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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KYHALL § 101

Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymään sovelletaan, mitä kunnasta säädetään. Kuntalain 103 §:n 2 mom. mukaan kuntayhtymähallituksen kokous on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntayhtymähallituksen kokouksen päätösvaltaisuus edellyttää siten 5 jäsenen saapuvilla oloa.
Selänteen hallintosäännön 62 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetään
ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Kuntayhtymähallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KYHALL § 102

Kuntayhtymähallituksen päätöksen (28.4.2009, § 2) mukaan pöytäkirja
tarkastetaan vuoroperiaatteella.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä, jotka
tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla Savola Haapajärveltä ja Helena
Kinnunen Reisjärveltä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestys
KYHALL § 103

Selänteen hallintosäännön 69 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Kuntayhtymähallitus voi ottaa käsiteltäväksi erillisellä päätöksellä
sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Kuntayhtymähallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen
esityslistan mukaisena.
Esityslistasta poiketen Oikaisuvaatimus palkkasaatavasta ja
Oikaisuvaatimus / Veikon Kone käsiteltiin heti Kuukausiraportti 6/2020
jälkeen.
Jäsen Jouni Jussinniemi pyysi puheenvuoron muissa asioissa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
SELÄNNE
Kuntayhtymähallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 104

8/2020

178

26.08.2020

Terapia- ja vammaispalvelujohtajan viran perustaminen
74/00.01.01/2020
KYHALL § 104

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen organisaatio muodostuu sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta terveys- ja vanhuspalveluista sekä hyvinvointipalveluista. Hyvinvointipalveluiden linjan toiminnallisia kokonaisuuksia ovat 1.
sosiaalityö, 2. vammaispalvelut, 3. neuvola, perhekeskukset sekä koulu- ja
opiskeluterveydenhuolto ja 4. terapiapalvelut.
Hyvinvointipalveluiden osalta organisaatiota on tarkasteltu uudestaan kuluneen vuoden kevään aikana resurssien ja johtamisen näkökulmasta.
Asiakokonaisuutta on esitelty kuntayhtymähallituksen iltakouluasiana
20.5.2020 ja 15.6.2020.
Hyvinvointipalveluiden osalta kutakin toiminnallista kokonaisuutta on johtanut palvelupäällikkö eli on ollut yhteensä neljä palvelupäällikköä. Organisaatiotarkastelussa päädyttiin siihen, että terapia- ja vammaispalvelut yhdistetään yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Muutoksen jälkeen hyvinvointipalveluissa olisi kolme toiminnallista kokonaisuutta, joita johtaisi kutakin oma päällikkö.
Organisaatiomuutos vaatii terapia- ja vammaispalvelujohtajan viran perustamista.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää
1) perustaa terapia- ja vammaispalvelujohtajan viran 1.9.2020 alkaen,
2) terapia- ja vammaispalvelujohtajan viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi
3.894,52 e/kk,
3) terapia- ja vammaispalvelujohtajan viran kelpoisuusvaatimukseksi tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon, alan tuntemuksen sekä riittävän
johtamistaidon.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vammaispalvelujohtajan siirtäminen terapia- ja vammaispalvelujohtajan virkaan
75/00.01.01/2020
KYHALL § 105

Viranhaltijalain 24 §.n mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena
viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene
tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksytty syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.
Kuntayhtymän hyvinvointipalvelujen linjan organisaatiota on muutettu siten, että terapia- ja vammaispalvelut on yhdistetty yhdeksi toiminnalliseksi
kokonaisuudeksi.
Vammaispalvelujohtaja Päivi Roivas on antanut kirjallisen suostumuksen
siirtää hänet viranhaltijalain 24 §:n perusteella vammaispalvelujohtajan virasta terapia- ja vammaispalvelujohtajan virkaan 1.9.2020 alkaen pysyvästi.
Päivi Roivas täyttää terapia- ja vammaispalvelujohtajan viran kelpoisuusvaatimukset.
Oheismateriaalina Päivi Roivaksen suostumus virkasiirtoon.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää siirtää vammaispalvelujohtaja Päivi Roivaksen terapia- ja vammaispalvelujohtajan virkaan pysyvästi 1.9.2020 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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FCG:n selvitys kuntayhtymän palvelurakennemuutoksesta
87/02.00/2020
KYHALL § 106

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallitus päätti kokouksessaan
27.2.2020 § 35 perustaa palvelurakennetyöryhmän, jonka rinnalle otetaan
ulkopuolinen konsultti selvittämään palvelurakenneuudistuksen tarpeellisuutta ja toteuttamistapaa.
Kuntayhtymän johtaja teki hankintapäätöksen 10.3.2020 kuntayhtymän talouden sopeuttamissuunnitelman tilaamisesta ulkopuolisena konsulttityönä
yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti. Tarjouskilpailun voitti Perlacon
Oy. Monialakonserni FCG Finnish Consulting Group Oy osti Perlacon Oy:n
14.5.2020.
FCG:n selvitys kuntayhtymän palvelurakenneuudistuksen tarpeellisuudesta
ja toteuttamistavasta liitteenä.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi
liitteenä olevan FCG:n selvityksen kuntayhtymän palvelurakenneuudistuksen tarpeellisuudesta ja toteuttamistavasta.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Lisäksi kirjattiin ylös kaksi asiaan liittyvää huomiota.
Jäsen Jari Nahkanen toimitti Haapajärven kaupungin hallituksen näkemyksen selvitykseen:
Haluamme kiittää siitä, että viranhaltijat ovat tehneet työtä selvityspyyntöön
mukaisesti. Selvityksessä on paljon hyviä ja varmasti sieltä voidaan hyödyntää monia osia käytännössä. Nämä tullaan Haapajärvellä vielä käymään
huolellisesti läpi ennen varsinaista päätöksentekoa.
Mutta selvityksen tämän pohjalta emme saa Selänteestä niitä taloudellisia
emmekä toiminnallisia hyötyjä, joita tällä haemme. Keskeisten palvelujen
hajottamisen -malli eri paikkakunnille ei ole alueemme etu taloudellisesti
eikä toiminnallisesti kuten esimerkiksi erottamalla vuodeosasto ja arviointiyksikkö. Jokaisella paikkakunnalla tulisi olla toimintoja, mutta toiminnallisesti yhteenkuuluvien toimintojen hajottaminen ei ole kenenkään etu. Lisäksi mitoitukset ovat meidän näkemykseen jälkeen sellaiset, että joudumme
käyttämään mm. ostopalveluita entistä enemmän. Käytännössä suunnitellut
säästöt eivät tulisi toteutumaan. Tämä on Haapajärven kaupungin hallituksen yksimielinen näkemys.
Jäsen Jouni Jussinniemi toimitti vasemmistoryhmän huomion tähän selvitykseen:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Jätän vasemmistoryhmän huomion FCG:n raporttiin, selvitys asettaa pienituloiset, eläkeläiset tahi muuten tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevat
ihmiset kohtuuttomaan asemaan. On ajateltava rahan lisäksi inhimillisyyttä.
Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi saapui tämän asian
käsittelyn aikana klo 10.07.
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

1

FCG:n selvitys kuntayhtymän palvelurakenneuudistuksesta
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Yhteistoimintamenettelyn aloittaminen
93/01.04.00/2020
KYHALL § 107

Kuntataloutta on leimannut viime vuodet jatkuva kireys, mihin ovat vaikuttaneet heikko suhdannetilanne ja verotulojen hidastunut kasvu, valtiontalouden tervehdyttämistoimenpiteet, kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisääminen, muuttoliike sekä ikääntymiskustannusten asteittainen nousu. Näistä
syistä kunnat ja kuntayhtymät ovat viime vuosina tehneet säästöjä ja tehostaneet toimintaansa.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntien erittäin tiukka taloustilanne edellyttää jatkossakin kuntayhtymältä tiukkaa talouskuria ja myös talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Kuntayhtymän toimintaa tulee tehostaa ja
samalla huolehtia lähipalvelujen järjestämisestä kustannustehokkaasti.
Talouden tasapainottamistyötä on tehty jo useamman vuoden ajan lähinnä
kuntakohtaisin ratkaisuin. Kuntayhtymässä ei ole päästy tekemään merkittävästi ns. yhteisiä palveluja ja jäsenkuntien tiukan taloustilanteen vaatimia
palvelurakenneuudistuksia.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on joutunut hakemaan vuosina
2018-2019 jäsenkunniltaan yhteensä 4,8 miljoonaa euroa lisämäärärahaa alkuperäisten talousarvioiden lisäksi. Kuntayhtymän talouden sopeuttamistarve on vuositasolla noin 2,5 miljoonaa euroa.
Kuntayhtymähallitus päätti kokouksessaan 13.6.2019 § 109 perustaa kuntayhtymän talouden tasapainottamistyöryhmän. Työryhmä työskenteli ajalla
19.8. - 19.12.2019 ja työryhmän loppuraportti merkittiin tiedoksi yhtymähallituksessa 23.1.2020. Työryhmä esitti loppuraportissaan kuntayhtymähallitukselle, että se käynnistää toimenpiteet, joilla tavoitellaan merkittäviä pysyviä kustannussäästöjä palvelurakennetta tarkastelemalla.
Selvitystyö tilattiin FCG-Perlaconilta, joka antoi raporttinsa 10.8.2020. Siinä ehdotetaan palvelurakenteen uudistamista palveluja keskittämällä, mikäli
se on palvelun luonteen mukaan mahdollista. Tämän mukaisesti vuodeosasto sijaitsisi Pyhäjärvellä, päivystys, välinehuolto, dialyysi ja hammashoito
Haapajärvellä sekä arviointiyksikkö Reisjärvellä.
Henkilöstön ja työnantajan välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun
lain (449/2007, myöhemmin yhteistoimintalaki) 4 §:n 1 momentin 1. kohdan mukaan yhteistoiminnassa on käsiteltävä henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä. 2. kohdan mukaan yhteistoiminnassa on käsiteltävä palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen
työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta. 4. kohdan mukaan yhteistoiminnassa on käsiteltävä taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpanta-
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vaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.
Yhteistoimintalain 5 §:n mukaan työnantajan on, ennen kuin työnantaja ratkaisee 4 tai 4 a §:ssä tarkoitetun asian, neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden
kanssa, joita asia koskee. Neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista.
Kuntayhtymän erittäin tiukan taloustilanteen ja talouden sopeuttamistarpeen
vuoksi kuntayhtymässä tulee aloittaa koko kuntayhtymän henkilöstöä koskevat yhteistoimintalaissa edellytetyt yhteistoimintaneuvottelut, joiden tarkoituksena on saada vähintään noin 1,8 miljoonan euron vuotuinen pysyvä
kustannussäästö, joka rakentuu palveluverkkoa ja -rakennetta koskevilla
toimenpiteillä.
Neuvottelut toteutetaan siten, että ne noudattavat työvoiman käytön vähentämistilanteessa vaadittuja yhteistoimintalain määräyksiä.
(Valmistelijat: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196 ja talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja, puh. 044 4456 639)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää käynnistää taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuen koko kuntayhtymää koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Jäsenkuntien taloudellisen tilanteen ja kuntayhtymän
toiminnan ja rakenteiden uudelleen järjestelyjen vuoksi yhteistoimintamenettely käydään koko kuntayhtymän alueella. Tavoitteena on tarkastella yhteistoimintalain mukaisesti henkilöstön mahdollisia irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomauttamisia vuosien 2021-2022 aikana.

Päätös:

Jäsen Jari Nahkanen esitti pohjaehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen.
Emme voi hyväksyä yhteistoimintamenettelyä, koska se perustuu palvelurakennemuutokseen, jota emme näe kokonaisuutena Selänteen eduksi taloudellisesti emmekä toiminnallisesti. Palveluja hajottava malli ei ole alueemme etu. Lisäksi mitoitukset ovat meidän näkemykseen jälkeen sellaiset, että
joudumme käyttämään mm. ostopalveluita entistä enemmän. Käytännössä
suunnitellut säästöt eivät tulisi toteutumaan. Yhteistoimintamenettely saattaa poikkeusolosuhteissa aiheuttaa myös merkittäviä turvallisuusriskejä.
Tälle esitykselle on täysi Haapajärven kaupungin hallituksen tuki.
Jäsenet Veikko Ekman, Ulla Savola ja Aila Kukkola kannattivat ehdotusta.
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys
puheenjohtaja teki äänestysesityksen. Ne, jotka kannattavat kuntayhtymän
johtajan tekemää pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
jäsen Jari Nahkasen esitystä äänestävät EI.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin JAA ääniä yhteenstä 6
(Tikanmäki, Kinnunen, Halonen, Tilli, Jussinniemi, Seppä) ja EI ääniä
yhteensä 4 (Ekman, Savola, Nahkanen, Kukkola).
Äänestyksen perusteella kuntayhtymän johtajan tekemä pohjaehdotus
hyväksyttiin päätökseksi.
Jäsenet Jari Nahkanen, Veikko Ekman, Ulla Savola ja Aila Kukkola jättivät
asiasta eriävän mielipiteen.
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Jäsenkuntien valtuustojen perussopimusta koskevien päätöksien täytäntöönpano
72/00.01.01/2020
KYHALL § 108

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntien valtuustot ovat käsitelleet
yhtymähallituksen 20.5.2020 § 82 esityksen uudistetun perussopimuksen
hyväksymisestä seuraavasti:
Haapajärven kaupunginvaltuusto 8.6.2020 § 31: Peruspalvelukuntayhtymä
Selänteen perussopimuksen muuttaminen.
Pyhäjärven kaupunginvaltuusto 15.6.2020 § 36: Peruspalvelukuntayhtymä
Selänteen perussopimuksen muuttaminen.
Reisjärven kunnanvaltuusto 16.6.2020 § 58: Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen muuttaminen.
Kärsämäen kunnanvaltuusto 16.6.2020 § 29: Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen muuttaminen.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus merkitsee tiedoksi jäsenkuntien päätökset ja vahvistaa uudistetun perussopimuksen voimassaolon
1.8.2020 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yhtymävaltuuston jäsenten valinta
73/00.01.01/2020
KYHALL § 109

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimus muuttui 1.8.2020 alkaen.
Perussopimuksen 5 §:n mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää
yhtymävaltuusto.
Perussopimuksen 6 §:n mukaan jäsenkunnat valitsevat jäsenet yhtymävaltuustoon kuntavaaleja edeltävän edellisen vuoden lopun (31.12) asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa tuhatta (1000) asukasta kohti.
Kuntavaalit olivat 9.4.2017, joten yhtymävaltuuston jäsenten lukumäärä
määräytyy 31.12.2016 asukasluvun mukaan:
Haapajärvi
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Kärsämäki

7332 asukasta
5446 asukasta
2854 asukasta
2655 asukasta

8 jäsentä
6 jäsentä
3 jäsentä
3 jäsentä

Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen
toimikautta vastaavaksi ajaksi. Toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi yhtymävaltuusto on valittu.
Kuntayhtymän toimielimistä säädetään kuntalain 58 §:ssä. Kuntalaissa ei
säädetä mikä kunnan toimielin valitsee yhtymävaltuuston jäsenet. Myöskään kuntayhtymän perussopimuksessa ei ole asiasta mainintaa. Kun valinnat tekee valtuusto, valtuusto voi myös erottaa epäluottamuksen perusteella
yhtymävaltuustoon valitsemansa jäsenet. Jos valinta on kunnanhallituksella,
erottamismahdollisuutta ei ole.
Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan
toimen vastaan (kuntalain 70.1 §). Suostumus on annettava ennen kuin henkilö valitaan luottamustoimeen. Kuntalaissa ei säädetä suostumuksen muodosta. Suositeltavaa on ottaa kaikki suostumukset kirjallisina, jolloin annettava suostumus voidaan tarvittaessa näyttää toteen.
Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76
§:ssä seuraavasti: Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Vaalikelpoisuuden rajoitus koskee ensinnäkin valtion virkamiestä, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä. Toiseksi raPöytäkirjan tarkastajat:
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joitus koskee kuntayhtymän omaa henkilöstöä kokonaisuudessaan. Rajoitus
ei siis koske yksinomaan johtavia viranhaltijoita, vaan kaikkia kuntayhtymän palveluksessa olevia. Virkavapaus tai työloma ei katkaise palvelussuhdetta. Siten vaalikelpoisuutta ei voi saada jäämällä virkavapaalle tai työlomalle kuntayhtymän palveluksesta.
Kunnan henkilöstön vaalikelpoisuutta oman kuntansa luottamustoimiin on
rajoitettu. Sen sijaan jäsenkuntien johtavatkin viranhaltijat voivat tulla valituksi kuntayhtymän toimielimiin. Yhteistoiminnan luonne saattaakin joskus
edellyttää enemmän viranhaltija-asiantuntemusta kuin poliittista harkintaa.
Kuntayhtymän perussopimuksessa ei ole määrätty, että yhtymävaltuustossa
on vain jäsenkunnan valtuutettuja.
Kuntalain 58.3 §:n mukaan muiden kuin kyseisen pykälän 1 momentissa
tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se
vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Yhtymäkokouksen ja yhtymävaltuuston kokoonpanossa ei tarvitse ottaa
huomioon jäsenkuntien poliittisia voimasuhteita.
Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä tulee olla sekä naisia sekä miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Kiintiösäännöstä sovelletaan
myös kuntayhtymän ylimpiin toimielimiin, joihin jokainen jäsenkunta valitsee omat edustajansa. Jotta voidaan varmistaa toimielinten kokoonpanojen
lainmukaisuus, jäsenkuntien täytyy etukäteen neuvotella luottamushenkilöpaikoista.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus pyytää jäsenkuntiaan valitsemaan jäsenet ja kullekin jäsenelle henkilökohtainen varajäsen Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymävaltuustoon jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi yhtymävaltuusto on valittu.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen laskutus- ja perintäohjeet
76/00.01.02/2020
KYHALL § 110

Kuntayhtymähallitus on hyväksynyt Ppky Selänteen laskutus- ja perintäohjeet kokouksessaan 30.9.2010 § 117. Ne ovat tulleet voimaan 1.1.2011.
Velkojen vanhentumisaikoja sääntelevä lainsäädäntö on uudistettu 2003,
jolloin tuli voimaan laki velan vanhentumisesta (728/2003). Myös julkisia
hankintoja sääntelevä laki julkisista hankinnoista (1397/2016) on uudistettu
joitakin vuosia sitten. Sen pohjalta on Ppky Selänteen hallintosääntöä päivitetty 19.9.2019 § 138.
Hallintosäännön 14 §:n mukaan palvelujohtajat käyttävät ratkaisuvaltaa tavaroiden hankinnasta, kun hankinnan arvo on alle 300.000 euroa (alv 0) ja
palveluiden hankinnasta, kun hankinnan arvo on alle 300.000 euroa (alv 0).
Ppky Selänteen voimassa olevan laskutus- ja perintäohjeen mukaan (sivu 5
kohta 3.) maksulykkäystä voivat myöntää palvelujohtaja tai -päällikkö tai
palvelujohtajan määräämä laskutusta suorittava palvelusihteeri enintään
kuukaudeksi, kun saatava on enintään 1.000 euroa. Palvelujohtajat voivat
tehdä hallintosäännön perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 11 §:n mukaisia maksun perimättä jättämis- ja alentamispäätöksiä.
Yli kuukauden maksulykkäyksen voi myöntää perustellusta syystä talous- ja
henkilöstöjohtaja, Maksusopimus voidaan tehdä enintään kuudeksi kuukaudeksi ja enintään 2.000 euron saatavasta.
Kyseistä kohtaa maksulykkäysten myöntämisestä on syytä tarkentaa siten,
että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 11 §:n mukaisia maksun
perimättä jättämis- ja alentamispäätöksiä voivat tehdä myös sosiaalityöntekijät. He kohtaavat asiakkaat ja pystyvät saamillaan tiedoilla tekemään päätöksen virkavastuullisina viranhaltijoina. Myös talous- ja henkilöstöjohtajan
myöntämän maksulykkäyksen ylärajaa ja aikaa tulee tarkentaa vastaamaan
hallintosäännön hankintarajoja siten, että talous- ja henkilöstöjohtajalla on
oikeus myöntää maksulykkäystä enintään 12 kuukaudeksi, enintään 5.000
euron saatavasta.
Näiden tarkennusten lisäksi ehdotetaan, että laskutus- ja perintäohjeessa
otetaan käyttöön asiakohtien merkitseminen §-merkillä sekä laskussa oleviin tietoihin muutosta maksuaikaan (eräpäivä), joka voimassa olevassa laskutus- ja perintäohjeessa on 14 päivää. Tätä ehdotetaan muutettavaksi vastamaan lainsäädännössä edellytettyä 21 päivää. Lisäksi velan vanhentumisen sanamuotoja ehdotetaan muutettavaksi yleisemmälle tasolle, jotta ne
joustavasti huomioivat lainsäädännöstä tulevat erilaiset velkojen vanhentumisajat.
Lisäksi ohjeeseen tehdään kielenhuollollisia tarkistuksia sekä siirretään
yleislaskujen laskutietolomakkeen sisältöä ohjaava kappale samaan kohtaan
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muiden laskujen sisältöä ohjaavan kohdan kanssa.
Laskutus- ja perintöohje liitteenä.
(Valmistelija: Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja, puh. 044 4456 639)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän laskutus- ja perintäohjeen liitteen mukaisena.

Päätös:

Hyväksyttiin yksmielisesti.
Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja oli paikalla asiantuntijana
tämä asian käsittelyn ajan.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Osavuosikatsaus 30.4.2020
KYHALL § 93

Tuloslaskelman mukaisesti 1.1.-30.4.2020 toimintatuotot ovat 24,28 miljoonaan euroa (31,19 %), toimintakulut 22,6 miljoonaa euroa (29,20 %) ja
toimintakate siten 1,64 miljoonaan euroa. Kun huomioidaan rahoitustuotot
ja poistot niin tuloslaskelma on ylijäämäinen 1,57 miljoonaa euroa. Tilanne
johtuu yhtymähallituksen periaatelinjauksen mukaisesta mahdollisimman
reaaliaikaisesta maksuosuuksien ennakkolaskutuksesta sekä korona-epidemian hetkellisestä alentavasta vaikutuksesta erikoissairaanhoidon laskuihin.
Alkuvuodesta talousarvion toteutumat ovat olleet yleisen käytännön mukaisesti alle talousarvion mukaisten määrärahojen.
Talousarvion toteutuminen ja kuntien maksuosuudet 1.1.-30.4.2020

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.2020

Hallinto
TA
Haapajärvi

877 973

Kuntaosuu Erotus -lisädet (ennaperintä/ +
kot+ESH)
palautus

Palvelut
TOT

Yhteensä

%

TA

TOT

263 892 30,06

29 160 600

8 524 241

249 130

70 349

Kärsämäki

%

TA

TOT

%

29,23 30 038 573
28,24

8 788 133

29,26

9 347 897

559 764

249 130

70 349

28,24

83 043

12 694
587 889

645 459

194 006 30,06

25 802 270

7 379 413

28,60 26 447 729

7 573 419

28,64

8 161 308

Reisjärvi

336 680

101 196 30,06

11 801 590

3 414 388

28,93 12 138 270

3 515 584

28,96

3 932 804

417 220

Yhteensä

1 860 112

559 094 30,06

67 013 590 19 388 391

28,96 21 525 052

1 577 567

Pyhäjärvi

28,93 68 873 702 19 947 485

Talousarvion toteutuminen on budjetoidun mukainen, mutta erikoissairaanhoidon sekä asumis- ja ateriapalvelujen laskutus toteutuu kuukauden viiveellä. Tämä on huomioitava tarkasteltaessa ensimmäisen vuosikolmanneksen toteutumaa.
Vuoden 2020 ensimmäisen vuosikolmanneksen osavuosikatsaus toteutetaan
nyt ensimmäistä kertaa Kuntamaiseman avulla. Siinä palvelulinjojen toiminnassa palvelusuoritteet on yhdistetty taloudelliseen toteumaan. Näin on
saatu esille palvelujen nettokustannukset asukasta kohden. Tavoitteena on
tämän avulla pystyä kehittämään toimintaa ja palveluja niin, että tuotetaan
laadukkaita palveluja pyrkien kustannustehokkaaseen toimintaan.
Osavuosikatsauksen perusteella voidaan arvioida koko kuntayhtymän pysyvän talousarviossa. Jäsenkuntien osalta tilanne vaikuttaisi siltä, että Haapajärvi ylittää talousarvion noin 320 000 eurolla, kun taas Pyhäjärvi alittaa talousarvion noin 550 000 eurolla ja Reisjärvi noin 320 000 eurolla. On kuitenkin haasteellista arvioida korona-epidemian vaikutusta loppuvuoteen.
Epävarman tilanteen johdosta kuntayhtymässä noudatetaan edelleen tiukkaa
taloutta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Liitteenä: 1.1.-30.4.2020 osavuosikatsaus.
(Valmistelija: vt. Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja p. 044 445 6639)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää
1) merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2020 ja
2) lähettää osavuosikatsauksen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi.

Päätös:

Kuntayhtymän johtaja veti asian pois esityslistalta. Päätöksen teko siirtyy
elokuun kuntayhtymähallituksen kokoukseen. Asiasta keskusteltiin.
Vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja oli asiantuntijana tämän
asian keskustelun aikana.

KYHALL § 111

Osavuosikatsausta on jatkovalmisteltu kesän aikana viranhaltijatyönä.

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää
1) merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2020 ja
2) lähettää osavuosikatsauksen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Jäsen Jouni Tilli poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 11.21.
Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja oli paikalla asiantuntijana
tämä asian käsittelyn ajan.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuukausiraportti 6/2020
KYHALL § 112

Kuntayhtymähallitus on hyväksynyt 29.9.2012 § 113 Sisäisen valvonnan
ohjeen. Sen mukaisesti yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja
talouden sekä toiminnan toteutumisesta raportoidaan huhti-, elo- ja marraskuun lopun tilanteissa. Raportit laaditaan palvelujohtajien toimesta palvelulinjoittain ja niistä tehdään kuntayhtymän johtajan sekä talous- ja henkilöstöjohtajan toimesta koko kuntayhtymää koskeva osavuosikatsaus. Raporteissa on määrärahojen toteutumisen lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota
tavoitteiden toteutumiseen ja esitettävä mahdolliset poikkeamat suunnitelmiin ja tehtävä toimenpide-ehdotukset tilanteen johdosta välittömästi havaitun poikkeaman jälkeen. Palvelulinjojen tulee seurata taloudellista tilannetta
jatkuvasti. Vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta tuotetaan lisäksi kuukausiraportit kuntayhtymähallitukselle.
Vuoden 2020 toimintakuluihin on varattu 77.554.540 euroa. Jäsenkuntien
talous on edelleen tiukka ja se edellyttää kuntayhtymältä tiukkaa talouskuria. Vuoden 2020 talousarvion laadinnassa on otettu huomioon mm. kunta-alan sopimusten vaikutukset ja henkilöstökulujen 2,5 %:n korotusvara.
Ajantasaisen raportoinnin saavuttamiseksi yhtymähallitukselle jaetaan kuntayhtymän tuloslaskelma pääsääntöisesti kokousta edeltävältä päivältä.
Kuukausiraportissa verrataan toteutumaa edellisen vuoden vastaavaan aikaan.
Lomarahat kuntayhtymässä maksetaan kesäkuun palkoissa ja lomapalkkavaraus kirjataan tilinpäätöskirjauksena. Sisäiset siirrot palvelulinjojen ja jäsenkuntien palvelujen osalta tehdään osavuosikatsauksiin. Erikoissairaanhoidon laskutus sairaanhoitopiiriltä toteutuu kuukauden viiveellä ja oikaistaan tilinpäätöksen yhteydessä. Asiakasmaksutulot laskutetaan seuraavan
kuukauden alussa, joten nekin toteutuvat kuukauden viiveellä. Raportti esitellään kokouksessa.
(Valmistelija: Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja, puh. 044 445 6639)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Jäsen Jouni Tilli palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 11.23.
Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja oli paikalla asiantuntijana
tämä asian käsittelyn ajan.

Liitteet
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oikaisuvaatimus palkkasaatavasta
9/01.02.01/2020
KYHALL § 113

Kiralia Lakipalvelut on lähestynyt Peruspalvelukuntayhtymä Selännettä
25.6.2020 päivätyllä kirjeellä ja vaatinut Ppky Selännettä maksamaan * * *
* * * * * * * palkkasaatavina yhteensä 96,76 euroa viivästyskorkoineen
(3,27 euroa), odotusajan palkkaa yhteensä 1103,62 euroa sekä Kiralia Lakipalvelujen siihen mennessä kertyneet asianhoitokulut 596,87 euroa (sis. alv)
heinäkuun 9. päivään 2020 mennessä. Kirje on oheismateriaalina.
* * * * * * * * on tehnyt Ppky Selänteessä lyhytaikaisia sijaisuuksia. Tässä
asiassa on kyse sijaisuuksista * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *.
Kaikissa Selänteessä sijaisten kanssa solmituissa työsopimuksissa todetaan
palkanmaksusta: "palkka maksetaan kuukauden viimeisenä arkipäivänä.
Työsuhteen päättyessä palkka ja muut erääntyvät maksetaan organisaation
normaaleina palkanmaksupäivinä." Sama ehto on myös * * * * * *
työsopimuksissa em. sijaisuuksille. Selänteen henkilöstöhallinnon ohjeen
(kuntayhtymähallitus 13.12.2018 § 167) kohdan 2.12 mukaan vakinaisten
työntekijöiden palkat maksetaan kuun 16. päivänä ja sijaisten kuun viimeisenä päivänä.
* * * * *on Superin pääluottamusmies Tiina Yliniemen kanssa keskustellut
palkoistaan hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemen kanssa tammikuussa 2020
saatuaan laskeman 31.1.2020 maksuun tulossa olevista palkoista. Tällöin on
huomattu, että sijaisena toiminut osastonhoitaja on kirjannut työvuorot ja
tunnit epähuomiossa virheellisesti Titania-ohjelmaan, josta tehdyt työvuorot
siirtyvät palkkasihteereille palkan laskemista varten. Tästä aiheutuvat virheet on sovittu korjattavan seuraavan palkanmaksun yhteydessä helmikuussa. * * * * * on sähköpostillaan 28.1.2020 vahvistanut olevansa tyytyväinen
korjauksiin. Kyseiset korjaukset tulivat maksuun 14.2.2020, Selänteen seuraavana normaalina palkanmaksupäivänä.
Asiaan on vielä palattu 5.2.2020 Vaitiniemen, * * * * * * ja Isoniemen käymässä keskustelussa. Keskustelussa Isoniemi ja * * * * * ovat pyytäneet
saada suunnitelma- ja toteutumalistat itselleen lähetettäväksi liittoon vielä
tarkistettavaksi, onko kaikki mennyt oikein. Tämän keskustelun pohjalta
Vaitiniemi on 6.2.2020 lähettänyt pyydetyt suunnitelma- ja toteutumalistat
* * * * * * * ja Isoniemelle. Tämän jälkeen * * * * *, Isoniemi tai Super
eivät ole ilmoittaneet palkassa olleen virheitä ennen kuin 25.6.2020
päivätyllä ja saapuneella Kiralia Lakipalvelujen kirjeellä.
Kiralia Lakipalvelujen toimittaman laskun mukaan palkan tarkistuslaskenta
on siellä tehty 23.6.2020. Tämän jälkeen työnantajalle on lähetetty Kiralia
Lakipalveluista 25.6.2020 päivätty vaatimuskirje.
Talous- ja henkilöstöjohtaja Ahmaoja on tehnyt kyseisen vaatimuksen johdosta viranhaltijapäätöksen 8.7.2020, jonka perusteella * * * * * * * on
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maksettu vaadittu palkkasaatava 96,76 euroa sekä sille kertynyt korko 3,27
euroa kassamaksuna 9.7.2020. Saman päätöksen mukaan Ppky Selänne ei
maksa * * * * * * * odotusajan palkkaa tai Kiralia Lakipalvelujen asianhoitokuluja.
Tähän viranhaltijapäätökseen Kiralia Lakipalvelut * * * * * * asiamiehenä
hakee muutosta talous- ja henkilöstöjohtaja Ahmaojalle osoitetulla 9.7.2020
päivätyllä ja saapuneella vastaus ja oikaisuvaatimus -nimetyllä dokumentilla. Ahmaoja on sähköpostilla vielä varmentanut, että kyseessä on oikaisuvaatimus ja ohjeistanut toimittamaan sen oikaisuvaatimusohjeitten mukaisesti kuntayhtymähallitukselle. Tämän johdosta Kiralia Lakipalvelut on lähettänyt saman dokumentin uudestaan sähköpostilla Selänteen kirjaamon
osoitteeseen. Oikaisuvaatimus on tällöinkin osoitettu Ahmaojalle.
Sähköpostillaan 17.7.2020 Super on luopunut asianhoitokulujen vaatimisesta, mutta säilyttänyt muutoin vaatimukset ennallaan.
Odotusajan palkkaa vaaditaan maksettavaksi työsopimuslain (55/2001) 2
luvun 14 §:n nojalla. * * * * * asiamiehineen pitää palkkasaatavaa selvänä.
Heidän mukaansa kyseessä ei ole inhimillinen virhe, kuten laskuvirhe. Toisekseen he vetoavat siihen, ettei loppupalkkaa ole maksettu ajallaan.
Työsopimuslain 2 luvun 14 §:n 2 momentin mukaan, jos työsuhteesta johtuva saatava ei ole selvä ja riidaton tai jos suorituksen viivästyminen on johtunut laskuvirheestä tai tällaiseen rinnastettavasta erehdyksestä, työntekijällä on oikeus odotuspäivien palkkaan vain, jos hän on huomauttanut suorituksen viivästymisestä työnantajalle kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä eikä työnantaja ole suorittanut saatavaa kolmen arkipäivän kuluessa
huomautuksesta.
Työsopimuslain 2 luvun 13 §:n perusteella työsopimuksen päättyessä palkka tulee maksaa palkanmaksukauden päättyessä eli työsopimuksen päättymispäivänä, jollei toisin sovita. Loppupalkka on maksettu * * * * * * * normaalisti organisaation normaaleina palkanmaksupäivinä palkkasihteerien
saatua jakson päätyttyä toteutumalistat. Tähän * * * * * on työsopimuksessaan sitoutunut. Perusteita odotusajan palkkaan ei siis ole.
Epähuomiossa tehty näppäilyvirhe Titaniassa on työsopimuslain tarkoittama
inhimillinen virhe. Työsopimuslaissa ei ole tyhjentävää listaa inhimillisistä
virheistä. * * * * * ei myöskään ole huomauttanut palkanmaksussa olevista
mahdollisista inhimillisestä erehdyksestä johtuvista virheistä työsopimuslain edellyttämän ajan kuluessa. Tuntilistojen pyytäminen, jotta ne voidaan
lähettää liittoon tarkistettavaksi, ei tarkoita, että listat ovat väärin tai että
pyyntö voitaisiin lukea huomauttamiseksi virheestä palkanmaksussa. Jotta
oikeus odotusajan palkkaan muodostuu työsopimuslain 2 luvun 14 §:n 2
momentin perusteella, virheestä palkanmaksussa on huomautettava työnantajalle selvä sanaisesti ja työnantajan on kieltäydyttävä korjaamasta huomautuksen alaista palkkasaatavaa. Näiden ehtojen on täytyttävä yhtäaikaiPöytäkirjan tarkastajat:
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sesti. Perusteita odotusajan palkkaan ei siis tästäkään näkökulmasta ole.
Oikaisuvaatimus oheismateriaalina.
(Valmistelija: Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja, puh. 044-4456 639)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus hylkää * * * * * * * * *
tekemän vaatimuksen odotusajan palkasta edellä mainituilla perusteilla.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn aikana klo 11.29.
Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja oli paikalla asiantuntijana
tämä asian käsittelyn ajan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oikaisuvaatimus / Veikon Kone
88/02.08.00/2020
KYHALL § 114

Veikon Kone Haapajärvi on tehnyt oikaisuvaatimuksen Selänteelle
6.8.2020. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan talous- ja henkilöstöjohtaja Ahmaojan 23.7.2020 tekemän viranhaltijapäätöksen kumoamista sillä perusteella, että hankintasopimus olisi jo solmittu ennen päätöstä hankinnan keskeyttämisestä ja että viranhaltijapäätöksen perustelut ovat puutteelliset.
Kuntayhtymähallitus on kokouksessaan 19.9.2019 § 144 päättänyt, ettei se
liity Hanselin kilpailuttamaan sopimukseen toimistotarvikkeiden ja värikasettien hankkimiseksi muutoin kuin toimistotarvikkeiden osalta. Tämän
vuoksi tulostimien mustekasettien hankkiminen kilpailutettiin Selänteen
hankintaohjeen mukaisesti heinäkuussa 2020. Tarjousta pyydettiin kolmelta
toimijalta Selänteen jäsenkuntien alueella. Kaikki jättivät tarjouksen.
Tarjousten perusteella tehtiin hintavertailu, jossa Veikon Koneen tarjouksen
kokonaishinta oli alhaisin. Tämän jälkeen kuitenkin huomattiin, että tarjousten välillä oli niin suuria erovaisuuksia, että tarjousten todenmukainen
vertailu ei ollut ollut mahdollista. Tämän vuoksi hankinta päätettiin keskeyttää.
Hankinnasta ei tehty sopimusta Veikon Koneen kanssa. Hankinnasta tehdään hankintalain mukaan hankintasopimus, jollaisena ei voida pitää sähköpostia, jossa sopimuksen tekemisestä vasta tiedustellaan. Lisäksi Veikon
Kone ei ole vastannut Ahmaojan sähköpostissa esittämään kysymykseen sopimuksen tekemisestä. Hankinnan keskeyttämispäätös ei näin ollen ole syntynyt sopimuksen teon jälkeen vaan ennen sitä. Ahmaoja on nimenomaan
todennut Veikon Koneelle sähköpostilla 22.7.2020, että varsinainen sopimus hankinnasta tehdään vasta oikaisuvaatimusajan umpeuduttua.
(Valmistelija: talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja, puh. 044-4456 639)

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Jäsen Marjatta Seppä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo
11.42.
Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja oli paikalla asiantuntijana
tämä asian käsittelyn ajan.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lähiesimiehen viran perustaminen terapiapalveluihin
79/01.01.00/2020
KYHALL § 115

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hyvinvointipalveluiden terapiapalvelut
muodostuvat useista palveluyksiköistä. Terapiapalvelun toiminnallisia kokonaisuuksia ovat kolmella paikkakunnalla toimivat mielenterveys- ja päihdetyön yksiköt, kotikuntoutustiimi Kirsikka ja Pyhäjärven kotikuntoutus sekä Pyhäjärvellä toimiva palveluasumisyksikkö Ryhmäkoti. Palveluasumista
ja tehostettu palveluasuminen kokonaisuudessaan ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.
Hyvinvointipalveluiden osalta organisaatiota on tarkasteltu uudestaan kuluneen vuoden kevään aikana resurssien ja johtamisen näkökulmasta.
Asiakokonaisuutta on esitelty kuntayhtymähallituksen iltakouluasiana
20.5.2020 ja 15.6.2020.
Terapiapalveluiden lähiesimiehenä on toiminut aikaisemmin terapiapalveluiden johtaja. Organisaatiotarkastelussa on päädytty siihen, että terapia- ja
vammaispalvelut yhdistetään yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Terapiapalveluiden johtajan vakanssi yhdistetään terapia- ja vammaispalveluiden johtajan vakanssiksi. Yhdistelmä vaatii terapiapalveluihin oman lähiesimiehen, jonka vastuulla on johtaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintaa taloudellisesti ja tehokkaasti, vastata mielenterveys- ja päihdepalvelujen taloudesta sekä huolehtia mielenterveys- ja päihdepalveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Lähiesimiehen avulla vähennetään toiminnan haavoittuvuutta äkillisten poissaolojen yhteydessä ja mahdollistetaan
mielenterveys -ja päihdepalvelujen kehittäminen.
Kustannusvaikutus 43 200 euroa / vuosi.

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää
1) perustaa mielenterveys- ja päihdepalveluiden lähiesimiehen viran
1.9.2020 alkaen,
2) mielenterveys- ja päihdepalveluiden lähiesimiehen tehtäväkohtaiseksi
palkaksi 2.767,69 e/kk ja
3) mielenterveys- ja päihdepalveluiden lähiesimiehen viran kelpoisuusvaatimukseksi tehtävään soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavan opistotasoisen tutkinnon ja ao. erityisalan erikoistumisopinnot (mielenterveys-/päihdetyö).

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Psykologin viran perustaminen hyvinvointipalveluihin
98/01.01.00/2020
KYHALL § 116

Hyvinvointipalveluissa on vapautunut terapiapalveluiden johtajan vakanssi
(TERJ200). Vakanssipohja on jakautunut käytännön psykologin työhön
(60% Pyhäjärvi) ja terapiapalvelun johtajan työhön (40 % Selänteen alue).
Organisaatiomuutoksessa on päädytty siihen, että terapia- ja vammaispalvelut yhdistetään yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja johtajan tehtävä
yhdistetään terapia- ja vammaispalvelun johtajaksi.
Psykologin tehtävään on haasteellista saada rekrytoitua työntekijää. Rekrytointi on käytännössä mahdotonta ilman kokoaikaista psykologin vakanssia.
Lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt koko Selänteen alueella. On
perusteltua panostaa työtä ennaltaehkäisevään perheneuvolatyöhön, jotta
lasten, nuorten ja perheiden lisääntyneisiin haasteisiin saadaan vastattua. On
välttämätöntä muuttaa terapiapalveluiden johtajan vakanssi (TERJ200) kokoaikaiseksi psykologin vakanssiksi, jossa kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (555/1994) 5 §:n mukainen psykologin pätevyys. Psykologin vakanssin pääpaikka on Pyhäjärvi (60%) ja lisäksi työtä tehdään koko Selänteen alueella (alkuvaiheessa Reisjärvi 40 %).
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus on 10.10.2019 §
152 vuosisopimusta ja talousarviota 2020 ja taloussuunnitelmaa 2021-2022
hyväksyessään edellyttänyt, että avoimeksi tulevien virkojen / työsuhteiden
täyttäminen tuodaan yhtymähallituksen päätettäväksi. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallintosäännön 18 §:n mukaan yhtymähallitus päättää nimikkeen muuttamisesta. Hallintosäännön 21 §:n mukaan palvelujohtajat valitsevat alaisensa henkilöstön. Työpaikan julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija tai työntekijä.
Kustannusvaikutus -12 900 euroa / vuosi.
(Valmistelija hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila p. 040 180 8992)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää
1) muuttaa terapiapalveluiden johtajan vakanssin (TERJ200) kokoaikaiseksi
psykologin vakanssiksi 1.9.2020 alkaen,
2) psykologin viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3.747,45 e/kk

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sairaanhoitajan toimen kokoaikaistaminen Reisjärven terapiapalveluissa
81/01.01.00/2020
KYHALL § 117

Hyvinvointipalveluissa Reisjärven terapiapalveluissa on vapautunut 0,5 erikoissairaanhoitajan vakanssi (ESH900). Vakanssi on määräaikaisesti täytettynä 30.9.2020 asti.
Reisjärvellä on mielenterveys- ja päihdepalveluissa yhteensä 1,5 vakanssin
vahvuus. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kotikuntoutus ostetaan täysimääräisesti yksityiseltä palveluntuottajalta. Kotikuntoutuksen osalta on tarvetta lisätä palvelua, jotta asiakkaiden kotona asuminen turvataan. Lisäksi
mielenterveyspalveluissa on tarvetta koulujen kanssa tehtävälle yhteistyölle
lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi. Reisjärven mielenterveys- ja päihdepalvelujen turvaamiseksi vakanssin muuttaminen kokoaikaiseksi on välttämätöntä.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus on 10.10.2019 §
152 vuosisopimusta ja talousarvioita 2020 ja taloussuunnitelmaa 20212022 hyväksyessään edellyttänyt, että avoimeksi tulevien virkojen/työsuhteiden täyttäminen tuodaan yhtymähallituksen päätettäväksi.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallintosäännön 21 §:n mukaan palvelujohtajat valitsevat alaisensa henkilöstön. Työpaikan julistaa haettavaksi
se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija tai työntekijä.
Kustannusvaikutus 20 300 euroa / vuosi.

Ehdotus:

Kuntayhtymänjohtaja: Kuntayhtymähallitus päättää muuttaa hyvinvointipalveluiden Reisjärven mielenterveys- ja päihdepalveluiden erikoissairaanhoitajan 0,5 vakanssin (ESH900) kokoaikaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sairaanhoitajan toimen perustaminen Haapajärven terapiapalveluihin
80/01.01.00/2020
KYHALL § 118

Hyvinvointipalveluihin Haapajärven terapiapalveluihin esitetään kokoaikaista uutta sairaanhoitajan vakanssia. Perheiden hyvinvointiin vaikuttaa
monelta osin mielenterveydenhaasteet, päihdeongelmat sekä lasten käytöksen haasteet. Lasten ja nuorten pahoinvointi ja mielenterveysongelmat ovat
lisääntyneet. Pahoinvointi näkyy myös kasvaneina lastensuojelun menoina
Haapajärvellä. Lasten ja nuorten lisääntyneiden haasteiden hoitaminen ja
ennaltaehkäisy edellyttää lisäresurssia Haapajärven terapiayksikköön. Lisääntyneiden lasten ja perheiden ongelmien myötä on perusteltua perustaa
uusi sairaanhoitajan vakanssi Haapajärven terapiayksikköön.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallintosäännön 18 §:n mukaan yhtymähallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta, virkasuhteen
muuttamisesta työsuhteeksi ja nimikkeen muuttamisesta. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallintosäännön 21 §:n mukaan palvelujohtajat valitsevat alaisensa henkilöstön. Työpaikan julistaa haettavaksi se, jonka tehtävä
on valita viranhaltija tai työntekijä.
Kustannusvaikutus vuositasolla 40 500 euroa.
(Valmistelija: Hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila, puh. 040 180 8992)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää
1) perustaa uuden sairaanhoitajan vakanssin Haapajärven terapiapalveluihin 1.9.2020 alkaen,
2) hyväksyä tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2.593,63 e/kk hinnoittelutunnus
03HOI030/4 ja
3) hyväksyä tehtävän kelpoisuusehdoksi soveltuvan korkeakoulututkinnon
ja ao. erityisalan erikoistumisopinnot (mielenterveys- / päihdetyö).

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kotihoidon palvelusetelin arvon määrittäminen
83/05.02.03/2020
KYHALL § 119

Kuntayhtymähallitus on hyväksynyt palvelusetelin käyttöönottamisen
ikääntyneiden kotihoidon palveluissa ja hyväksynyt kotihoidon palvelusetelin sääntökirjan 23.4.2020 §73. Kotihoidon palvelusetelin sääntökirjan mukaan palvelusetelin arvon päättää kuntayhtymä.
Edellytyksenä palvelusetelin myöntämiselle on, että asiakas täyttää kotihoidon palvelun kriteerit ja hänelle on tehty myönteinen päätös kotihoidon palveluista. Kotihoidon palveluista perittävistä säännöllisistä kuukausimaksuista on säädetty Asiakasmaksulaissa 734/1992 ja Asiakasmaksuasetuksessa 912/1992. Kuntayhtymähallitus on hyväksynyt palvelumaksut vuodelle
2020 Kuntayhtymähallitus 23.1.2020 §7 Selänteen palveluhinnasto vuodelle
2020 ja perhehoitajille ja omaishoitajille maksettavat korvaukset.
Asiakkaan palvelun tarve arvioidaan kotikuntoutustiimissä ja arviointijaksolla ja palveluja myönnetään Selänteen kotihoidon palvelujen myöntämisperusteella. Palveluseteli on vaihtoehtoinen palvelun tuottamisen muoto
kuntayhtymän omalle palvelutuotannolle. Kuntayhtymä päättää, ottaako se
palvelusetelin käyttöön tuottaessaan asiakkaalle palvelua. Palveluseteli on
myös asiakkaalle vaihtoehtoista ja hän voi päättää, ottaako hän vastaan palvelusetelin, vai käyttääkö hän kuntayhtymän omaa kotihoitopalvelua.
Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan bruttotulojen mukaisesti (Taulukko on laskentakaavan liitteenä). Asiakas maksaa
palveluntuottajan perimän tuntihinnan - asiakkaalle tulojen perusteella määrätyn palvelusetelin arvon välisen erotuksen. Palvelusetelille on määritelty
enimmäisarvo ja se on arkisin ma- la klo 07.00 - 22.00 28 €/h ja sunnuntaisin klo 07.00 - 22.00 korkeintaan 41€/tunti. Kotihoidon tilapäisen kotikäynnin palvelusetelin arvo on aina 22 €/h. Kuntayhtymä maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon ja toteutuneiden tuntien mukaisesti.
Liitteenä kotihoidon palvelusetelin laskentakaava ja kotihoidon palvelusetelin arvot.
(Valmistelija: Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski puh. 044 510 2020 ja hoito- ja vanhustyönjohtaja Virpi Jaatinen puh. 044 4456 336).

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus hyväksyy kotihoidon palvelusetelien arvon määräytymisen liitteiden mukaisesti 1.9.2020 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hoito- ja vanhustyönjohtajan virkavaalin vahvistaminen
82/01.01.02/2020
KYHALL § 120

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus valitsi hoito- ja
vanhustyönjohtajan virkaan 21.11.2019 § 173 Virpi Jaatisen. Kuntayhtymähallitus päätti lisäksi, että virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Virpi Jaatinen on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja ottanut viran vastaan 2.1.2020. Koeaika on päättynyt 1.7.2020.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää vahvistaa hoito- ja vanhustyönjohtajan virkavaalin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntayhtymän johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan, hyvinvointipalvelujohtajan, terveys- ja
vanhuspalvelujohtajan ja ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökset 1.6.-31.7.2020
KYHALL § 121

Saatetaan tiedoksi kuntayhtymän johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan,
hyvinvointipalvelujohtajan, ylilääkärin, terveys- ja vanhuspalvelujohtajan ja
ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökset 1.6-31.7.2020.
Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila
Poissaolopäätökset
§ 23-33
Yleispäätökset
§ 11-12
Henkilöstöpäätökset
§ ei ole
Hankintapäätökset
§ ei ole
Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja
Poissaolopäätökset
§ 53-73
Henkilöstöpäätökset
§ 5-11
Työsopimukset
§ ei ole
Työkokemuslisät
§ ei ole
Hankintapäätökset
§ 3-6
Yleispäätökset
§ ei ole
Hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila
Poissaolopäätökset
§ 44-84
Henkilöstöpäätökset
§ 35-41
Yleinen päätös
§ ei ole
Yleispäätökset (S)
§ ei ole
Hankintapäätös
§ ei ole
Työsopimukset
§ 14-20
Viranhoitomääräykset
§ ei ole
Ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi
Poissaolopäätökset
§ 50-76
Työsopimukset
§ 71-90
Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski
Poissaolopäätökset
§ 235-268
Henkilöstöpäätös
§ 33-37
Yleispäätökset
§ ei ole
Koulutuspäätökset
§ ei ole
Hankintapäätökset
§ ei ole
Ympäristöjohtaja Sanna Räty
Poissaolopäätökset
§ 113-129
Henkilöstöpäätökset
§ ei ole
Yleispäätökset
§ ei ole
Viranhoitomääräykset
§ 15-17
Hankintapäätökset
§ ei ole

Pöytäkirjan tarkastajat:
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8/2020
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§ ei ole

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
KYHALL § 122

Saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet asiakirjat:
Muistisairaiden omaisten kirje Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitukselle 18.08.2020 koskien huolta Karpalokodin tulevaisuudesta ja sen toiminnan jatkuvuudesta.
Valvira 07.08.2020 ilmoitus Dnro V/26807/2020 yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / Satucon Oy c/o Mehiläinen, Haapajärvi ja Nivala.
Aluehallintovirasto 12.08.2020 ilmoitus PSAVI/3780/04.01.01/2020 yksityisen sosiaalihuollon palvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen / Haapajärven Kimppakoti Oy.
Valvira 30.07.2020 ilmoitus ja päätös Dnro V/24904/2020 yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkaminen / Etäterveysasema Kätevä Oy,
Pori.
Valvira 24.07.2020 päätös Dnro V/26137/2020 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / First Aid Consulting Oy,
Vantaa.
Valvira 16.07.2020 päätös Dnro V/25717/2020 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / Med Group Oy, Vantaa.
Valvira 13.07.2020 päätös Dnro V/23402/2020 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / 9Lives Ensihoito Oy,
Järvenpää.
Valvira 01.07.2020 ilmoitus ja päätös Dnro V/18420/2020 yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkaminen / SYNLAB Suomi Oy, Helsinki.
Valvira 07.08.2020 päätös Dnro V/24361/2020 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / Terveyspalvelu Reseptori Oy, Espoo.
Aluehallintovirasto 30.06.2020 päätös PSAVI/4218/05.06.03/2019 Sosiaalihuoltolain mukaisen virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen järjestäminen Jokilaaksojen alueen kunnissa ja kuntayhtymissä.
Reisjärven kunta, kunnanvaltuusto 16.06.2020 § 58 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen muuttaminen.
Pyhäjärven kaupunki, kaupunginhallitus 29.06.2020 § 151 Lausunnon antaminen välimuotoisen senioriasumisen uudisrakentamishanketta koskevaan
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ARA:n korkotukilaina- ja investointihakemukseen.
Pyhäjärven kaupunki, kaupunginhallitus 29.06.2020 § 146 Edustajien ja
lääkäreiden nimeäminen vuoden 2020 kutsuntoihin.
Aluehallintovirasto 25.06.2020 päätös PSAVI/2888/04.01.00/2020 palveluntuottajan luvan muuttaminen / Attendo Willa Wanha Oy , Attendo Jokipaju, Haapajärvi.
Haapajärven kaupunki, kaupunginvaltuusto 08.06.2020 § 27 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilinpäätös vuodelta 2019, tilintarkastuskertomus
vuodelta 2019 sekä arviointikertomus vuodelta 2019.
Haapajärven kaupunki, kaupunginvaltuusto 08.06.2020 § 31 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen muuttaminen.
Kärsämäen kunta, kunnanvaltuusto 16.06.2020 § 29 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen muuttaminen.
Kärsämäen kunta, kunnanvaltuusto 16.06.2020 § 30 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilinpäätös vuodelta 2019, tilintarkastuskertomus vuodelta
2019 sekä arviointikertomus vuodelta 2019.
Valvira 18.06.2020 päätös Dnro V/22258/2020 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / FinnHEMS Oy, Vantaa.
Pyhäjärven kaupunki, kaupunginvaltuusto 15.06.2020 § 36 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen muuttaminen.
Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut asiat
KYHALL § 123

Jäsen Jouni Jussinniemi teki esityksen siitä, että järjestettäisiin
kuulemistilaisuus kuntalaisille kunnittain koskien Peruspalvelukuntayhtymä
Selänteen tulevia muutoksia.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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 101-103, 106-112, 120-123
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.
104-105, 115-119
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
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
113-114

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälä

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

