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Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Khall 20.08.2018 § 178
Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanhallituksen kokous on
päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on
saapuvilla.
Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun
yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on
läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
Kunnanhallituksen esityslistat lähetetään viimeistään viisi päivää
ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille ja
muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen 15.8.2018.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa sen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Khall 20.08.2018 § 179
Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän
kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat
ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irja Harju ja
Marja-Liisa Kelloniemi.
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Khall 20.08.2018 § 180
Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää
ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.
Päätös:

Pöydälle oli jaettu tarkennettu päätösesitys pykälään 191.
Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja
käsitteli pykälät 178-199.

Pöytäkirjan tarkastajat:

SAVUKOSKEN KUNTA

Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA

§ 181

12/2018 6

20.08.2018

Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
Khall 20.08.2018 § 181
Kunnanjohtaja esittelee kunnanhallitukselle ajankohtaiset asiat:
Toteutuneet:
1. Tapaaminen Pelkosenniemen kunnan kanssa,
ajankohtaiset asiat, Savukoski 9.8.
2. LapIT -päivät ja yhtiökokous, Rovaniemi 16.-17.8.
3. Kunnajohtaja Pertti Severinkankaan läksiäiset, Pelkosenniemi
17.8.
Tulevat:
4. Vapaaehtoinen sote-kuntayhtymä Lapin sairaanhoitopiirin alueelle
- kuntakokous, Rovaniemi 21.8.
5. Itä-Lapin kuntayhtymän johtoryhmän vierailu Sokliin, Savukoski
23.-24.8.
6. Menestyvä Lappi -seminaari, Lapin yrittäjät, Pelkosenniemi 24.8.
7. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokous, Rovaniemi
30.-31.8.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin tiedoksi.
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Meidän KorvatunturinMaan -hankkeen loppuraportin esittely
Khall 20.08.2018 § 182
Toimistosihteeri
Kunnan kautta toteutettu Meidän KorvatunturinMaa -hanke on
päättynyt. Hankkeen toteutusaika oli 1.8.2016-31.12.2017.
Kunnan projektiohjeen mukaan projektin tavoitteiden saavuttamisen
arviointi esitetään kunnanhallitukselle vuosittain ja projektin
päättyessä loppuraportissa.
Hanketta vetänyt * * * * * * * * * * * * * selvittää kokouksessa
hankkeen loppuraportin (liitteenä).
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus kuulee * * * * * * * * * * * * * selonteon Meidän
KorvatunturinMaa -hankkeen loppuraportista ja merkitsee sen
tiedoksi.
Päätös:

Kuultiin * * * * * * * * * * * * * *esittely hankkeen loppuraportista ja
merkittiin se tiedoksi.

Liitteet

1

Pöytäkirjan tarkastajat:

Meidän KorvatunturinMaa -hankkeen loppuraportti
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Saukodin kuntotutkimuksen tarjouskilpailu
Khall 20.08.2018 § 183
Rakennusmestari
Saukoti A peruskorjauksen suunnitteluun on varattu määräraha tälle
vuodelle. Osana peruskorjauksen suunnittelua on selvittää
kuntotukimuksella rakennuksen tämänhetkinen kunto.
Kuntotutkimuksen tavoitteena on selvittää koetun heikon sisäilman
laatuun vaikuttavat tekijät sekä rakenteiden kunnon ja mahdolliset
riskitekijät.
Kuntotutkimus tehdään vanhimpaan vuonna 1988 valmistuneeseen
vanhainkotiin, jonka nykyinen nimi on Saukoti A. Rakennukseen on
tehty Polygon Finland Oy:n toimesta tutkimussuunnitelma, jonka
perusteella tarjouksia pyydetään. Tarjouspyynnöt on lähetetty
kolmelle toimijalle, joilla on VTT:n sertifioimia rakennusterveyden
asiantuntijoita. Tarjouspyyntöä tarkennettiin lisäyksellä, ettei
päätutkijan tarvitse olla RTA:n lisäksi kosteudenmittaaja.
Tarjouskilpailun jättöaikaan 27.6.2018 klo 12.00 mennessä jätettiin
kolme (3) tarjousta. Liitteinä ovat tarjouspyyntö ja tarjousten
avauspöytäkirja. Jätetyt tarjoukset esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Saukoti A rakennuksen
kuntotutkimuksen tekijäksi kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen jättäneen Polygon Finland Oy:n 14.641 euron (alv 0%)
hinnalla.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

2
3

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarjouspyyntö
Tarjousten avauspöytäkirja
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Lausunto Lapin aluehallintovirastoon saapuneen kantelun johdosta
Khall 20.08.2018 § 184
* * * * * * * * *asiakumppaneineen on tehnyt aluehallintovirastolle
kantelun kunnan toiminnasta koulukeskuskiinteistön kiireellisiin
remontteihin liittyen.
Aluehallintovirasto on pyytänyt 21.6.2018 saapuneella
selvityspyynnöllään kunnalta lausuntoa. Lausunto tulee antaa
viimeistään 31.8.2018.
Oheisamateriaalina on Lapin aluehallintovirastoon saapunut kantelu.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan lausunnon.
Päätös:

Heidi Martin esitti tarkennuksia lausuntotekstiin ja muutettavaksi
lausunnon toinen kappale seuraavasti:
"Savukosken kunnanhallitus toteaa, että kantelija on käyttänyt
taustamateriaalina em. keskeneräistä kuntotutkimusraporttia.
Alustava raportti, jonka kantelija kertoo löytäneensä
opettajanhuoneesta oli jätetty sinne henkilökunnalle tutustumista
varten. Lopullinen raportti on käyty läpi tiedotustilaisuudessa, johon
osallistui asiantuntijoina Rambolin edustajia, Savukosken kunnan
rakennusmestari Jarmo Ahtinen ja Koillis-Lapin
ympäristöterveydenhuollon johtava terveystarkastaja Elina
Kostamovaara.
Kunnanhallitus toteaa edelleen, että lopulllisen raportin olisi saanut
pyytämällä Savukosken kunnan teknisestä toimesta.
Heidi Martinin esitys raukesi kannattamattomana. Kunnanhallitus
hyväksyi liitteenä olevan lausunnon esitetyn mukaisena.

Liitteet

4

Oheismateriaali

Kantelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lausunto Lapin aluehallintovirastoon saapuneen kantelun
johdosta
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Lausunto Soklin kaivoksen tieliikenteen tarveharkintaisen YVA:n tekemisestä
Khall 20.08.2018 § 185
Savukosken kunta on esittänyt, että Soklin kaivoksen
tieliikenteeseen liittyen tehtäisiin tarveharkintainen
ympäristövaikutusten arviointi. Lapin Ely-keskus on kirjeellään
10.7.2018 pyytänyt YVA-lain 13 §:n mukaisesti viranomaisilta
lausuntoa YVA-menettelyn tarpeesta koskien Soklin kaivoksen
Sokli-Kemijärvi välistä maanteitse tapahtuvaa rikasteliikennettä.
Hankkeesta on laadittu ympäristöselvitys YVA-tarveharkintaa varten.
Selvityksessä tuodaan esille, että fosfaatti- ja rautarikasteen
kokonaismäärä vuodessa on 1 840 000 tonnia. Kuljetuksissa on
tarkoitus käyttää 76 tonnin rekkoja ja kuljetuksia on laskettu olevan
noin 110 kappaletta vuorokaudessa, joten tuotekuljetuksista
aiheutuva liikennemäärä on kaksinkertainen eli 220 ajoneuvoa per
vuorokausi (liikenne molempiin suuntiin yhteensä).Tämän lisäksi
liikennekuormitusta lisäävät vielä kaivoksen toimintaan liittyvät
tarvike-, materiaali ja huoltokuljetukset. Tämä nostaa liikenteen
määrää 30 rekalla vuorokaudessa.Lisäksi myös henkilöautoliikenne
tulee lisääntymään.
Rakentamisvaiheesta aiheutuu raskasta liikennettä alueelle
tuotavien rakennusmateriaalien ja laitteistojen kuljetuksista. Osa
kuljetuksista tulee olemaan erityisleveitä tai -korkeita kuljetuksia.
Rakentamisvaiheen raskaan liikenteen määrän
on arvioitu olevan noin 30 rekkaa vuorokaudessa eli
liikennemääränä 60 ajoneuvoa vuorokaudessa. On huomattava, että
rakentamiseen vaadittava kiviaines saadaan pääosin kaivosalueelta.
Edellä esitettyjen kuljetusten lisäksi hankkeesta aiheutuu
henkilöautoliikennettä sekä mahdollisesti myös linja-autoliikennettä.
On oletettu, että työntekijöille voitaisiin järjestää linja-autokuljetus
Soklin ja läheisten kuntakeskusten välillä. Näiden määrät on esitetty
alla olevassa taulukossa. Siihen on myös lisätty edellä kuvatut
tuotekuljetukset.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Savukosken kunta esittää lausuntonaan, että Soklin kaivoksen
tieliikenteestä tehdään tarveharkintainen YVA-menettely.
YVA-menettely on tarpeen, jotta ympäristölle, paikallisille asukkaille,
poronhoidolle ja muille elinkeinoille aiheutuvat haittavaikutukset
saadaan selvitettyä kattavasti.
Rautatievaihtoehdosta on luovuttu ja tämä tarkoittaa, että tilalle
valitun maantiekuljetusvaihtoehdon myötä tieliikenteen määrä
lisääntyy huomattavasti nykyisestä. Savukosken alue on tärkeä
poronhoidon kannalta ja tästä johtuen porokolareiden määrä
lisääntyy merkittävästi nykyisestä ja samalla myös
liikenneturvallisuus kärsii yleisesti.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti painotuksella, että
kunta vaatii lausunnossaan YVA-menettelyä.

Liitteet

5

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sokli-Kemijärvi välinen rikasteliikenne, ympäristöselvitys
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Kunnanvaltuuston kokouksen 25.6.2018 päätösten täytäntöönpano
Khall 20.08.2018 § 186
Toimistosihteeri
Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on huolehdittava valtuuston
päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain
96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on
syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on
ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen,
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia
on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos
valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava
hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia
esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika
päätöksestä on kulunut.
Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen
kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa
ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta
hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai
valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.
Käsiteltävänä on kunnanvaltuuston kokouksen 25.6.2018 päätökset,
jotka ovat saaneet lainvoiman ja voidaan laittaa täytäntöön.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston kokouksen 25.6.2018
päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä, eivät mene
valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole
lainvastaisia ja päättää panna päätökset täytäntöön.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallitus totesi, että kunnanvaltuuston 25.6.2018 § 33
luottamustehtävien täyttäminen tulee kohdan 4. osalta uudelleen
käsittelyyn, joten tältä osin pykälää ei panna täytäntöön. Muilta osin
kunnanvaltuuston 25.6.2018 päätökset ovat syntyneet
lainmukaisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa
ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia ja voidaan laittaa
täytäntöön.
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Lisätalousarvio järjestöavustuksia varten
Khall 20.08.2018 § 187
Savukosken kunnan vuoden 2018 talousarviota valmisteltaessa
pyrittiin hakemaan säästöjä. Järjestöavustuksiin ei budjetoitu rahaa,
koska ylimääräistä jakovaraa ei ole. Vuoden 2017 järjestöavustusten
oli tarkoitus olla kertaluontoinen erä, josta ei pitänyt tulla jatkuvaa
käytäntöä.
Kunnanhallituksen kokouksessa 4.7.2018 kohdassa muut asiat tuli
esitys, että kunta budjetoi 5000 euroa järjestöavustuksiin.
Kunnanhallitus oli esityksestä yksimielinen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää tehdä
5000 euron lisätalousarvion kunnanhallituksen käyttömäärärahoihin
avustukset -kohtaan käytettäväksi järjestöille.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Lisätalousarvio esiselvityksen tekemistä varten liittyen soteuudistuksen
valmistautautumiseen
Khall 20.08.2018 § 188
Savukosken kunta on kokouksessaan 4.7.2018 §172 päättänyt
käynnistää esiselvityksen tekemisen liittyen kunnan
valmistautumiseen sote-uudistukseen. Esiselvityksessä
kartoitetaan kiinteistöjen myyntiin ja sote-palvelujen järjestämiseen
liittyviä vaihtoehtoja. Kunta on lisäksi päättänyt käyttää
esiselvityksessä apuna ulkopuolista asiantuntijaa.
Kunta on pyytänyt tarjouksen vastaavia arviointeja tehneeltä DHS
Audit Partnersilta. Tarjouksen mukaan konsultointi maksaa
minimissään 15.000 ja maksimissaan 19.000 euroa. Hinta riippuu
selvitykseen tarvittavan työn määrästä.
Kunnalla ei ole talousarviossa osoitettu varoja esiselvityksen
tekemiseen. Koska kyseessä on poikkihallinnollinen
asiakokonaisuus, tulee lisätalousarvio osoittaa kunnanhallitukselle.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle 19.000 euron
lisätalousarvion tekemistä kunnanhallituksen käyttötalousmenoihin
kohtaan muiden palvelujen ostot/ asiantuntija- ja konsulttipalvelut
ym. konsultointia varten.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Lisämääräraha, sivistyslautakunta
Sivltk 14.08.2018 § 46
Valmistelija lastentarhanopettaja-päivähoidon ohjaaja Tiina Marjala ja hyvinvointija sivistysjohtaja Minerva Rannila

Tanhua-Värriö alueella on hetkellisesti kasvanut tarve lasten
päivähoidolle uusien päivähoitohakemusten johdosta. Nykyiset
hoitajaresurssit eivät riitä vastaamaan tarpeeseen ja lain
velvoittamaan työntekijäresursointiin. Lisähaasteena on pitkät
kuljetusmatkat. Päivähoidontarve on yhteensä seitsemälle (7)
lapselle, joista kahdella (2) kokoaikaisen hoidontarve ja viidellä (5)
osa-aikaisenhoidontarve. Tilanne on akuutti ja hoidontarpeen
arvioidaan vähenevän viiteen (5) lapseen lokakuun alkuun
mennessä.
Määräaikaisen perhepäivähoitajan kokonaispalkkakustannukset 1,5
kk ajalle ovat noin 4200,00 €, KVTES:n palkkahinnoittelun
05VKA064 mukaisesti. Ensisijaisesti tämä hoitajaresurssi pyritään
täyttämään sisäisin siirroin.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva
Rannila, puh. 040 545 9009 tai minerva.rannila@savukoski.fi

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää pyytää kunnanhallitusta esittämään
kunnanvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä määräaikaisen
lastenhoitajan palkkaamiseksi syksyllä 2018 noin 1,5 kk ajalle.
Kokonaisustannukset noin 4200,00 €.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Khall 20.08.2018 § 189
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle lisämäärärahan
myöntämistä määräaikaisen lastenhoitajan palkkaamiseksi syksyllä
2018 sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.
Päätös:

Ilkka Leppäjärvi katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

SAVUKOSKEN KUNTA

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA

§ 51
§ 190
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14.08.2018
20.08.2018

Lisämääräraha hankkeet, sivistyslautakunta
Sivltk 14.08.2018 § 51
Valmistelija hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannila

Sivistystoimelle on haettavana erillisrahoitettavia hankkeita
lukuvuoden aikana. Hankkeiden rahoitusosuuksia on haastava
arvioida budjetinvalmistelussa, niiden erityisluontoisuuden ja
hakuaikataulujen vuoksi. Hankkeiden rahoitus varmistuu vasta
myönteisen rahoituspäätöksen saavuttua hankkeen rahoittajalta.
Käynnissä olevat hankkeet:
Kärkihanke 6 - joustavan perusopetuksen (JOPO) toiminnan
kehittäminen 2017 (OPH): kokonaisrahoitus 30 000€,
kuntarahoitusosuus 6 000 €.
Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2018 (OPH): kokonaisrahoitus 6
572 €, kuntarahoitusosuus 1 972 €.
Kärkihanke 1 - hakuryhmä A: Tutoropettajien toiminta ja
kouluttaminen 2017 (OPH): kokonaisrahoitus 15 196€,
kuntarahoitusosuus 3 040 €.
Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin
toimenpiteisiin vuonna 2018 (OPH): kokonaisrahoitus 18 750 €,
kuntarahoitusosuus 3 750 €.
Kuntarahoitusosuudet yhteensä 14 762 €.
Hankkeiden kuntarahoitusosuuksiin ei ole vuoden 2018 talousarvion
laadinnassa pystytty varautumaan.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva
Rannila, puh. 040 545 9009 tai minerva.rannila@savukoski.fi

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta ja edelleen
valtuustolta lisämäärärahaa käynnissä olevien hankkeiden
kuntarahoitusosuuksiin seuraavasti:
1. Perusopetukseen yhteensä 12 512 €.
2. Esiopetukseen yhteensä 2 250 €.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

SAVUKOSKEN KUNTA

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA

§ 51
§ 190
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14.08.2018
20.08.2018

Khall 20.08.2018 § 190
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle lisämäärärahan
myöntämistä käynnissä olevien hankkeiden kuntarahoitusosuuksiin
sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

SAVUKOSKEN KUNTA

Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA

§ 191
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20.08.2018

Taloussihteerin valinta
Khall 20.08.2018 § 191
Taloussihteerin pätevyysvaatimuksena on soveltuva kaupallinen
ammattikorkea- tai opistotutkinto sekä kokemus vastaavista
tehtävistä. Kunta-alan kokemus katsotaan eduksi. Tehtävä on
vaativa asiantuntijatehtävä, eikä sisällä esimiesvastuuta. Palkkaus
määräytyy palkkahinnoittelukohdan 01TOI060 mukaan.
Tehtävään on tullut hakuajan päättymiseen mennessä kaksi
hakemusta, molemmat hakemuksen jättäneet ovat muodollisesti
päteviä. Hakijat ovat yo-merkonomi * * * * * * * * * * ja merkonomi * *
* * * * * * * * * * * * * on kuitenkin ilmoittanut vetävänsä
hakemuksensa pois.
* * * * * * * * * * on toiminut vt. taloussihteerinä syksystä 2017 alkaen.
Näin ollen hänelle ei ole tarpeen määrätä erillistä koeaikaa.
Hakupaperit ovat nähtävänä kokouksessa ja niihin voi käydä
etukäteen tutustumassa kunnanvirastolla.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus päättää valita taloussihteerin toimeen yo-merkonomi
* * * * * * * * * * 1.9.2018 alkaen. Työsuhde on toistaiseksi
voimassaoleva. Palkkaus määräytyy palkkahinnoittelukohdan
01TOI060 mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 2227,50 euroa/kk.
Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virkaja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

SAVUKOSKEN KUNTA

Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA

§ 192
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20.08.2018

Vanhus- ja vammaisneuvoston toisen varajäsenen nimeäminen
Khall 20.08.2018 § 192
Vanhus- ja vammaisneuvosto 23.7.2018 § 6
Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan neuvosto
koostuu viidestä jäsenestä ja kahdesta varajäsenestä. Nyt
neuvostoon kuuluu vasta 1 varajäsen. Seurakunnan työntekijä Pirjo
Alatalo on ilmoittanut halukkuutensa neuvoston varajäsenen
tehtäviin.
Päätösehdotus (esittelijä): Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää
kunnanhallitukselle, että se täydentää vanhus- ja
vammaisneuvostoa nimeämällä toiseksi varajäseneksi Pirjo
Alatalon.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus täydentää vanhus- ja vammaisneuvostoa
nimeämällä toiseksi varajäseneksi Pirjo Alatalon.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

SAVUKOSKEN KUNTA

Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA

§ 193
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20.08.2018

Edustajan ja varaedustajan nimeäminen maakunnalliseen vammaisneuvostoon ja
vanhusneuvostoon
Khall 20.08.2018 § 193
Vanhus- ja vammaisneuvosto 23.7.2018 § 9
Lapin alueen kuntien vanhusneuvostoja ja vammaisneuvostoja on
pyydetty nimeämään edustaja ja varaedustaja maakunnalliseen
vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon. Asia liittyy
vanhusneuvostot ja vammaisneuvostot vanhusten ja vammaisten
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.
Toimintasäännön 20 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää
ylikunnalliseen työryhmään henkilöt vanhus- ja vammaisneuvoston
lausunnon perusteella.
Päätösehdotus (esittelijä): Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää
kunnanhallitukselle, että se nimeää maakunnalliseen
vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon edustajat ja
varaedustajat vanhus- ja vammaisneuvoston lausunnon perusteella.
Päätös: Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti esittää
kunnanhallitukselle, että maakunnalliseen vanhusneuvostoon
nimetään edustajaksi Hellevi Kangas ja hänen varajäseneksi Jorma
Peltola sekä vammaisneuvostoon nimetään edustajaksi Eija
Haapakoski ja hänen varajäseneksi Jorma Peltola.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus nimeää maakunnalliseen vanhusneuvostoon
edustajaksi Hellevi Kankaan ja hänen varajäseneksi Jorma Peltolan
sekä vammaisneuvostoon edustajaksi Eija Haapakosken ja hänen
varajäseneksi Jorma Peltolan.
Päätös:

Puheenjohtaja Raimo Haapakoski katsoi itsensä esteelliseksi ja
poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Varapuheenjohtaja Heidi Martin toimi puheenjohtajana.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

SAVUKOSKEN KUNTA

Sosiaalilautakunta
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA

§ 47
§ 194
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08.08.2018
20.08.2018

Lähihoitajan toimen täyttämislupa
Sosltk 08.08.2018 § 47
Kotipalvelussa on tullut avoimeksi lähihoitajan toimi 12.8.2018
alkaen irtisanoutumisen johdosta.
Sosiaalilautakunta päättää vakinaisten alaistensa toimenhaltijoiden
valinnasta. Työsopimussuhteisen tehtävän julistaa haettavaksi se,
jonka tehtävänä on valita työntekijä avoinna olevaan toimeen.
Kunnanhallituksen antaman talousarvion vuodelle 2018
täytäntöönpano-ohjeen mukaan vakinaisten työsuhteiden uudelleen
täyttö edellyttää kuitenkin kunnanhallituksen lupaa.
Vanhusten määrän kasvaessa kotipalvelun palveluja tarvitaan yhä
enemmän vanhusten ja vammaisten kotona asumisen
turvaamiseksi. Tämän vuoksi on kotipalvelussa avoimeksi tullut
lähihoitajan toimi syytä täyttää mahdollsimman pian.
Päätösehdotus (sosiaalisihteeri-lastenvalvoja):
Sosiaalilautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää
kotipalvelun lähihoitajan toimi. Toimi laitetaan hakuun heti mikäli
kunnanhallitus myöntää siihen täyttämisluvan.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Khall 20.08.2018 § 194
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus hyväksyy sosiaalilautakunnan esityksen.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

SAVUKOSKEN KUNTA

Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA

§ 195
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20.08.2018

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän lainatakaus
Khall 20.08.2018 § 195
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän
budjetissa ei ole varattuna määrärahaa Savukosken
terveyskeskustilojen ostamiseen ja remontointiin vuodelle 2018.
Kuntayhtymä on pyytänyt jäsenkuntia tekemään 400 000 euron
lisätalousarvion peruspääoman lisäyksestä tilojen hankintaa ja
remontointia varten. Summa jakaantuu puoliksi molempien kuntien
kesken.
Savukosken kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen 25.6.2018 § 42
200 000 euron lisämäärärahan myöntämisestä niin, että summa
kohdennetaan Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön
kuntayhtymälle peruspääoman lisäyksenä.
Pelkosenniemen kunta ei ole kuitenkaan hyväksynyt vastaavaa
lisätalousarviota, vaan on tehnyt sen sijaan päätöksen lainan
takaamisesta kansanterveystyön kuntayhtymälle.
Koska kuntien päätöksien on syytä olla yhdenmukaiset, on
Savukosken kunnan muutettava aiempaa päätöstään. Kunnan
vastuut eivät käytännössä muutu, vaikka aiempi päätös muutetaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se kumoaa aiemman
päätöksensä 200 000 euron lisätalousarviosta
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymälle
terveyskeskustilojen ostamista ja remontointia varten.
Lisäksi kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää
myöntää enintään 400 000 euron lainalle 50 % lainatakauksen
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymälle.
Lainan käyttötarkoituksen tulee liittyä terveyskeskustilojen
järjestämiseen Savukoskelle.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

SAVUKOSKEN KUNTA

Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA

§ 196
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20.08.2018

Ohjeistus Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän
talousarvion ja suunnitelman valmistelua varten
Khall 20.08.2018 § 196
Talousarviota ja –suunnitelmaa valmisteltaessa on jäsenkunnille
varattava tilaisuus koko kuntayhtymän toiminnan kehittämistä
koskevien esitysten tekemiseen (perussopimus 16 §). Kommentteja
pyydetään 4.9.2018 mennessä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus antaa seuraavan ohjeistuksen kansanterveystyön
kuntayhtymälle tulevaa talousarviota ja –suunnitelmaa varten:
Savukosken terveyskeskuksen remontti on viivästynyt ja saattaa
olla, että asia siirtyy ainakin osittain vuodelle 2019. Parasta on,
mikäli selvyys terveyskeskustilojen toteuttamisesta saadaan ennen
budjetin lopullista hyväksyntää. Samalla on kuitenkin huomioitava
mahdollinen terveyskeskustoiminnan jatkuminen vuokralla olevissa
väistötiloissa ennakoitua pitempään.
Kuntayhtymän toiminnassa tulee kiinnittää huomiota tehokkuuteen
ja taloudellisuuteen mm. yhteistyön kehittämisellä sosiaalitoimen ja
naapurikuntien terveydenhuollon palvelujen suuntaan. Sekä
terveydenhoidossa että sosiaalitoimessa tulee mahdollisuuksien
rajoissa pyrkiä ennaltaehkäisevään työhön. Palvelujen ostamista ja
myymistä ympäryskuntien kesken tulee mahdollisuuksien mukaan
hyödyntää. Henkilöstömäärässä on huomioitava työvoiman tarpeen
mahdollinen väheneminen.
Savukosken kunta edellyttää, että talousarviota laadittaessa otetaan
huomioon erilaiset terveyspalvelujen toteuttamis- ja
järjestämismahdollisuudet ja tähän budjetoidaan tarvittavat varat.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

SAVUKOSKEN KUNTA

Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA

§ 197
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20.08.2018

Määräalan myyminen Mettalo-tilasta
Khall 20.08.2018 § 197
Rakennusmestari
* * * * * * * * * * * * * * * ovat tarjoutuneet ostamaan noin 3.000 m2
määräalan Mettalo-tilasta. Mettalo-tilan kiinteistötunnus on
742-403-2-156. Määräala sijaitsee Savukosken Kirkonkylän
asemakaavan alueella. Kaavamerkintänä määräalalla on YS II, joka
tarkoittaa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten
korttelialue. Lisäksi osa määräalaa on kaavamerkinnällä VL, joka
tarkoittaa lähivirkistysaluetta.
Tarjoajat ovat aiemmin ostaneet määräalalla sijaitsevat lääkäritalon
ja hammashoitolan rakennukset nimiinsä. Määräalan rajamitat ovat
noin 68 metriä ja noin 44 metriä. Liitteenä on kartta määräalasta.
Kirkonkylän asemakaavan alueelta myytävän maan hinnaksi on
päätetty 2,00 euroa neliöltä. Siten 3.000 neliön maa-alueen
myyntihinta on 6.000 euroa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Mettalo-tilasta
myydään 3.000 m2 määräala * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6.000
euron kauppahinnalla.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että ostajat vastaavat
lohkomiskuluista ja kauppaan liittyvistä kustannuksista.

Liitteet

6

Pöytäkirjan tarkastajat:

Määräalan kartta Mettalo -tila

SAVUKOSKEN KUNTA

Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA

§ 198
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20.08.2018

Kunnanhallitukselle tiedoksi
Khall 20.08.2018 § 198
Saapuneet pöytäkirjat, muistiot:
1. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 19.6.2018
2. Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n hallituksen pöytäkirja
20.6.2018
3. Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n
ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja 27.6.2018
4. Pelkosenniemen kunnanhallituksen pöytäkirjanote 7.8.2018 § 163
koskien terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisen selvitystyön
loppuraporttia
5. Muistio 9.8.2018 Savukoski-Pelkosenniemi kuntatapaamisesta
Viranhaltijapäätökset:
6. Kunnanjohtajan tekemät viranhaltijapäätökset ajalta
2.7.2018-6.8.2018 (liitteenä)
7. Edunvalvontasopimuksen jatkaminen / Pelkosenniemen ja
Savukosken kunta, Juko ry
8. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokous 30.-31.8.2018
Rovaniemellä
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Luettelo kunnanjohtajan tekemistä viranhaltijapäätöksistä
2.7.-6.8.2018

SAVUKOSKEN KUNTA

Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA

§ 199

20.08.2018

Muut asiat
Khall 20.08.2018 § 199
Muita asioita ei ollut.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.21.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kunnanhallitus 20.8.2018
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
178-182, 184-190, 194-199
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
191-193
Hallintolainkäyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Savukosken kunnanhallitus
Kauppakuja 2 A 1
98800 SAVUKOSKI
Pykälät
191-193
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.

MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIASSA
Pykälät
183
Muutoksenhakuohje liitteenä.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

SAVUKOSKEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

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, OULU
Postiosoite:
PL 189
90101 OULU
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postitusosoite

Pykälät

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä

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

Lisätietoja

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.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin
voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

