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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
6.10.2011
Nina Pulkkinen

Paula Parkkila

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
11.10.2011 lukien 14 päivää netissä ja peruspalvelukuntayhtymän käyttämällä yleisellä ilmoitustaululla jokaisessa kunnassa.
Seija Kärkkäinen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
YHTTMK § 36

Yhteistyötoimikunnan ohjeen mukaisesti kokous on päätösvaltainen, kun
kokouksessa on saapuvilla työnantaja- ja työntekijäryhmästä vähintään kolme jäsentä ja yhteensä vähintään puolet yhteistyötoimikunnan jäsenistä.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
YHTTMK § 37
Ehdotus:

Puheenjohtaja: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Pulkkinen ja Paula Parkkila.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
YHTTMK § 38
Ehdotus:

Puheenjohtaja: Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätös:

Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen asialista.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sairauspoissaolot 1.1.-31.8.2011
120/01.04.00/2011
YHTTMK § 39

Kuntayhtymässä hyväksytyn toimintaohjeen Työn vaatimusten ja työntekijän työkyvyn yhteensovittamiseksi mukaisesti lähiesimiehellä on ensisijainen vastuu työn asettamien vaatimusten ja työntekijän työ- ja toimintakyvyn
yhteensovittamisessa.
Ohjeen mukaisesti mikäli työntekijän sairauspoissaoloja on yhdenjaksoisesti tai kalenterivuoden kuluessa yli 30 päivää, tai lyhyitä poissaoloja toistuvasti, lähiesimies keskustelee työntekijän kanssa asiasta. Yhteistyössä selvitetään työhön, työhteisöön, työolosuhteisiin ja johtamiseen liittyvät syyt,
jotka mahdollisesti vaikuttavat sairauspoissaoloihin.
Keskustelun ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa työntekijän voimavaroja
työssään, ja edistää hänen työhön paluutaan. Keskustelussa sovitaan toimenpiteistä, joilla pyritään korjaamaan edellä mainittuihin syihin liittyvät
puutteet.
Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on työsuojelun yhteistoiminnassa seurata
henkilöstön työhön, työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviä tilastotietoja esim. sairauspoissatietoja.
Sairauspoissaolot vuoden 2011 ensimmäisellä ja toisella vuosikolmanneksella verrattuna vuoteen 2010 ovat laskeneet kolmen henkilötyövuoden verran. Sairauslomien pituus on ollut noin 16,7 päivää/henkilö. Tapaturmissa
on myös tapahtunut laskua verrattuna vuoteen 2010. Kaikissa poissaoloissa
poissaolojen määrä on isompi edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikissa poissaoloissa tapahtunut poissaolojen kasvu johtunee osittain siitä, että vuosi
sitten vastaavana aikana vuosilomia ei henkilökunta pystynyt pitämään normaalisti kuntayhtymän perustamisesta johtuen.
Oheismateriaalina nro 1 sairauspoissaolot ensimmäiseltä ja toiselta vuosikolmannekselta vuosina 2010-2011.

Ehdotus:

Työsuojelupäällikkö: Merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talousarvio vuodelle 2012
103/02.02.00/2011
YHTTMK 30.08.2011 § 32
Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat antaneet määräykset talouden kehittymisestä vuodelle 2012.
Talousarvion raami palvelulinjoittain on seuraava eli toimintakatteet palvelulinjoittain:
Hallinto
Lasten ja perheiden palvelut
Psykososiaaliset palvelut
Hoito- ja vanhustyön palvelut
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut/oma toiminta
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut/erikoissh
Ympäristöpalvelut
Yhteensä

2.442.767
9.947.943
8.807.962
18.423.976
10.888.298
20.200.000
1.178.418
69.988.492

Talousarvioesitykset laaditaan siten, että vakanssien määrä ei lisäänny eikä uusia kustannusten nousua aiheuttavia palvelumuotoja aloiteta. Lisäksi
huomioidaan henkilökunnan määrän vähennystavoite, mikä on koko kuntayhtymän osalta 2-5 vakanssia/vuosi.
Palkkojen, tavaroiden ja palvelujen oston kustannusten nousuun arvioidaan
2 %:n korotus.
Kuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt talousarviota kokuksessaan 30.8.2011.
Palvelujohtajien ja palvelupäälliköiden talousarvioseminaari on 6.9.2011. Valtuustoseminaari talousarviosta järjestetään 13.9.2011. Kuntayhtymän hallitus
päättää talousarviosta 6.10.2011.
Talous- ja henkilöstöjohtaja Juha Uusivirta esittelee asiaa kokouksessa.
Ehdotus:

Työsuojelupäällikkö: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

YHTTMK § 40

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talousarvion valmistelussa on pidetty kaksi johtoryhmän kokousta ja kuntakierrokset kaikissa jäsenkunnissa, joissa olivat paikalla kunkin kunnan viranhaltija- ja luottamushenkilöjohto. Selänteen puolelta kuntakierroksen tilaisuuksiin osallistuivat kuntayhtymän johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan lisäksi palvelujohtajat ja -päälliköt.
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Kuntien tiedossa oleva edelleen vaikeutuva taloudellinen tilanne oli esillä
kuntakierroksen tilaisuuksissa. Kolmessa jäsenkunnassa viesti oli yksiselitteisen selkeä, että 2 %:n kustannusten nousun raamiin tulee päästä.
Liitteenä yhteenveto talousarvioesityksestä, jossa koko kuntayhtymän kustannusten nousu on 4,55 % ja se vaihtelee kunnittain välillä 3,44-8,15 %.
Liitteen mukaisen alustavan esityksen menojen vähentämiseksi on jäsenkunnilta tiedusteltu kuntien kantaa seuraaviin asioihin:
- pienten vuodeosastojen ja lääkärivastaanoton neljän viikon sulku kesällä
- Reisjärven vuodeosaston paikkaluvun vähentäminen 12 paikkaan
- Kärsämäen kotihoidon kahden uuden vakanssin perustaminen.
Lisäksi on keskusteltu pitemmän aikavälin toimenpiteistä, joita voisivat olla
mm. Selänteen alueen yksi röntgen, laboratorio, keskusvarasto ja lääkevarasto sekä akuuttihoidon vuodeosasto. Lisäksi on ollut esillä vastaanottojen
toiminnan kehittämisen siten, että ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidettaisiin pelkästään Oulaskankaalla ja Iisalmessa..
Talousarviosta on pidettu 22.9. valtuustoseminaari, jossa viesti oli pääosin
samansisältöinen kuin kuntakierroksella.
Kuntayhtymähallitus käsittelee talousarvioesitystä 6.10. pidettävässä kokouksessa.
Ehdotus:

Työsuojelupäällikkö: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Käydyssä keskustelussa Nina Pulkkinen totesi, että Reisjärven yhteisosaston ja palvelukeskuksen yöhoitajien määrän vähentäminen kahteen hoitajaan heikentää työ- ja potilasturvallisuutta. Lisäksi Marjatta Seppä totesi, että Kärsämäelle pitäisi saada kolmas hoitaja vuodeosaston ja palvelukeskuksen yövuoroon.
Jaettiin osallistujille yhtymähallitukselle esityslistan mukana lähetetty vuosisopimus ja talousarvio 2012 -asiakirja.
Lisäksi käytiin lyhyesti läpi talousarvion toteutuminen elokuun 2011 mukaisessa tilanteessa.
Merkittiin tiedoksi talousarvioesitys, joka on yhtymähallituksen käsittelyssä
6.10.2011.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut mahdolliset asiat
YHTTMK § 41

Todettiin, että perustetaan yhteistoiminnallisia työryhmiä selvittämään toiminnan kehittämistä ja rakenteiden muuttamista ensi vaiheessa mm. seuraaviena asioiden kohdalla.
*
*
*

päiväaikaisen päivystyksen kehittäminen
laboratorion, röntgenin ja varastojen toiminnan kehittäminen
vuodeosastojen toiminnan kehittäminen

Seuraava yhteistyötoimikunnan kokous on tiistaina 13.12.2011 klo 13.30
Pyhäjärvellä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen päättäminen
YHTTMK § 42

Pöytäkirjan tarkastajat:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 36, 37, 38, 41, 42
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

HValL 3 §:n 1 mom./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.
39, 40
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus / hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
Yhtymähallitus
PL 66
85801 Haapajärvi
sähköposti: selanne@selanne.net
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus ja se on tekijän allekirjoitettava.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Liitetään pöytäkirjaan

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, osoite ja postiosoite
Oulun hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, 90101 Oulu
sähköposti: oulu.hao@oikeus.fi
telefax: 010 364 2841
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälä

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Markkinaoikeus, PL 118, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3
puh. 010 364 3300
fax 010 364 3314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valitusaika
14 päivää
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 ja 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

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

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun
lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva
oikeudenkäyntimaksu (vuonna 2010 maksu on 89 euroa).

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

