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Nimi
Ekman Veikko, Haapajärvi
Kukkola Aila, Haapajärvi
Nahkanen Jari, Haapajärvi
Peltoniemi Esko, Haapajärvi
Ranua Paavo, Haapajärvi
Savola Ulla, Haapajärvi
Viitala Matti, Haapajärvi
Koski Heikki, Pyhäjärvi
Kiviniemi Henrik, Pyhäjärvi
Pappila Eeva-Riitta,
Pyhäjärvi
Savolainen Martti, Pyhäjärvi
Torssonen Asko, Pyhäjärvi
Tuikka Tyyne, Pyhäjärvi
Kinnunen Heli, Reisjärvi
Mattila Marjatta, Reisjärvi
Nyman Teuvo, Reisjärvi
Ojalehto Pauli, Kärsämäki
Kyllönen Jaana, Kärsämäki
Tuomo Ilvesvuori,
Haapajärvi
Anne Ruha, Kärsämäki
Uusivirta Juha
Aikkila Tuomas

Tehtävä
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Lisätiedot

Hjelm Jukka-Pekka,
Haapajärvi
Seppä Marjatta, Kärsämäki
Jussila Esa
Potila Raija

jäsen

OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

POISSA

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
Haapajärven kaup.joht.
Kuntayhtymän johtaja

jäsen
Kärsämäen kunnanjoht.
Reisjärven kunnanjoht.

ALLEKIRJOITUKSET
Veikko Ekman
Teuvo Nyman
Puheenjohtaja § 1-2 Puheenjohtaja § 3-6

KÄSITELLYT ASIAT
1-6

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5.3.2018
Pöytäkirjan tarkastajat:

Tuomas Aikkila
Pöytäkirjanpitäjä
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Heikki Koski

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntayhtymän toimistossa 8.3.2018
virka-aikana klo 8.30 - 15.00.
Tuomas Aikkila
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
YHTKOK § 1

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 6 §:n mukaan
yhtymäkokous kutsutaan koolle siinä tapauksessa, että jäsenkuntien
valtuustot tai toimielimet, joille päätösvaltaa on siirretty, eivät ole
yhtymähallituksen päättämässä määräajassa saaneet jossakin niille
kuuluvassa asiassa syntymään yhtäpitäviä päätöksiä.
Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen on yhtymähallituksen tehtävä, joten
yhtymähallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen ja toimii puheenjohtajana
siihen saakka kunnes yhtymäkokous järjestäytyy.
Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on
lähetettävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta jäsenkuntien
kunnanhallituksille, valituille kokousedustajille sekä yhtymähallituksen
jäsenille. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä
käsiteltävät asiat (asialista).
Yhtymäkokouksen osalta noudatetaan soveltuvin osin kuntalain
kunnanvaltuustoa koskevia säännöksiä. Kuntalain 64 §:n mukaan
yhtymäkokouksen julkisuudesta on voimassa, mitä valtuuston kokouksen
julkisuudesta säädetään 101 §:ssä eli yhtymäkokous on julkinen ja siitä on
annettava yleisesti tieto.
Yhtymähallitus on kokouksessaan 25.1.2018 § 180 päättänyt kutsua
yhtymäkokouksen koolle. Yhtymähallituksen pöytäkirja on ollut yleisesti
nähtävillä 1.2.2018 kuntayhtymän toimistossa ja kotisivuilla. Kokouksesta
on julkaistu ilmoitukset Pyhäjärven Sanomissa ja Reisjärvi-lehdessä
7.2.2018, Maaselkä-lehdessä 8.2.2018 ja Selänne-lehdessä 9.2.2018.
Kokouskutsu on ollut julkipantuna kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien
ilmoitustauluilla 1.2.2018 sekä kuntayhtymän www-sivuilla 1.2.2018.
Perussopimuksen 6 §:n mukaan jäsenkuntien hallitusten tehtävänä on valita
mainitun yksittäisen asian ratkaisemista varten yhtymäkokousedustajat.
Edustajien toimikausi päättyy, kun koolle kutsumisen syynä ollut asia on
tullut loppuun käsitellyksi.
Yhtymäkokouksen paikkajako perustuu väestömäärään kunnanvaltuustojen
yhtäpitävin päätöksin siten, että kunnalla on yksi edustaja alkavaa 1000
asukasta kohden. Yhtymäkokousedustajat ja heidän henkilökohtaiset
varaedustajansa valitaan tasa-arvolain säännökset huomioon ottaen niin,
että kokoonpano vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri
ryhmien viimeksi toimitetuissa kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta
kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Yhtymäkokouksessa kullakin
edustajalla on yksi ääni.
Perussopimuksen taustamuistion 6 §:n mukaan kuntien virallisena

Pöytäkirjan tarkastajat:
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väkilukuna käytetään edellisen vuodenvaihteen väkilukua.
Tilastokeskuksesta tuli tieto 31.1.2018, että viimeisin väkilukutieto on
31.12.2016. Vuoden 2017 lopulliset Väestörakennetiedot julkaistaan
29.3.2018.
Haapajärvi
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Kärsämäki

Väkiluku 31.12.2016
7332
5446
2854
2655

kokousedustajia
8
6
3
3

Läsnä olevat kuntien edustajat ja varaedustajat todetaan nimenhuudolla,
joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon
jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet edustajat ja läsnä olevat
varaedustajat ja onko yhtymäkokous laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmannesta (2/3) eli 14 edustajista on saapuvilla (perussopimus 6 §).
Hallintosäännön mukaan yhtymäkokouksessa on jäsenten lisäksi läsnäoloja puheoikeus kuntayhtymän johtajalla sekä jäsenkuntien kuntajohtajilla.
Perussopimuksen 6 §:n ja hallintosäännön mukaan yhtymäkokouksen asiat
päätetään yhtymähallituksen esityksestä.
Kokouksen läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Veikko Ekman avasi kokouksen klo
14.00. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kokouksen puheenjohtajan valinta
28/00.00.01/2018
YHTKOK § 2

Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan sekä tarvittaessa varapuheenjohtajan.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja tarvittaessa varapuheenjohtaja.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Teuvo Nyman.
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Pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjantarkastajat ja pöytäkirjan nähtävillä pito
YHTKOK § 3

Ppky Selänteen hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa
puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa
puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan
toimielimen päättämällä tavalla ja pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä
päivää aikaisemmin on ilmoitettu.
Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen sekä
kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja
siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa
koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2
momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa.
Valitaan pöytäkirjanpitäjä sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina. Lisäksi todetaan, että pöytäkirja pidetään
nähtävillä kuntayhtymän toimistossa tarkastamisen jälkeen kokousta
seuraavan viikon torstaina virka-aikana klo 8.30 -15.00. Samana päivänä
pöytäkirja liitteineen julkaistaan myös kuntayhtymän www-sivuilla ja
toimitetaan jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Päätös:

Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila ja
pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomo Ilvesvuori ja Heikki Koski.
Pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntayhtymän toimistossa tarkastamisen
jälkeen kokousta seuraavan viikon torstaina virka-aikana klo 8.30 -15.00.
Samana päivänä pöytäkirja liitteineen julkaistaan myös kuntayhtymän
www-sivuilla ja toimitetaan jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestys
YHTKOK § 4

Ppky Selänteen hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Hallintosäännön mukaan yhtymäkokous ei voi ottaa käsiteltäväkseen muita,
kuin sen asian, jota varten se on koolle kutsuttu.
Hyväksytään asialista yhtymäkokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiiin.
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Jäsenkuntien valtuustojen päätökset koskien Ppky Selänteen vuosisopimusta ja talousarviota
vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2019-2020
27/00.01.02/2018
YHTKOK § 5

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 §:n mukaan
jäsenkuntien valtuustot käyttävät yhtäpitävin päätöksin kuntayhtymän ylintä
päätösvaltaa. Saman pykälän mukaan jäsenkuntien valtuustojen tehtävänä
on hyväksyä kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelma ja oman kunnan
talousarvion yhteydessä hyväksyttävän kuntakohtaisen vuosisopimuksen.
Haapajärven kaupunginvaltuusto (11.12.2017 § 105), Reisjärven
kunnanvaltuusto (14.11.2017 § 85) ja Kärsämäen kunnanvaltuusto
(19.12.2017 § 126) ovat hyväksyneet Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen
vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelman
vuosille 2019-2020.
Pyhäjärven kaupunginvaltuusto (11.12.2017 § 129) on hyväksynyt
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimuksen ja talousarvion
vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelman vuosille 2019-2020 seuraavalla
muutoksella: Seuraavaa säästötoimenpidettä ei tehdä: Kustannuspaikka
4724 Keskusvarasto Tili 4001 Palkat; vähennys 7.150 euroa.
Vuoden 2018 talousarviovalmistelun aikana Pyhäjärven kaupunginhallitus
antoi 3.7.2017 Ppky Selänteelle erillisen laadintaohjeen vuoden 2018
talousarvion laadintaa varten. Laadintaohjeessa annettiin tarkka
tasapainotuslista kustannuspaikoittain. Kustannussäästöjen yhteissumma oli
1.334.434 euroa. Laadintaohjeen mukainen euromääräinen
tasapainotustarve oli sitova, mutta kustannuspaikkakohtainen vähennys voi
vaihdella.
Ppky Selänne toimitti 19.9.2017 kustannuspaikkakohtaisen selvityksen
talousarvioon vuodelle 2018 tehdyistä säästötoimenpiteistä ja niiden
vaikutuksista Pyhäjärvelle. Selvityksen kokonaismenojen vähennys oli
yhteensä 934.700 euroa ja tulojen lisäys 20.000 euroa.
Pyhäjärven kaupunginhallitus hyväksyi kuntayhtymän esittämät
säästötoimenpiteet ja niiden vaikutukset seuraavin poikkeuksin:
Kustannuspaikka 4221 Vammaisten omaishoidon tuki, ehdotettua
vähennystä 11.500 euroa ei tehdä. Kustannuspaikka 4510 Omaishoito,
ehdotettu vähennys tehdään vain 15.000 euron verran, ei vähennetä 30.000
euroa. Ehdotettua vaihtoehtoa Köpsinrinteen hoitajamitoituksen
laskemisesta 0,5:een ei toteuteta.
Edellä mainitut muutokset sisällytettiin kuntayhtymän vuosisopimukseen ja
talousarvioon vuodelle 2018 Pyhäjärven kaupunginhallituksen päätöksen
2.10.2017 § 350 mukaisesti. Kuntayhtymähallitus hyväksyi
vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle 2018 ja esitti sitä jäsenkuntien

Pöytäkirjan tarkastajat:
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valtuustoille hyväksyttäväksi.
Pyhäjärven kaupunginvaltuuston päätöksellä (11.12.2017 § 129) on
kustannusvaikutuksia Haapajärven kaupungin ja Reisjärven kunnan
maksuosuuksiin kuntayhtymälle. Haapajärven kaupungin menot kasvaisivat
25.000 euroa ja Reisjärven kunnan menot kasvaisivat 10.800 euroa.
Ppky Selänteen perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokous kutsutaan
koolle siinä tapauksessa, että jäsenkuntien valtuustot eivät ole saaneet niille
kuuluvassa asiassa syntymään yhtäpitäviä päätöksiä. Perussopimuksen 6 §:n
ja hallintosäännön mukaan yhtymäkokouksen asiat päätetään
yhtymähallituksen esityksestä.
Yhtymähallitus on käsitellyt asian kokouksessaan 25.1.2018 § 6 ja päättänyt
1. kutsua koolle yhtymäkokouksen keskiviikkona 28.2.2018 klo 14.00,
koska jäsenkuntien valtuustot eivät ole saaneet niille kuuluvassa asiassa
syntymään yhtäpitäviä päätöksiä.
2. pyytää jäsenkuntien kaupungin- ja kunnanhallituksia nimeämään
yhtymäkokousedustajat asukaslukujensa ja perussopimuksen muun
määrittelyn mukaisesti.
3. esittää yhtymäkokoukselle, että Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen
vuosisopimus ja talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille
2019-2020 hyväksytään liitteen mukaisesti.
Ehdotus:

Yhtymähallitus: Yhtymäkokous päättää hyväksyä Peruspalvelukuntayhtymä
Selänteen vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle 2018 ja
taloussuunnitelman vuosille 2019-2020 liitteen mukaisesti.
Liitteenä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja talousarvio
vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020.

Päätös:

Puheenjohtajan avattua keskustelun yhtymäkokousedustaja Henrik
Kiviniemi esitti, että Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja
talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020
hyväksytään Pyhäjärven kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.
Ehdotusta kannatti yhtymäkokousedustaja Martti Savolainen.
Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja
esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys. Hyväksyttiin käytäväksi
nimenhuutoäänestys. Äänestyksessä, ne jotka kannattavat pohjaesitystä
äänestävät JAA ja jotka kannattavat yhtymäkokousedustaja Henrik
Kiviniemen esitystä äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 14 JAA ääntä (Veikko
Ekman, Tuomo Ilvesvuori, Aila Kukkola, Jari Nahkanen, Esko Peltoniemi,
Paavo Ranua, Ulla Savola, Matti Viitala, Heli Kinnunen, Marjatta Mattila,
Teuvo Nyman, Pauli Ojalehto, Jaana Kyllönen ja Anne Ruha) ja 6 EI ääntä

Pöytäkirjan tarkastajat:
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(Heikki Koski, Henrik Kiviniemi, Eeva-Riitta Pappila, Martti Savolainen,
Asko Torssonen ja Tyyne Tuikka).
Puheenjohtaja totesi, että yhtymäkokouksen päätökseksi on tullut
pohjaesitys.
Pyhäjärven vt. kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi jätti asiaan eriävän
mielipiteen kirjallisena. Eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä.
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vuosisopimus ja talousarvio 2018
Äänestys
Eriävä mielipide
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Kokouksen päättäminen
YHTKOK § 6

Pöytäkirjan tarkastajat:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 1-4, 6
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

HL 48 §:n /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 / 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.

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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, osoite ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, 90101 Oulu
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksi: 029 564 2841 puh. 029 564 2800
Kunnallisvalitus, pykälät

5

Hallintovalitus, pykälä

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Markkinaoikeus
Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki
puhelin: 029 56 43300
faksi: 029 56 43314
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 (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu (vuonna 2016 maksu on 250 euroa).

Pöytäkirjan tarkastajat:

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
SELÄNNE

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

