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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ymp.terv.ltk § 1
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt.13.12.2019) 104 §:n mukaan kokouskutsun antaa
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian
kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään
merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistan liitteitä ja oheismateriaalia lähetetään harkinnan mukaan arvioiden toimielimen jäsenten tiedonsaantitarpeita. Kokouskutsu lähetetään vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta.
105 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti.
Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.
106 §:n mukaan esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen
huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.
109 §:n mukaan ympäristöterveyslautakunnan jäsenten ja esittelijän lisäksi ympäristöterveyslautakunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. Lautakunta päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Lautakunta voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.
Kunnanhallituksen nimeämällä (Khall.19.6.2017 § 154) kunnanhallituksen edustajalla on
puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksessa. Ympäristöterveyslautakuntaan kunnanhallituksen edustajaksi on nimetty valtuutettu Matti Tarvainen.
116 §:n mukaan ympäristöterveyslautakunnan esittelijänä toimii ympäristöterveysjohtaja.
Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Lautakunta voi määrätä päätettävänään olevassa asiassa tulosyksikön esimiehen tai muun viranhaltijan esittelemään tämän toimialaan kuuluvan asian. Toimielin voi erityisestä syystä
päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan ympäristöterveyslautakunta on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ympäristöterveyslautakunnan jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.
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Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja esittelijälle sekä kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle.
Valmistelija
Maija Lehtonen
puh. +358 44 7499 400
etunimi.sukunimi(at)tervo.fi
Vs. ympäristöterveysjohtajan päätösehdotus:
Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTEN LASKIJOIDEN VALITSEMINEN
Ymp.terv.ltk § 2
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt.13.12.2019) 124 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa
puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen
kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Valmistelija
Maija Lehtonen
puh. +358 44 7499 400
etunimi.sukunimi(at)tervo.fi
Vs. ympäristöterveysjohtajan päätösehdotus:
Ympäristöterveyslautakunta valitsee kaksi jäsentä kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ympäristöterveyspalveluiden toimistossa (Tervontie 4).
Päätös:
Minna Heimonen ja Hanne Mantere valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa äänten
laskijoiksi.
_____________________________
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ymp.terv.ltk § 3
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt.13.12.2019) 114 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
115 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on
kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian
päätöksellään vain perustellusta syystä.
Hallintolain (434/2003) 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja
asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset. Valmistelun riittävyys tulee harkita tapauskohtaisesti.

Valmistelija
Maija Lehtonen
puh. +358 44 7499 400
etunimi.sukunimi(at)tervo.fi
Vs. ympäristöterveysjohtajan päätösehdotus:
Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Vs. ympäristöterveysjohtajan kokouksessa antama muutettu päätösehdotus:
Ympäristöterveyslautakunta ottaa seuraavaksi käsiteltäväkseen ylimääräisenä kokoukseen
valmistellut §12 ja §13, sen jälkeen kokous etenee esityslistan mukaisesti.
Päätös:
Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy vs. ympäristöterveysjohtajan kokouksessa antaman
muutetun päätösehdotuksen mukaan siten, että § 12 ja 13 otetaan käsiteltäväksi ja muuten
kokous etenee esityslistanmukaisesti.
________________________________
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS
Ymp.terv.ltk § 4
Kuntalain (410/2015) 92.1 §:n mukaan kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka
on tämän lain nojalla tai hallintosäännössä siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt.13.12.2019) 18 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi
asian, joka on kuntalain nojalla hallintosäännössä siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen (lautakunnan tai viranhaltijan) toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on
tehnyt päätöksen.
Otto-oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai toimistopäällikköä
(esittelijää) asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen asioissa, jollei kunnanhallitus,
kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset
kunnat niin sopivat.
Otto-oikeus määräytyy ympäristöterveydenhuollon asioissa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollon palveluita koskevan yhteistoimintasopimuksen
(1.1.2012 lukien) mukaisesti isäntäkunnalla ei ole otto-oikeutta yhteiselle toimielimelle siirrettyihin asioihin lukuun ottamatta laillisuusvalvonnan, mukaan luettuna yhteistoimintasopimuksen ja kunnan hallintoa koskevien määräystenmukaisuuden, edellyttämää otto-oikeutta.
Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja voi tehdä ottopäätöksen. Vastaavasti
esittelijän ollessa estynyt esittelijän sijainen voi tehdä ottopäätöksen.
Puheenjohtajan tai viranhaltijan tekemä ottopäätös kirjataan, jotta otto-oikeuden käyttäminen määräajassa voidaan tarvittaessa näyttää toteen.
Otto-oikeutta on käytettävä kuntalaissa säädetyn oikaisuvaatimusajan kuluessa.
Kunnanhallitus on 24.1.2005 § 42 päättänyt, että kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan
seuraavien asioiden ja asiaryhmien osalta:
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

sellaiset virkavapaudet ja työvapaat, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä on lainsäädännön, virka- tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus
harkinnanvaraiset palkattomat virkavapaudet tai työvapaat, joiden kesto on
enintään 30 kalenteripäivää kerrallaan
vuosilomaa ja lomarahavapaata koskevat päätökset
henkilöstön koulutus- ja kehittämistoiminta
henkilöstölle myönnettäviä henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisia osia ja määrävuosikorotuksia koskevat asiat
eron myöntäminen virka- tai työsuhteesta
sijaisen ottaminen enintään 1 vuoden määräajaksi ja valitun palkkaus
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työ- ja yms. harjoittelua koskevat sopimukset
sivutoimi-ilmoitukset
henkilöstön työtehtäviin ja työaikoihin liittyvät päätökset
henkilökohtaisen lisän maksaminen ja määräaikainen peruspalkan tarkistaminen tehtävien olennaisesti muuttuessa.

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitukselle ja lautakunnalle on neljän (4) päivän
kuluessa ilmoitettava viranomaisen (lautakunnan tai viranhaltijan) tekemästä päätöksestä,
joka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheenjohtajalle ja esittelijälle. Jos pöytäkirjaa
ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Ympäristöterveyslautakunnan kokouksissa ovat nähtävillä ympäristöterveysjohtajan ympäristöterveystoimea koskevat päätökset sekä ympäristöterveystarkastajien tekemät viranhaltijapäätökset. Päätösluettelot edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä ovat luettavissa päätöksen tehneen viranhaltijan työhuoneessa ja kokouksessa. Ympäristöterveyslautakunta päättää, käyttääkö se otto-oikeuttaan ko. viranhaltijapäätösten kohdalla. Ko. viranhaltijat eivät osallistu asian käsittelyyn, eikä päätöksentekoon (Hallintolaki 434/2003 29 § ja
28 §:n palvelussuhdejääviys). Pöytäkirjanpitäjänä toimii ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtaja.

Valmistelija
Maija Lehtonen
puh. +358 44 7499 400
etunimi.sukunimi(at)tervo.fi
Vs. ympäristöterveysjohtajan päätösehdotus:
Ympäristöterveyslautakunta päättää käyttääkö se otto-oikeuttaan 10.12.2019-4.3.2020 välisenä aikana ympäristöterveysjohtajan ympäristöterveystoimea koskevien päätösten sekä
ympäristöterveystarkastajien tekemien viranhaltijapäätösten kohdalla.
Ympäristöterveysjohtaja ei osallistu asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon, (Hallintolaki
434/2003 29 § ja 28 §:n palvelussuhdejääviys). Pöytäkirjanpitäjänä toimii ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtaja.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
__________________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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YMPÄRISTÖTERVEYSTOIMEN VUODEN 2020 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA
Ymp.terv.ltk § 5
Oheismateriaali 1-2
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt (13.12.2019) § 73 vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman 2020–2022.
Kunnanhallitus on antanut vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet (Khall.
3.9.2019 § 168, liite 1), oheismateriaali 1.
Kunnan hallintosäännön (Kvalt.13.12.2019) 35 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Määräraha ja tuloarvio otetaan talousarvioon bruttomääräisenä ja pääsääntöisesti arvonlisäverottomin hinnoin.
36 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma voi muodostua myös sopimusohjausmalliin liittyvistä
sopimuksista. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaa
alaiselleen viranhaltijalle.
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt.13.12.2019) liitteen 2 ”Tervon kunnan talouden- ja
varainhoidon ohjeen” mukaan toimielinten lopulliset suunnitelmat on hyväksyttävä ja toimitettava kunnanhallitukselle asianomaisen talousarviovuoden tammikuun loppuun mennessä.
Ympäristöterveystoimen tulosyksikön talousarvion käyttösuunnitelma oheismateriaalina 2.

Valmistelija
Maija Lehtonen
puh. +358 44 7499 400
etunimi.sukunimi(at)tervo.fi
Vs. ympäristöterveysjohtajan päätösehdotus:
1) Ympäristöterveyslautakunta toteaa tietoonsa saatetuksi seuraavaa:
Ympäristöterveysjohtaja on ilmoittanut hallintotoimistolle sekä kunnanhallitukselle, että ympäristöterveydenhuollon osalta käyttötalousosan käyttösuunnitelma on lautakunnan ja valtuuston aiemmin hyväksymän talousarvion mukainen. Talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan ei ole tehty muutoksia, koskien toimielimen määrärahoja ja tuloarvioita.
2) Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristöterveystoimen tulosyksikölle oheismateriaali 2 mukaisen talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2020.
3) Ympäristöterveyslautakunta määrää vastuualueen esimiehen seuraamaan, että talousarvio toteutuu budjetoitujen menojen ja tulojen osalta ja osaltaan huolehtimaan tavoitteiden
toteutumisesta.

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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4) Ympäristöterveyslautakunta määrää vastuualueen esimiehen raportoimaan välittömästi
mahdollisista talousarviomuutoksista (tulosyksikön menojen yhteissumman ylitys tai tulojen
yhteissumman alitus) lautakunnalle.
5) Ympäristöterveyslautakunta toteaa, että Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt.
13.12.2019) vastuualueen esimiehen hankintojen yläraja on 60.000 €.
Päätös:
Keskustelun jälkeen. Päätös on päätösehdotuksen mukainen.
____________________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN VUODEN 2019 TALOUSARVION TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISVERTAILU 31.12.2019 / VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖSESITYS
Ymp.terv.ltk § 6
Oheismateriaali 3
Ympäristöterveyspalveluiden vuoden 2019 talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailu 31.12.2019 / Vuoden 2019 tilinpäätösesitys oheismateriaalina
3.
Valmistelija
Maija Lehtonen
puh. +358 44 7499 400
etunimi.sukunimi(at)tervo.fi
Vs. ympäristöterveysjohtajan päätösehdotus:
Ympäristöterveyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi ja saattaa edelleen kunnanhallituksen tietoon ympäristöterveyspalveluiden vuoden 2019 talousarvion toteutumisvertailun
ja tilinpäätösesityksen oheismateriaalin 3 mukaisesti.
Päätös:
Päätös on päätösesityksen mukainen.
____________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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TERVON KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUONNA 2019
Ymp.terv.ltk § 7
Liite 1
Kunnan tulee vuosittain arvioida ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumista. Kunnan valvontasuunnitelmasta ja suunnitelman arvioinnista säädetään toimialakohtaisissa säädöksissä (EL 23/2006 §47, TsL 763/1994 §4a ja TupL 693/1976 §14) ja valvontasuunnitelma-asetuksessa (Vna 665/2006). Valvontasuunnitelmien arvioinnissa noudatetaan myös keskusviranomaisten antamia toimialakohtaisia ohjeita.
Arvioinnissa tarkastellaan kuinka kattavasti suunniteltu toiminta ja suunnitellut tarkastukset
ovat toteutuneet. Valvontasuunnitelma-asetuksen (Vna 665/2006) mukaisesti. Arviointi tulee tehdä ainakin seuraavien tekijöiden osalta:
1) tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin;
2) tarkastusten kattavuus;
3) näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin; sekä
4) valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen.
Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin tulokset v. 2019 tulee toimittaa 31.3.2019
mennessä ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä VYHA:n
kautta Itä-Suomen aluehallintoviraston tarkastettavaksi ja edelleen tiedoksi keskusviranomaisille.
Ympäristöterveyspalveluiden vuoden 2019 valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi liitteenä 1.
Valmistelija
Maija Lehtonen
puh. +358 44 7499 400
etunimi.sukunimi(at)tervo.fi
Vs. ympäristöterveysjohtajan päätösehdotus:
1) Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy Tervon kunnan ympäristöterveyspalveluiden valvontasuunnitelman toteutumisen vuonna 2019 liitteen 1 mukaisesti.
Päätös:
Päätös on päätösesityksen mukainen.
__________________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Ympäristöterveyslautakunta

Pöytäkirja
12.3.2020

Nro/vuosi

12 (
24)

1/ 2020

Julkinen

LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2020
Ymp.terv.ltk § 8
Liite 2
Tervon kunnan taloussäännön toimeenpanosta annettujen ohjeiden mukaan toimielin määrää vuosittain henkilöt, joilla on oikeus hyväksyä menotositteet.
Ennen kuin maksu suoritetaan, menotositteeseen on tehtävä vastaanotto-, tarkastus- ja hyväksymismerkinnät. Hyväksyjä vastaa nimikirjoituksellaan, että tosite on muodollisesti ja
asiallisesti oikea, siinä on vastaanotto- ja tarkastustiedot, oikeat tilimerkinnät ja että menon
suorittamiseen on käytettävissä hyväksytyn käyttösuunnitelman mukainen määräraha. Vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö.
Valmistelija
Maija Lehtonen
puh. +358 44 7499 400
etunimi.sukunimi(at)tervo.fi
Vs. ympäristöterveysjohtajan päätösehdotus:
Ympäristöterveyslautakunnan toimialaan kuuluvat laskut asiatarkastavat ja hyväksyvät
vuonna 2020 tulosyksiköiden vastuuhenkilöt liitteen 2 mukaisesti.
Päätös:
Päätös on päätösehdotuksen mukainen.
________________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Ympäristöterveyslautakunta

Pöytäkirja
12.3.2020

Nro/vuosi

13 (
24)

1/ 2020

Julkinen

TERVEYDENSUOJELULAIN 763/1994 27§:N MUKAINEN TERVEYSHAITTAEPÄILY ASUINHUONEISTOSSA, TEETTÄMISUHAN ASETTAMINEN
Ymp.terv.ltk § 9
Ymp.terv.ltk § 32 (18.12.2019)
Asunto-osakeyhtiö Tervonsalmi asunnon Marjantie 13 B12, Tervo asukas on toimittanut
Tervon kunnan ympäristöterveysviranomaiselle tutkintapyynnön 11.5.2017, joka käsitti
asunnon WC:ssä olevaa voimakasta hajua.
Asuntoon tehtiin 7.6.2017 tarkastus sauna- pesuhuonetilojen 16.12.2015 tarkastuksessa
havaitun tilanteen ja tutkimustarpeen toteamiseksi, samalla sivuttiin tätä edelleen jatkuvaa
WC:n hajuasiaa. Kohteessa käsin kirjoitettuun tarkastuskertomuksen muistiinpanoksi tarkoitettuun ja tarkastuskertomuksen liitteeksi liitettyyn tarkastuspöytäkirjaan on kirjattu ”Isännöitsijän toimesta tarkastettava WC:n ilmanvaihto/ hajun tulo kanavapuhallin? Naapurin
asunnossa.”
6.6.2019 asukas on lähettänyt ympäristöterveyslautakunnalle/ ympäristöterveystarkastajalle osoitetun pyynnön: ”Pyydän ympäristöterveysviranomaista ilmoittamaan kirjallisesti tai
sähköpostilla ottamaan yhteyttä taloyhtiön isännöitsijään.” Hajuhaitan poistaminen on kesken. Rakenteet ovat auki, betonilattia on jouduttu piikkaamaan auki WC-pytyn viemärin
kunnon selvittämiseksi (betonilattia auki noin 3 kk). Viemäriputkien tiivisteet on uusittu ja
tiivistetty lattian alla olevat viemäriputket. Viemäristä tuleva hajuhaitta on saatu poistettua.
Nämä työt on isännöitsijä tilannut. Koska taloyhtiö ei ole hoitanut korjausvastuutaan valmiiksi, asukas pyytää ympäristöterveysviranomaista velvoittamaan taloyhtiön ryhtyvän välittömästi toimenpiteisiin.
3.10.2018 tarkastuksen yhteydessä on todettu, että ilmanpoistohormit olivat teipattu kiinni
myös WC:ssä. Tuolloin WC:n hajuasia ei ollut esillä.
4.10.2019 ja 11.10.2019 korjatussa asiakirjan tarkastus ja terveydensuojelulaki kertomuksessa on 19.9.2019 tehdyssä tarkastuksessa havaittu selvä viemärin haju eteisaulassa,
selvä ilmanvirtaus wc:n laipiossa olevasta poistoilmakanavasta huoneistoon päin (ovet
kiinni). Asukkaan mukaan haju tulee paineittain eteisaulan kautta keittiöön päin ja leviää
olohuoneeseen. Asukas ei voi olla asunnossaan tai muuttaa asuntoonsa hajuhaitan vuoksi.
Tarkastuksella hajun havaittiin kulkeutuvan pesuhuoneeseen ja saunaan, pesuhuoneen ovi
oli auki, kun tarkastimme saunan ja pesuhuoneen ilmanvaihdon toimivuutta.
Tarkastuksessa todettiin, että poistoilmakanavasta virtasi tilaan viemärinhaju. 19.9.2019
tarkastuskertomus oheismateriaalissa 2.
23.10.2019 Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunnalle on esitetty pyyntönä, että Ympäristöterveyslautakunta ottaa tilanteen hallintaansa. Hajuhaitta on todistettavasti osoitettu
tulevan viereisestä huoneistosta iv-kanavan kautta. Asukas ei ole päässyt asumaan asuntoonsa vieläkään 4,5 v aikana.
”Terveydensuojelulaki 763/1994, 7 luku Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset
26 § Asunnon ja muun oleskelutilan terveydelliset vaatimukset
Asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.
Asunnossa ja muussa oleskelutilassa ei saa olla eläimiä eikä mikrobeja siinä määrin, että
niistä aiheutuu terveyshaittaa.
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Ympäristöterveyslautakunta

Pöytäkirja
12.3.2020

Nro/vuosi

1/ 2020

14 (
24)
Julkinen

27 § (19.12.2014/1237), Asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvä terveyshaitta
Jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja,
pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi
tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä.
Jos haitta aiheutuu asuinhuoneiston tai muun oleskelutilan rakennuksen rakenteista, eristeistä tai rakennuksen omistajan vastuulla olevista perusjärjestelmistä, haitan poistamisesta vastaa rakennuksen omistaja, ellei muualla laissa toisin säädetä. Jos terveyshaitta
aiheutuu kuitenkin asunnon tai muun oleskelutilan käytöstä, joka ei ole tavanomaista, terveyshaitan poistamisesta vastaa asunnon tai muun oleskelutilan haltija. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka vastuulla haitta on, ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi.
Jos terveyshaitta on ilmeinen ja on syytä epäillä sen aiheuttavan välitöntä vaaraa, haittaa ei
voida korjata tai jos terveydensuojeluviranomaisen määräystä haitan poistamiseksi ei ole
noudatettu, eikä muita tämän lain mukaisia toimenpiteitä ole pidettävä riittävinä, terveydensuojeluviranomainen voi kieltää tai rajoittaa asunnon tai muun oleskelutilan käyttöä.
Tässä pykälässä tarkoitettujen määräysten antamisen tulee perustua terveydensuojeluviranomaisen tekemään tarkastukseen sekä riittäviin ja luotettaviin mittauksiin, näytteisiin,
tutkimuksiin, selvityksiin tai havaintoihin. Terveyshaitan selvittämiseksi voidaan lisäksi antaa määräys rakenteen kuntotutkimuksen suorittamisesta.”
Valmistelija
Liisa Ruuska
puh. +358 44 7499 423
etunimi.sukunimi(at)tervo.fi
Maija Lehtonen
puh. +358 44 7499 400
etunimi.sukunimi(at)tervo.fi

Ympäristöterveysjohtajan päätösehdotus:
Ympäristöterveyslautakunta määrää 18.12.2019 tarkastuksen perusteella, että kiinteistönomistajan:
- on varmistettava luotettavasti iv-kanavien ja painovoimaisen ilmanvaihdon olevan rakennettu suunnitelman mukaisesti.
- wc:n ilmanpoistokanavan ilmanvirtaus on selvitettävä luotettavasti ja tulokset tulee toimittaa 31.1.2020 mennessä Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunnalle. Ilmanvirtauksen
suunnan ollessa wc:n poistoilmaelimestä asuntoon päin, syy tähän tulee selvittää ja ilmanpoistojärjestelmä on korjattava siten, että painovoimainen poistoilmakanava on tiivis ulos
saakka, toimii poistoilmakanavana ja ilma virtaa wc:n laipiossa olevasta poistoilmaelimestä
ulospäin.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
_____________________________________
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Ympäristöterveyslautakunta

Pöytäkirja

Nro/vuosi

1/ 2020

12.3.2020

15 (
24)
Julkinen

Ymp.terv.ltk § 9
Oheismateriaali 4
Ympäristöterveyslautakunta on 18.12.2019 tehdyn tarkastuksen perusteella käsitellyt asiaa
18.12.2019, § 32 ja määrännyt kiinteistönomistajan Asunto Osakeyhtiön Tervonsalmi,
osoitteessa Marjantie 13 B 12, 72210 Tervo luotettavasti selvittämään ja toimittamaan tulokset 31.1.2020 mennessä Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunnalle. Selvitystä ei ole
toimitettu määräaikaan mennessä.
Ympäristöterveyslautakunta on määrännyt Ymp.terv.ltk § 32, 18.12.2019 tarkastuksen perusteella, että kiinteistönomistajan:
”- on varmistettava luotettavasti iv-kanavien ja painovoimaisen ilmanvaihdon olevan rakennettu suunnitelman mukaisesti.
- wc:n ilmanpoistokanavan ilmanvirtaus on selvitettävä luotettavasti ja tulokset tulee toimittaa 31.1.2020 mennessä Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunnalle. Ilmanvirtauksen
suunnan ollessa wc:n poistoilmaelimestä asuntoon päin, syy tähän tulee selvittää ja ilmanpoistojärjestelmä on korjattava siten, että painovoimainen poistoilmakanava on tiivis ulos
saakka, toimii poistoilmakanavana ja ilma virtaa wc:n laipiossa olevasta poistoilmaelimestä
ulospäin. ”
Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunta ottaa terveydensuojelulain (763/1994), §53 mukaiset pakkokeinot käyttöön ja asettaa päävelvoitteiden tehosteeksi uhkasakkolain
(1113/1990), 14 §:n mukaisen teettämisuhan kiinteistön omistajalle. Kiinteistön omistajalla
on 14 vuorokautta aikaa toimittaa, nyt uudelleen käsiteltävässä ympäristöterveyslautakunnan kokouksessa käsiteltävässä ja päätettävässä asiassa, Ympäristöterveyslautakunnan jo
18.12.2019 antama määräys Ymp.terv.ltk § 32 mukainen selvitys, jossa:
1. – on varmistettava luotettavasti iv-kanavien ja painovoimaisen ilmanvaihdon olevan rakennettu suunnitelman mukaisesti.
2. - wc:n ilmanpoistokanavan ilmanvirtaus on selvitettävä luotettavasti ja tulokset tulee toimittaa 31.1.2020 mennessä Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunnalle.
3. Ilmanvirtauksen suunnan ollessa wc:n poistoilmaelimestä asuntoon päin, syy tähän tulee selvittää.
Edellä määrättyjen tutkimus ja teettämiskustannukset peritään uhkasakkolain (1113/1990)
17 §:n mukaan.
4.

Selvityksessä mahdollisesti ilmenevien epäkohtien korjaamisesta vastuullinen on Kiinteistön omistaja. Kiinteistön omistajan on korjattava ilmanpoistojärjestelmä, että painovoimainen poistoilmakanava on tiivis ulos saakka, toimii poistoilmakanavana ja ilma virtaa wc:n laipiossa olevasta poistoilmaelimestä ulospäin.

Asianosaisia on kuultu 21.2.2020 lähetetyllä kuulemiskirjeillä (oheismateriaali 4).
Valmistelija
Liisa Ruuska
puh. +358 44 7499 423
etunimi.sukunimi(at)tervo.fi

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Ympäristöterveyslautakunta

Pöytäkirja

Nro/vuosi

16 (
24)

1/ 2020

12.3.2020

Julkinen

Vs. ympäristöterveysjohtajan päätösehdotus:
Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunta tehostaa 18.12.2019 Ymp.terv.ltk § 32 antamaansa määräystä uhkasakkolain (1113/1990), 14 §:n mukaisella teettämisuhalla.

Vs. ympäristöterveysjohtajan kokouksessa antama päätösehdotus:
Ympäristöterveyslautakunta hyväkyy päätös ehdotuksen.
Vs. ympäristöterveysjohtaja Liisa Ruuska ei osallistu asian käsittelyyn eikä päätöksen
tekoon (Hallintolaki 434/2003 28 §, intressijääviys/29 §).
Vesa Aula toimii esittelijänä ja sihteerinä. Liisa Ruuska poistuu kokouksesta asian käsittelyajaksi.
Päätös:
Kokouksessa annetun päätöksen mukainen.
_________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Ympäristöterveyslautakunta

Pöytäkirja
12.3.2020

Nro/vuosi

1/ 2020

17 (
24)
Julkinen

TERVEYDENSUOJELULAIN 763/1994 13 §:n MUKAISEN KOHTEEN VALVONTAAN LIITTYVÄ HALLINTOKANTELU ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOSTA

Ymp.terv.ltk § 10
Lausuma asiaviitteestä: ISAVI/1209/2020
Itä-Suomen aluehallintovirastolle on 5.2.2020 saapunut asiakkaan tekemä kantelu koskien
ympäristöterveystarkastajan toimintaa Matti Lohen koulun (Koulutie 14, 77700 Rautalampi)
terveyshaittaepäily asiassa.
Ennen kantelun ratkaisemista aluehallintovirasto varaa Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunnalle (kunnan terveydensuojeluviranomaiselle) ja asianosaiselle ympäristöterveystarkastajalle (terveydensuojelun viranhaltijalle) hallintolain 34 §:n mukaisesti tilaisuuden
lausua mielipiteenne asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.
Aluehallintovirasto pyytää, että ympäristöterveyslautakunta esittää tämän asiakirjan kantelun kohteen asiaa hoitaneille viranhaltijoille, ja hankitte heiltä selvityksen, jolla heillä on tilaisuus lausua mielipiteensä ja antaa selityksensä kantelun johdosta.
Selvityksen saatuanne laaditte sen perusteella ja muilla käytettävissä olevilla tiedoilla lausunnon, jossa otatte selvityksen antajien tavoin kantaa kanteluun ja arvioitte selvityksen
antajien toimintaa kuten myös edustamanne terveydensuojeluviranomaisen toimintaa.
Selvityksen tai lausunnon mukana pyydetään toimittamaan asiaan liittyvät viranomaisen
hallinnassa olevat asiakirjat, jotka kattavat vuoden 2018 ja sen jälkeen tapahtuneet seikat.
Lausunnon ja selvityksen sekä muiden kanteluasiakirjojen perusteella aluehallintovirasto
arvioi, onko kantelu aiheellinen vai ei sekä tarvittaessa antaa hallintolain 53 c §:n tai kansanterveyslain 44 §:n perusteella hallinnollista ohjausta viranhaltijalle, kunnan terveydensuojelun viranomaiselle tai molemmille.
Huomioon otettavia seikkoja
Erityisesti tulee ottaa kantaa seikkoihin:
- miten kunnan terveydensuojeluviranomainen on valvonut Matti Lohen koulun terveydellisiä olosuhteita,
- miten Matti Lohen koulun terveyshaittaepäilyä on hoidettu terveydensuojelulain 27 §:n
mukaisesti,
- onko kunnan terveydensuojeluviranomainen tehnyt asiassa viranomaispäätöksiä tai määräyksiä, jos on, miten niitä on jälkivalvottu,
- mihin toimivaltuuksiin perustuen ympäristöterveystarkastaja on edellyttänyt, että lapsi ”tulisi tutkia verikokein vielä tarkemmin” sekä
- onko ympäristöterveystarkastaja toiminut virkatehtävässään ja asianhoidossaan terveydensuojelulain ja hallintolain edellyttämällä tavalla.
Matti Lohen koulun terveyshaittaepäilyä on hoidettu terveydensuojelulain 27 §:n mukaan ja
viranhaltija on toiminut ympäristöterveyslautakunnan 14.3.2018 §10 päätöksen (liitteen 4)
mukaisen delegointipäätöksen edellyttämällä tavalla.
-

-

viranomaisen toimenpiteitä ja yhteydenottoja on kirjattu 30.4.2018- 24.1.2020 välisenä
aikana yhteensä 20 (liite 3).
Viranhaltija ei ole antanut päätöksiä/määräyksiä Matti Lohen koulun terveyshaittaepäilyasiassa. Toimija on ryhtynyt toimenpiteisiin mahdollisen terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi.
ympäristöterveystarkastaja on vain esittänyt mahdollisuutta, että kouluterveydenhoitaja
voi ohjata oirehtivan henkilön tarkempiin tutkimuksiin, esim. mahdollisten vasta-aineiden olemassaolon selvittämiseen (liite 4).

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Ympäristöterveyslautakunta

Pöytäkirja

Nro/vuosi

18 (
24)

1/ 2020

12.3.2020

Julkinen

Valmistelijat:
Maija Lehtonen
puh.+358 447 499 400
etunimi.sukunimi(at)tervo.fi
Liisa Ruuska
puh. +358447 499 423
Vs. ympäristöterveysjohtajan päätösehdotus:
Ympäristöterveyslautakunta esittää lausumanaan, että Matti Lohen koulun terveyshaittaepäilyä on hoidettu terveydensuojelulain 27 §:n mukaan ja viranhaltija on toiminut ympäristöterveyslautakunnan 14.3.2018 §10 päätöksen mukaisesti ja käyttänyt riittävästi
toimivaltaansa asian hoitamiseen.
Ympäristöterveyslautakunta antaa lausuntonsa kokouksessa, ”jossa otatte selvityksen
antajien tavoin kantaa kanteluun ja arvioitte selvityksen antajien toimintaa kuten myös
edustamanne terveydensuojeluviranomaisen toimintaa.” Lausunto liitetään päätökseen.
Vs. ympäristöterveysjohtajan kokouksessa antama muutettu päätösehdotus:
Ympäristöterveyslautakunta toteaa seuraavaa:
Tervon kunnan hallintosäännön (Kval. 13.12.2019) § 116 mukaan ympäristöterveyslautakunnassa esittelijänä toimii ympäristöterveysjohtaja. Esittelijän ollessa poissa hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puhejohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Vs. ympäristöterveysjohtaja Liisa Ruuska ei osallistu asian käsittelyyn eikä päätöksen tekoon (Hallintolaki 434/2003 28 §, intressijääviys/29 §).
Liisa Ruuska ja Vesa Aula ovat kokouksessa paikalla asiantuntijoina asian esittelyn ajan.
Molemmat poistuvat kokouksessa siinä vaiheessa, kun puheenjohtaja avaa asiasta yleiskeskustelun ja tekee asiasta päätöksen.
Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Päätös:
Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy vs. ympäristöterveysjohtajan kokouksessa antaman
muutetun päätösehdotuksen.
Ympäristöterveyslautakunta esittää lausumanaan, että Matti Lohen koulun terveyshaittaepäilyä on hoidettu terveydensuojelulain 27 §:n mukaan ja viranhaltija on toiminut ympäristöterveyslautakunnan 14.3.2018 §10 päätöksen mukaisesti ja käyttänyt riittävästi toimivaltaansa asian hoitamiseen.
Pöytäkirjan pitäjänä toimi ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtaja.
Päätös on päätösesityksen mukainen.
_______________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Ympäristöterveyslautakunta

Pöytäkirja

Nro/vuosi

19 (
24)

1/ 2020

12.3.2020

Julkinen

AJANKOHTAISET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
Ymp.terv.ltk § 11
1. Valtion viranomaiset
Aluehallintovirasto
Päätös 96/2019; Kokkosuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Pielavesi
Sosiaali- ja terveysministeriö
Selvitys ympäristöterveyshuollon järjestämisestä osan sote-uudistusta
2. Muut kirjeet
Tervon kunnan yhteistoiminta-alueen eläinlääkärit
Kannanotto Tervon kunnan ympäristöpalveluiden eläinlääkintähuollon tilanteeseen

Vs. ympäristöterveysjohtajan päätösehdotus:
Lautakunta merkitsee edellä luetellut asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Ajankohtaiset asiat merkitään tiedoksi saaduiksi.
_________________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Ympäristöterveyslautakunta

Pöytäkirja
12.3.2020

Nro/vuosi

1/ 2020
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24)
Julkinen

VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIN TEHTÄVIEN TURVAAMINEN OSTOPALVELUNA
Ymp.terv.ltk §12
Valvontaeläinlääkärin ostopalvelusta on ilmennyt tarvetta. Nykyisellään yhden valvontaeläinlääkärin työpanoksella ei pystytä turvaamaan lakisääteisiä valvontaeläinlääkärin tehtäviä hoitamista eläinsuojeluvalvonnan osalta niin, että valvontaeläinlääkärin työturvallisuus
saadaan taattua. Vuoden 2020 Tervon kunnan Ympäristöterveyspalveluiden valvontasuunnitelmaan on jo kirjattu eläinsuojeluvalvonnan järjestäminen parityönä.
Eläinlääkäriliitto on ottanut kantaa valvontaeläinlääkärin työturvallisuuden ja työssä jaksamisen parantamiseen. Liitto suosittelee etenkin eläinsuojeluvalvonnan järjestämistä niin,
että tarkastukset tehdään parityönä. Helsingin yliopiston kyselytutkimuksessa kartoitettiin
Suomen Eläinlääkäriliiton avustuksella käytännön eläinsuojeluvalvontaa tekevien virkaeläinlääkärien työhön liittyviä uhkia ja stressikokemuksia sekä niiden vaikutuksia. Tutkimus
on julkaistu 19.2.2020. Tutkimuksen mukaan valvontaeläinlääkäri kohtaa työssään henkistä
kuormitusta ja jopa fyysisen väkivallan uhkaa. Eläinsuojeluvalvonnan tekeminen yksin koettiin kaikkein haastavimmaksi osaksi työtä ja työparin tarpeellisuus nostettiin yhdeksi tärkeimmistä työssä jaksamisen edellytykseksi. Eläinsuojeluvalvontaa tekevistä virkaeläinlääkäreistä yli puolella on työperäisiä stressioireita ja uupumusta. Tuoreen tutkimuksen mukaan yksintyöskentely koettiin epämukavaksi ja turvattomaksi ja kaksi kolmasosaa teki
työtä yksin; työparin tarve korostui vastauksissa. Työpari toisi fyysistä turvaa sekä parantaisi ja yhdenmukaistaisi havaintojen tekemistä.
Siilinjärven kunnan ympäristöterveyspalvelun kanssa on jo alustavasti keskusteltu, että
heiltä olisi mahdollista ostaa valvontaeläinlääkärin palvelua 40 %:a työajasta. Molemmilla
valvontayksiköillä on tarve osa-aikaiselle valvontaeläinlääkärille mutta osa-aikaisen viran
täyttäminen on haastavampaa kuin kokoaikaisen niin yhteisellä viralla saataisiin todennäköisesti paremmin hakijoita. Valvontaeläinlääkäri olisi Siilinjärven kunnan ympäristöterveyspalvelun palveluksessa ja Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut ostaisi 40 %:a valvontaeläinlääkärin palvelua. Eläinsuojeluvalvonta parityönä olisi näin mahdollista, työturvallisuus
ja työn kuormittavuus ja eläinsuojelupäätösten raskaat ratkaisut jakaantuisi kahdelle viranomaiselle. Siilinjärveltä ostetun valvontaeläinlääkärin työtehtävät koostuvat valtion kustantamista tehtävistä kuten eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta. Viran kustannukset korvataan
pääosin valtion varoista ja Siilinjärven kunta laskuttaa ne suoraan Itä-Suomen aluehallintovirastolta kerran kuukaudessa. Yleensä valvontaeläinlääkäreiden kustannukset on saatu
kokonaisuudessaan laskutettua AVI:lta, näinä kuukausina Siilinjärvi ei laskuta Tervoa lainkaan. Yksittäistilanteissa voi tulla eteen kuukausia, jolloin kunnalle jää pieniä kustannuksia
ko. virasta (esimerkiksi AVI ei korvaa kaikkia koulutuspäiviä eikä niiden osallistumiskustannuksia, sairaslomia ym). Tällaisissa tapauksissa kunnat maksavat jäljelle jäävät kustannukset suhteessa Siilinjärvi 60 % ja Tervo 40 %. Ympäristöterveyspalveluiden palkkakustannukset eivät näin ollen kasva merkittävästi.
Valmistelijat
Liisa Ruuska
puh. +358 44 7499 423
Heidi Brisk, valvontaeläinlääkäri ja vs. vastaava eläinlääkäri
puh. +358 44 7499 409

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Ympäristöterveyslautakunta

Pöytäkirja
12.3.2020

Nro/vuosi

1/ 2020
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24)
Julkinen

Vs. vastaavan eläinlääkärin päätösehdotus
Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunta käy neuvottelut Siilinjärven kunnan ympäristöterveyspalvelun kanssa valvontaeläinlääkärin tehtävien/palvelun 40%:n työpanoksen ostopalvelusopimuksesta ja tekee valvontaeläinlääkärin ostopalvelusopimuksen. Sopimusehdot
ja käytännönasiat sovitaan kirjallisesti palvelun tuottajan (Siilinjärven kunnan ympäristöterveyspalvelun) ja palvelun ostajan (Tervon kunnan ympäristöterveyspalveluiden) välillä.
Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunta nimeää neuvotteluun osallistujat ja ostopalvelusopimuksen allekirjoittajan/t Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelusta.

Päätös:
Päätös on päätösehdotuksen mukainen. Neuvotteluun osallistuvat vs. vastaavaeläinlääkäri
ja vs. ympäristöterveysjohtaja.
_______________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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VALTUUTUS VASTAAVALLE ELÄINLÄÄKÄRILLE VÄLIAIKAISTEN JA KIIRREELLISTEN PÄÄTÖKSIEN TEKEMISESTÄ
Ymp.terv.ltk § 13

Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunta valtuuttaa vastaavan eläinlääkärin tekemään
väliaikaisia päätöksiä, jotka edistävät selviämistä akuuteissa kiireellisissä tilanteissa sijaisten rekrytoimiseksi ja henkilöstön vajeessa. Esimiehen tarvitsee päättä henkilöstön päivystys- ja päivystysaluejärjestelyistä, ja henkilöiden ensisijaisesta sijoituspaikasta. Lisäksi esimiehen täytyy päättää henkilöstölle maksettavista erilliskorvauksista, päivystyskorvauksista
ja muista mahdollisista korvauksista edellä mainittujen järjestelyiden mahdollistamiseksi.
Kulut eivät saa kuitenkaan ylittää merkittävästi budjetoitua määrärahaa.
Tämänhetkinen resurssien puute ja sijaispula vaarantaa kunnalle asetettujen lakisääteisten
(16.10.2009/765 Eläinlääkintähuoltolaki) eläinlääkintähuoltotehtävien toteutumisen. Tällä
hetkellä päivystysvelvollisuus ylittää huomattavasti eläinlääkäriliiton suosituksen (1/5), mikä
kuormittaa kohtuuttomasti jäljellä olevaa henkilöstöä ja vie resursseja pois peruseläinlääkäripalveluista ja valtakunnallisten terveydenhuolto-ohjelmien vaatimasta työstä.
Erityisen akuutti tilanne on Pielaveden ja Keiteleen päivystysalueella, jonne Keiteleen eläinlääkärin irtisanouduttua jää 3,5 eläinlääkärin tehtäviä hoitamaan kaksi eläinlääkäriä. Mikäli
tilannetta paikataan Sisä-Savon päivystysalueen eläinlääkäreillä, heikkenee eläinlääkintäpalvelujen saatavuus myös Sisä-Savossa merkittävästi.
Jäljellä olevan henkilöstön työssä jaksaminen, työterveys ja – turvallisuus vaarantuu huomattavasti, mikäli tilanteeseen ei saada muutosta.
Tilanteeseen reagoiminen tarvitsee nopeita ratkaisuja, joita vastaavan eläinlääkärin täytyy
pystyä tekemään nopealla aikataululla.
Valmistelijat
Heidi Brisk,
valvontaeläinlääkäri ja vs. vastaava eläinlääkäri
puh. +358 44 7499 409
Tanja Lehtolainen,
Rautalammin Kunnaneläinlääkäri
puh. +358 44 7499 403
Vs. vastaavan eläinlääkärin päätösehdotus
Lautakunta tekee päätöksen valtuuttaa vastaava eläinlääkäri tekemään väliaikaisia päätöksiä, jotka turvaavat eläinlääkintähuollon toimivuuden kaikissa tilanteissa. Päätöksen voi
purkaa tilanteen palattua normaaliksi tai ennalleen. Jos päätös katsotaan toimivaksi tai tilanteessa ei ole muutosta, niin päätös otetaan lautakunnan käsittelyyn.
Päätös:
Päätös on päätösesityksen mukainen.

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Ympäristöterveyslautakunta

Pöytäkirja
12.3.2020
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YMPÄRISTÖTERVEYSJOHTAJAN VALTUUTUS TALOUSARVION LISÄÄMÄÄRÄRAHAN TARPEEN
SELVITTÄMISTÄ
Ymp.terv.ltk §14
Ympäristöterveyslautakunta päättää lähettää kunnille kyselyn 100 000 € lisämäärärahan
tarpeen selvittämiseen.

__________________________________
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YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA NIMEÄÄ KEHITYS/ SEVITYSTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN
Ymp.terv.ltk §15
Ympäristöterveyslautakunta nimeää kehitys/selvitystyöryhmään vastaavan eläinlääkärin,
eläinlääkärit, paikalliset tuottajien edustajat Markku Paananen ja Tuomo Karhunen Pielavesi-Keitele päivystysalueella. Työryhmän koollekutsujana toimii vs. vastaavana eläinlääkäri.
Työryhmällä on raportointivelvollisuus Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunnalle.
____________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

