaamiensa sairaansijojen lukumäärän. Kuntayhtymän hallituksessa kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä on sama kuin kunnan varaamien sairaansijojen määrä.
Jäsenkuntien väestö on edelleen vähentynyt. Pitkäaikaisen laitoshoidon tarpeessa olevien potilaiden määrä on pienentynyt huomattavasti. Vuonna 2011 pitkäaikaispotilaita oli vielä keskimäärin 14,
vuoden 2014 aikana heitä oli keskimäärin 8 ja tällä hetkellä 2.
Vuonna 2011 vuodeosaston kuormitusprosentti oli 94,33. Siitä lähtien kuitenkin vuodepaikkojen käyttö on pienentynyt huomattavasti.
Vuoden 2016 lopussa kuormitus oli 77,92 %, kuluvan vuoden heinäkuun loppuun mennessä 67,12 %. Ilman ulkokunnille myytyjä
hoitopäiviä jäsenkuntien käyttö oli ollut vain 65 %. Ulkokuntamyyntiä ei enää juuri ole. Kuluneena vuonna syyskuun loppuun mennessä 14-paikkaisen vuodeosaston keskimääräinen käyttöaste on
ollut 83,9 %.
Vaikka sairaansijoja vähennettiin kuudella paikalla vuoden 2018
alusta alkaen, nykyiseen ja ennustettuun väestöön nähden vuodeosaston hoitopaikkojen määrä on vieläkin ylimitoitettu. Vähentämällä sairaansijoja 14 paikasta kahteentoista (12), voitaisiin henkilökuntamäärää muuttaa ilman irtisanomisia.
Vuodepaikkojen vähennyksestä huolimatta vuodeosastolla voidaan hoitaa akuutit potilaat. Mahdollisesti vapaana olevia vuodepaikkoja voidaan myydä ulkokunnille aiempaan tapaan.
Tällä hetkellä henkilöstömitoitus on 0,93 henkilöä/vuodepaikka.
Kahden vuodepaikan vähennyksellä ja kahden työntekijän sisäisellä siirrolla mitoitus on 0,92 henkilöä/vuodepaikka, mikä on suositusten mukaisesti hyvä.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus esittää Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille, että ne vahvistavat vuoden 2019 alusta PelkosenniemenSavukosken kansanterveystyön kuntayhtymästä varaamiensa
vuodeosaston sairaansijojen lukumääräksi 12 paikkaa, jotka jakaantuvat ko. jäsenkuntien kesken tasan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Vuodeosaston sairaansijojen vähentäminen
Päätös:

Hallitus esittää Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille, että ne vahvistavat vuoden 2019 alusta PelkosenniemenSavukosken kansanterveystyön kuntayhtymästä varaamiensa
vuodeosaston sairaansijojen lukumääräksi 12 paikkaa, jotka jakaantuvat ko. jäsenkuntien kesken tasan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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RAVINTOHUOLLON JÄRJESTÄMINEN
Hall § 101

Johtava hoitaja:
Kuntayhtymän ravintohuollossa vapautuu yksi virka ja yksi toimi
ensi vuoden aikana.
Vuosia on suunniteltu keskitettyä keskuskeittiöjärjestelyä, mutta se
on jäänyt toteuttamatta eri tahojen toivomuksesta. Nykyinen tilanne mahdollistaa uudelleen arvioinnin tehtävien vapautumisen
vuoksi.
Kuntayhtymän ravintohuolto on verrattain kallista johtuen ravintopäivien vähäisyydestä kun hoitopäivien tarve on pienentynyt eikä
valmistuskeittiön henkilökuntamäärää ole voitu vastaavasti vähentää. Jos keittiö muutetaan jakelukeittiöksi, ravintopäivän hinnan
voidaan olettaa laskevan ja voidaan toimia vähemmällä henkilöstöllä.
Vuonna 2017 ravintopäivän hinta oli 27,27 €. Pelkosenniemen
kunnan keskuskeittiön ravintopäivä oli 18,28 €. Karkeasti arvioiden
ravintopäivät olivat vuositasolla kuntayhtymässä 54.000 € kalliimmat kuin kunnalla. Ero johtuu henkilöstömenoista.

Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus
1. neuvottelee yhteistyösopimuksen Pelkosenniemen kunnan
kanssa niin, että ruoanvalmistus ja ravitsemispäällikön tehtävät
voidaan siirtää keskuskeittiölle 1.5.2019 alkaen,
2. muuttaa kuntayhtymän keittiön jakelukeittiöksi valmistuskeittiön
sijaan ja
3. ostaa ravitsemispalvelut Pelkosenniemen kunnan keskuskeittiöltä 1.5.2019 alkaen.

Päätös:

Hallitus
1. neuvottelee yhteistyösopimuksen Pelkosenniemen kunnan
kanssa niin, että ruoanvalmistus ja ravitsemispäällikön tehtävät
voidaan siirtää keskuskeittiölle 1.5.2019 alkaen,
2. muuttaa kuntayhtymän keittiön jakelukeittiöksi valmistuskeittiön
sijaan ja
3. ostaa ravitsemispalvelut Pelkosenniemen kunnan keskuskeittiöltä 1.5.2019 alkaen.
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YMPÄRISTÖNSUOJELUN VIRANOMAISTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN KOILLISLAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN KUNTIEN
KESKEN/ YMPÄRISTÖNSUOJELUTARKASTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN
Hall § 102

Ympäristöterveyslautakunta § 49 29.8.2018
Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta hallinnoi Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä, johon kuuluvat jäseninä Pelkoseniemi ja Savukoski, ja osajäseninä ympäristöterveydenhuollon osalta Salla ja Kemijärvi.
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen sopimuspakettia
solmittaessa syksyllä 2012 jätettiin Pelkosenniemen-Savukosken
kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen 3 §:ään varaus ympäristönsuojelutehtävien järjestämisestä yhteistoimintaalueella. Perussopimuksen 3 §:n mukaan ”tarvittaessa kuntayhtymä voi ottaa jäsenkuntien valtuustojen päätöksellä jäsenkunnan
ympäristönsuojelun hallinnon tehtävät hoidettavakseen.”
Vuoden 2016 alusta lakisääteiset ympäristönsuojelun viranomaistehtävät siirtyivät Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon järjestettäväksi Pelkosenniemen, Savukosken ja Kemijärven osalta. Sallan
osalta sovittiin tuolloin, että asiaan palataan tehtävien siirron tarpeen tullessa Sallassa ajankohtaiseksi. Sallan kunnan kanssa on
nyt virkamiestason neuvotteluissa sovittu, että aloitetaan valmistelu yhteistoimintasopimuksen hengen mukaisesti myös Sallan kunnan ympäristönsuojelutehtävien hallinnon siirtämiseksi kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollolle 1.1.2019 alkaen.
Ympäristönsuojelua varten on perustettu kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon alaisuuteen oma erillinen tulosyksikkö 1.1.2016
alkaen. Ympäristönsuojelun maksutuotot ohjataan ympäristönsuojelun tulosyksikköön ja tulot vähentävät suoraan mukana olevien
kuntien maksuosuutta kustannuksista.
Ympäristöterveyslautakunnan on osaltaan huolehdittava siitä, että
henkilöstöresurssi riittää ympäristönsuojelun lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Kuntien ja kuntayhtymän sopimuksessa todetaan, että talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset ympäristönsuojelun tehtävien hoitamiseen turvataan. Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien
ympäristönsuojelun viranomaistehtäviä on 2018 hoidettu 70 %
ympäristönsuojelusihteerin työpanoksella, lisäksi tehtäviin kuluu
resurssoimatonta työaikaa myös ympäristöterveysjohtajalla, johtavalla terveystarkastajalla, toimistosihteerillä ja taloustoimistossa.
Sallan kunnan ympäristönsuojelua on hoitanut osa-aikainen 50 %
viranhaltija, lisäksi resurssiin on laskettu 20 % toimistotyötä.
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Resurssikartoitus on tehty kunnissa vuonna 2015, ja kolmen kunnan osalta ympäristönsuojelusihteerin työaikaa on 20 % lisätty
kuntayhtymässä syksyllä 2017. Vuoden 2016 alun jälkeen ympäristönsuojelun resurssitarpeeseen on kuitenkin tullut muutoksia:
1. Ympäristönsuojelulaki (527/2014): säännöllinen valvonta ja valvontasuunnitelma ja ohjelma ympäristöluvanvaraisille ja rekisteröitäville kohteille; tullut voimaan 1.1.2015, mutta yhdelläkään alueen
kunnista ei ole ollut valvontasuunnitelmaa (tai säännöllistä valvontaa) 1.1.2016. Näin ollen resurssiin ei ole laskettu yhdessäkään
kunnassa suunnitelman mukaista valvontaa, kun on arvioitu resurssitarvetta vuonna 2015.
2. Jätelain (646/2011, muutos 834/2017) 124 §:n mukaan kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava jätelain 100 §:ssä
tarkoitetun jätteen ammattimaisen keräyksen valvontaa varten
suunnitelma. Suunnitelma voidaan yhdistää ympäristönsuojelulain
168 §:n 4 momentissa tarkoitettuun valvontaohjelmaan. -> voimaan 1.1.2018 -> valvontakohteiden lukumäärä kasvaa -> lisää
työtä ja lisää toisaalta valvontamaksuja.
3. Ympäristönsuojelulainsäädäntöön on lähiaikoina tehty useita
muutoksia, joilla valvontavastuuta eräiden ympäristöluvallisten
toimintojen osalta on siirretty valtion valvontaviranomaiselta kunnille. -> Ainakin seitsemän lupaa yhteensä kaikkien neljän kunnan
alueelta tullut ”uusina”.
4. Lisäksi osa luvanvaraisista toiminnoista on siirretty luvanvaraisista rekisteröitäviin, jolloin niiden valvontavastuu on siirtynyt kuntiin: kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat, 1 – 5 MW energiantuotantolaitokset, polttonesteiden jakeluasemat (rekisteröitävä
31.12.2019 mennessä).
5. Vireillä on myös muutos YS-lakiin, joka aiheuttaisi, että lisää
valvontakohteita siirtyy valtiolta kunnille ja lisäksi tulisi uusi ilmoitusmenettely tietyille valvontakohteille.
6. Haja-asutuksen jätevesien käsittely: Haja-asutuksen jätevesien
käsittelyjärjestelmien uusimisen siirtymäaika pohjavesi- ja rantaalueilla 31.10.2019 mennessä ->Neuvonnan ja ohjauksen tarve jätevesijärjestelmien uusimista koskevissa asioissa kasvaa huomattavasti -> Lausuntoja annetaan jätevesijärjestelmän uusimista
koskevien toimenpidelupahakemusten johdosta -> YSL 156 d §:n
mukaisten poikkeamishakemusten käsittelyt 2019 -> määräajan
jälkeen valvontatarve määräajan noudattamiseksi (myös kantelut
uusimattomista järjestelmistä kuormittavat)
7. Kuntien viranomaisen rooli valtion myöntämien lupien laillisuusvalvonnassa muuttumassa: HE 14/2018 vp Hallituksen esitys
eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion
lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi poistaisi valtion valvontaviranomaisen valitusoikeuden valtion ympäristölupaviranomaisen päätöksistä (lailliPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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suusvalvonta!) -> vastuu valtion lupaviranomaisten päätösten
lainmukaisuuden valvonnasta jäisi yhä enemmän kuntien viranomaisen vastuulle ja vaatii lisää resursseja.
8. Alueella on vireillä useita isoja hankkeita (mm. Boreal Bioref,
Sokli), jotka toteutuessaan kuormittavat myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaista (esim. lausuntopyynnöt ja välillisesti esim. lisääntynyt maa-aineslupahakemusten määrä (metsäautoteiden
kunnostus)).
Lautakunta on käynyt ”lähetekeskustelun” ympäristönsuojelun resurssitilanteesta kokouksessaan 27.6.2018 ja päättänyt valmistella
talousarvion käsittelyn yhteydessä jäsen- ja osajäsenkuntien valtuustoihin Sallan kunnan ympäristönsuojelutehtävien hallinnon siirron kuntayhtymälle 1.1.2019 alkaen. Samalla on tarkoituksenmukaista arvioida lähivuosina ympäristönsuojeluun tarvittava resurssi.
Nykyisillä resursseilla on tehtäviä jatkossa käytännössä mahdotonta hoitaa eikä terveysvalvontapuolelta voida irrottaa ympäristönsuojelun viranomaistehtäviin enempää resurssia. Lisäksi nykyinen ympäristönsuojelusihteeri on esittänyt toiveensa 80 % osaaikaisuudesta vuoden 2021 kesään saakka. Maakuntauudistuksen
ollessa vielä epävarma lienee tarkoituksenmukaista palkata alueelle lisähenkilö, sijoituspaikkana Kemijärvi, kahden vuoden määräaikaiseen ympäristötarkastajan virkaan vuoden 2021 kesään
saakka. Tällöin yhteinen neljän kunnan ympäristönsuojelun resurssi nousisi käytännössä 1,8 htv:een, lisäksi hallinto, jota ei ole
resurssiin erikseen mukaan laskettu. Luvussa on huomioitu terveysvalvonnasta siirrettävä 0,3 htv, jolloin käytännössä terveysvalvontapuolelta tulee tämän verran palkkakustannussäästöä.
Ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkkaa on kuultu, samoin kuin
muita yksikön viranhaltijoita, joita asia koskee. Toisen henkilön sijoittaminen Kemijärvelle on kustannustaloudellinen ratkaisu, koska
sinne sijoittuu asukaslukuun perustuen iso osa valvontakohteista.
Lisäksi Kemijärvellä on olemassa oleva työhuone, jonka vuokra on
jo kuluvan vuoden talousarviossa mukana.
Pelkästään asukaslukuun perustuva kustannusten jakaminen vääristää kuntien osuutta, koska se ei korreloi täysin viranomaistehtäviin todellisuudessa käytetyn ajan kanssa. Tämän vuoksi ennakkolaskujen maksuosuuksien laskennassa käytettäisiin asukastiheyttä
(%) ja valvontakohteiden osuutta (%), niin että valvontakohteiden
osuutta olisi painotettu (0,6). Ko. laskutapa korreloi kohtuullisen
hyvin tämänhetkisen ympäristönsuojeluun käytetyn työajan (%)
osalta (3 kuntaa). Arviota voidaan käyttää ennakkolaskutuksen
pohjana, ja oikaista summa tarvittaessa tilinpäätöksessä todellisen
eri kuntien tehtäviin käytetyn työajan perusteella.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Alustava kustannuslaskelma ja kuntien maksuosuudet sekä valvontakohteiden lukumäärä on liitteessä 4. PelkosenniemenSavukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ja Kemijärven kaupungin, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kuntien välinen
sopimus ympäristönsuojelun viranomaistehtävien hoitamisesta on
liitteenä 5.
Ehdotus: Ytj.

Ympäristöterveyslautakunta päättää
1. esittää jäsen- ja osajäsenkuntien valtuustoille, että ne päättävät
hyväksyä Sallan mukaantulon ympäristönsuojelusopimukseen
muiden kuntien kanssa yhtenäisin ehdoin, uuden kustannusjakotavan ja alustavan kustannusarvion ja henkilöresurssilinjauksen;
sekä hyväksyä liitteenä 5 olevan uudistetun päivitetyn sopimuksen
ympäristönsuojelun viranomaistehtävien hoidosta neljän kunnan
alueella liitettäväksi osajäsenyyssopimukseen;
2. esittää Sallan kunnanvaltuustolle, että se siirtää 1.1.2019 lukien
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän
ympäristöterveyslautakunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014)
§:n 22 mukaan kunnalle kuuluvat ympäristönsuojelun viranomaistehtävät, jotka määritellään Laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 64/1986 (muutos 5.12.1996/1013) § 6, ja muuttavat hallinto- ja johtosääntöjään tältä osin;
3. esittää Sallan kunnanvaltuustolle, että se antaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnalle oikeuden siirtää toimi- ja ratkaisuvaltaa eteenpäin alaisilleen viranhaltijoille siten, kuin Laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 64/1986 (muutos 5.12.1996/1013) § 7
määritellään;
4. esittää jäsen- ja osajäsenkuntien valtuustoille, että ne antavat
ao. kuntien johtajille oikeuden solmia tämän päätöksen mukaisen
sopimuksen ympäristönsuojelun viranomaistehtävien järjestämisestä Koillis-Lapin alueella.

Päätös:

Ympäristöterveyslautakunta päätti
1. esittää jäsen- ja osajäsenkuntien valtuustoille, että ne päättävät
hyväksyä Sallan mukaantulon ympäristönsuojelusopimukseen
muiden kuntien kanssa yhtenäisin ehdoin, uuden kustannusjakotavan ja alustavan kustannusarvion ja henkilöresurssilinjauksen;
sekä hyväksyä liitteenä 5 olevan uudistetun päivitetyn sopimuksen
ympäristönsuojelun viranomaistehtävien hoidosta neljän kunnan
alueella liitettäväksi osajäsenyyssopimukseen;
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2. esittää Sallan kunnanvaltuustolle, että se siirtää 1.1.2019 lukien
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän
ympäristöterveyslautakunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014)
§:n 22 mukaan kunnalle kuuluvat ympäristönsuojelun viranomaistehtävät, jotka määritellään Laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 64/1986 (muutos 5.12.1996/1013) § 6, ja muuttavat hallinto- ja johtosääntöjään tältä osin;
3. esittää Sallan kunnanvaltuustolle, että se antaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnalle oikeuden siirtää toimi- ja ratkaisuvaltaa eteenpäin alaisilleen viranhaltijoille siten, kuin Laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 64/1986 (muutos 5.12.1996/1013) § 7
määritellään;
4. esittää jäsen- ja osajäsenkuntien valtuustoille, että ne antavat
ao. kuntien johtajille oikeuden solmia tämän päätöksen mukaisen
sopimuksen ympäristönsuojelun viranomaistehtävien järjestämisestä Koillis-Lapin alueella.
- - Hall § 102

Ympäristöterveysjohtaja:
Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymän hallitus
päättää uusien virkojen perustamisesta. Ympäristönsuojelun tehtävien järjestely on neljän kunnan valtuustokierroksella, viimeinen
valtuustokäsittely on 6.11.2018. Koska lisäresurssitarve ympäristönsuojelussa on akuutti, voitaisiin määräaikaisen (1.1.2019 –
30.6.2021) ympäristönsuojelutarkastajan virka, sijoituspaikkana
Kemijärvi, perustaa välittömästi ehdollisena, edellyttäen neljän
kunnan valtuuston hyväksyntää, rekrytointiprosessin nopeuttamiseksi. Lisäresurssiin on varauduttu talousarviossa vuodelle 2019.

Ehdotus: Jl.vt.

Kuntayhtymän hallitus perustaa määräaikaisen ympäristönsuojelutarkastajan viran 1.1.2019 – 30.6.2021. Päätös on ehdollinen ja
edellyttää Savukosken, Sallan, Kemijärven ja Pelkosenniemen valtuustojen hyväksyntää.

Päätös:

Kuntayhtymän hallitus perustaa määräaikaisen ympäristönsuojelutarkastajan viran 1.1.2019 – 30.6.2021. Päätös on ehdollinen ja
edellyttää Savukosken, Sallan, Kemijärven ja Pelkosenniemen valtuustojen hyväksyntää.
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TIEDOTUSASIAT
Hall § 103

Valvira
- lupa ja ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan
alkamisesta, Auron Fysio Oy
Kiinteistö Oy Sau-Herra
- kokouskutsu ylimääräinen yhtiökokous 23.10.2018
Savukosken kunta
- kvalt 1.10.2018 § 56 P-S ktt ky:n lainatakaus
- kvalt 1.10.2018 § 57 Ympäristönsuojelun viranomaistehtävien
järjestäminen Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kuntien kesken
Pelkosenniemen kunnanhallitus
Määräaikainen sopimus ympäristönsuojelun asiantuntijapalveluiden myynnistä Sallan kunnalle
Vuokrasopimuksen jatkaminen/Salonen
Viranhaltijapäätökset
- johtava lääkäri § 60 - 67 henkilöstöasioita
- johtava hoitaja §:t 154 - 181 henkilöstöasioita
- toimistonhoitaja §:t 23 - 28 henkilöstöasioita
- vastaava hammaslääkäri §:t 9 - 11 henkilöstöasioita
- ravitsemispäällikkö §:t 35 - 37 henkilöstöasioita

Ehdotus: Jl.vt.

Merkitään tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja 30.10.2018.
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MUUT ASIAT
Hall § 104

Hanna Nurmi ilmoitti luopuvansa KOy Sau-Herran hallituksen jäsenyydestä. Hallitus päätti esittää KOy Sau-Herran yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan kuntayhtymää
edustamaan Kari Kilpimaa.
Todettiin, että kuntayhtymän hallituksen seuraava kokous pidetään
28.11.2018.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.26.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät
93 - 104
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin 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
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.
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa 250 euroa.
Liitetään pöytäkirjaan
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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