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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KYHALL § 160

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 § 161

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

Ehdotus:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Nahkanen Haapajärveltä ja Antti Vedenpää Reisjärveltä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestys
KYHALL § 162

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.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston pöytäkirjantarkastuksen käytänteet
128/00.01.02/2020
KYHALL § 163

Peruspalveukuntayhtymä Selänteen uusi perussopimus hyväksyttiin yhtymähallituksen kokouksessa 20.5.2020 § 82 ja sen jälkeen jäsenkuntien valtuustoissa. Se tuli voimaan 1.8.2020. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen
uusi hallintosääntö hyväksyttiin yhtymävaltuuston kokouksessa 12.10.2020
§ 5.
Molempien toimielinten tarkastetut kokouspöytäkirjat julkaistaan kuntalain
(410/2015) 140 §:n mukaisesti julkisessa tietoverkossa Ppky Selänteen kotisivuilla kahdeksan päivän kuluttua kokouksesta. Jäsenkuntien asukkaiden
katsotaan saaneen tiedon päätöksistä julkaisupäivänä, josta alkaa kulua
myös kuntalain 138 §:n mukainen valitus- ja oikaisuvaatimusaika. Tämän
vuoksi on tarpeen määritellä julkaisuille ja pöytäkirjojen tarkastukselle
omat vakiokäytänteet.
Kokouspöytäkirjojen tarkastamiseen varataan aika kokousta seuraavan kahden työpäivän jälkeisenä päivänä. Maanantaina pidetyn kokouksen pöytäkirja on täten tarkastettavissa saman viikon torstaina ja torstaina pidetyn kokouksen pöytäkirja seuraavan viikon tiistaina. Pöytäkirjat ovat tarkastettavissa seuraavasti: toimistosihteeri tuo pöytäkirjan pöytäkirjantarkastajille
ensin toiselle ja sitten toiselle paikkakunnalle kunnan-/kaupungintalolle tarkastettavaksi kello 9.00-9.30 ja 10.30-11.00 välisenä aikana. Toimistosihteeri ilmoittaa pöytäkirjantarkastajille, millä paikkakunnalla ollaan minäkin
aikana. Mikäli pöytäkirjantarkastaja on estynyt saapumasta tarkastamaan
pöytäkirjaa tuona aikana, hänen tulee ottaa yhteyttä toimistosihteeriin vaihtoehtoisen tarkastamisajan sopimiseksi toimistosihteerin kanssa.

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen pöytäkirjat tarkastetaanja julkaistaan tarkastamisen jälkeen tietoverkossa kuntayhtymän kotisivuilla edellämainitulla
tavalla.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talousarvion käyttösuunnitelma
132/02.02.02/2020
KYHALL § 164

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymävaltuusto hyväksyi Ppky Selänteen uuden hallintosäännön kokouksessaan 12.10.2020 § 5.
Hallintosäännön 38 §:n mukaan yhtymähallitus hyväksyy erillisen talousarvion täytäntöönpano-ohjeet eli talousarvion käyttösuunnitelman. Palvelulinjakohtaisen talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyvät hallintosäännön 14
§:n mukaisesti ensin palvelujohtajat, minkä jälkeen kuntayhtymähallitus hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman palvelulinjoilta tulevana kokonaisuutena. Talousarvion sitovuus on määritelty hallintosäännön 40 §:ssä.
Talousarvion käyttösuunnitelma on asiakirja tai päätös, jolla talousarvioon
sisältyvät toimielimelle osoitetut määrärahat ja tuloarviot sekä tavoitteet
jaetaan alemmille tehtävätasoille osamäärärahoiksi, osatuloarvioiksi ja osatavoitteiksi sekä nimetään tasoille omat vastuuhenkilöt.
Yhtymähallitus on kokouksessaan 10.10.2019 § 152 hyväksynyt Ppky Selänteen vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021-2022.
Talousarvio sisältää Ppky Selänteessä määrärahaesitykset palvelulinjoittain
ja jäsenkunnittain kustannuspaikkatasolla.Talousarvio sisältää myös sanallisen toiminnan ja tavoitteiden suunnitelman palvelulinjoittain sekä palvelulinjojen vastuuhenkilöt ja palveluiden arvioidun suoritetason.
Tarkempi palvelulinjakohtainen talousarvion käyttösuunnitelma on tehty
ympäristö-ja rakennuspalveluissa ympäristölautakunnalle tiedoksi annettuna
viranhaltijapäätöksenä 6.22.2020/24.2.2020 § 5 (ymp.lautakunta), hallintopalveluissa viranhaltijapäätöksenä 17.1.2020, hyvinvointipalveluissa viranhaltijapäätöksenä 30.3.2020 sekä terveys- ja vanhuspalveluissa 27.2.2020.
Yhtymävaltuusto hyväksyi 12.11.2020 kokouksessaan talousarvion määrärahojen muutosesityksen.
(Valmistelija: Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja, puh. 044-4456 639)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus vahvistaa vuoden 2020 talousarvion
käyttösuunnitelmaksi talousarvion 2020 määrärahamuutoksineen sekä tämän pohjalta palvelulinjoilla tehdyt palvelulinjakohtaiset talousarvion käyttösuunnitelmat.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Projektityöntekijän vakanssin täyttölupa talous- ja henkilöstöhallintoon
84/01.01.00/2020
KYHALL § 165

Kuntayhtymähallitus on kokouksessaan 27.2.2020 § 33 päättänyt hankkia
talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmat CGI Suomi Oy:ltä.
Ensimmäinen talousohjelmien määrittelypäivä pidettiin 2.5.2020. Varsinaisesti uusien ohjelmien käyttöönottoprojekti alkaa 11.8.2020 pidettävällä
projektiryhmien yhteisellä aloituspalaverilla. Ensimmäinen ohjausryhmän
kokous pidetään 14.8.2020.
Käyttöönottoprojekti edellyttää Ppky Selänteen talous- ja henkilöstöhallinnon työntekijöiltä jatkuvaa päivittäistä ja viikottaista työpanosta uusien ohjelmien käytön opettelussa, tietojen konvertoinnin valmistelua nyt käytössä
olevasta ohjelmasta uuteen, uusien ohjelmien toiminnan testausta sekä muiden työntekijöiden kouluttamista uusien ohjelmien käyttöön. Tämä tehdään
omien töiden ohella. Käyttöönottoprojektin suunnitellaan olevan valmis
vuoden 2021 maalis-huhtikuussa.
Koska kyseessä on CGI:nkin mielestä mittava projekti ja sen lisäksi valmisteltavana ovat tulevan vuoden talousarvio, kuluvan vuoden tilinpäätös ja taloustilastot, on perusteltua, että talous- ja henkilöstöhallinnon työntekijöiden avuksi palkataan yksi projektityöntekijä.
Projektityöntekijän työsuhde olisi määräaikainen joulukuun 2020 alusta
toukokuun 2021 loppuun saakka. Hänen tehtävänään olisi vakinaisten työntekijöiden rutiiniluontoisten töiden hoitaminen siten, että vakinaisten työntekijöiden työmäärä säilyy kohtuullisena, uusi ohjelmisto saadaan otettua
käyttöön sujuvasti sekä Ppky Selänteen ja kuntien työntekijät koulutettua
uusien ohjelmien käyttöön.
(Valmistelija: Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja, puh. 044-4456 639)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus päättää antaa täyttöluvan
projektityöntekijän (PROJT100) vakanssin täyttämiseen ajalle
1.12.2020-31.5.2021.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Perhetyöntekijän vakanssin täyttölupa hyvinvointipalveluissa
142/01.01.00/2020
KYHALL § 166

Hyvinvointipalveluissa Haapajärven / Reisjärven lapsiperheiden sosiaalipalveluissa / lastensuojelussa on vapautunut perhetyöntekijän vakanssi (PETY200). Vakanssi on väliaikaisesti täytettynä 31.12.20 asti.
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.
Vakanssin täyttäminen on välttämätöntä perhetyön turvaamiseksi Haapajärvellä ja Reisjärvellä.
(Valmistelija: Hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila, puh. 040 180 8992)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää antaa täyttöluvan perhetyöntekijän vakanssille (PETY200) 1.1.21 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lähiesimiehen vakanssin täyttölupa terapiapalveluihin
138/01.01.00/2020
KYHALL § 167

Hyvinvointipalvelujen terapiapalveluiden johtajan vakanssi muutettiin kokoaikaiseksi psykologin vakanssiksi KYHALL 26.8.20 § 116. Samassa yhteydessä terapiapalveluiden johtajan vakanssi yhdistettiin vammaispalvelujohtajan vakanssiin ja perustettiin uusi lähiesimiehen vakanssi. Lähiesimiehen vakanssin (TERAPESI200) täyttäminen on välttämätöntä mielenterveys- ja päihdepalvelujen taloudellisen ja tehokkaan johtamisen, sekä sille
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lähiesimiehen avulla vähennetään
toiminnan haavoittuvuutta äkillisten poissaolojen yhteydessä ja mahdollistetaan mielenterveys -ja päihdepalvelujen kehittäminen. Lähiesimiehen pääpaikkana toimii Haapajärvi, työskentelyalue on koko Selänne. Palkkajako
tehdään kuntajakoprosentin mukaan.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus on 10.10.2019
§ 152 vuosisopimusta 2020 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.
(Valmistelija: Hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila, puh. 040 180 8992)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää antaa täyttöluvan lähiesimiehen vakanssille 1.12.20 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssin täyttölupa terapiapalvelut Reisjärvi (ESH500)
139/01.01.00/2020
KYHALL § 168

Hyvinvointipalveluissa Reisjärven mielenterveysneuvolassa vapautuu erikoissairaanhoitajan vakanssi (ESH500) 1.1.21 alkaen.
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.
Vakanssin täyttäminen on välttämätöntä Reisjärven mielenterveyspalveluiden turvaamiseksi.
(Valmistelija: Hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila, puh. 040 180 8992)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää antaa täyttöluvan erikoissairaanhoitajan vakanssille (ESH500) 1.1.21 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssin täyttölupa terapiapalvelut Reisjärvi (ESH900)
140/01.01.00/2020
KYHALL § 169

Hyvinvointipalveluissa Reisjärven mielenterveysneuvolan erikoissairaanhoitajan 0,5 vakanssi muutettiin kokoaikaiseksi erikoissairaanhoitajan vakanssiksi KYHALL 26.8.20 § 117. Vakanssi on 0,5 htv:n mukaisesti väliaikaisesti täytettynä 31.12.2020 saakka. Erikoissairaanhoitajan vakanssin
(ESH900) täyttäminen on välttämätöntä Reisjärven mielenterveyspalveluiden, kotikuntoutuksen sekä lasten ja nuorten psykiatrisen asiantuntemuksen
turvaamiseksi.
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.
(Valmistelija: Hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila, puh. 040 180 8992)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää antaa täyttöluvan erikoissairaanhoitajan vakanssille (ESH900) 1.1.21 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssin täyttölupa terapiayksikkö Haapajärvi
141/01.01.00/2020
KYHALL § 170

Hyvinvointipalvelujen terapiapalveluihin Haapajärvelle perustettiin uusi
erikoissairaanhoitajan vakanssi lasten ja nuorten psyykkisten haasteiden
hoitamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi KYHALL 26.8.20 § 118. Erikoissairaanhoitajan vakanssin (SH250) täyttäminen on välttämätöntä 1.12.20 alkaen lasten ja nuorten terapiapuolen asioiden hoitamiseksi.
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.
(Valmistelija: Hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila, puh. 040 180 8992)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää antaa täyttöluvan erikoissairaanhoitajan vakanssille (SH250) 1.12.20 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntayhtymän johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan, hyvinvointipalvelujohtajan, terveys- ja
vanhuspalvelujohtajan ja ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökset 1.10.-31.10.2020
KYHALL § 171

Saatetaan tiedoksi kuntayhtymän johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan,
hyvinvointipalvelujohtajan, ylilääkärin, terveys- ja vanhuspalvelujohtajan ja
ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökset 1.10-31.10.2020.
Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila
Poissaolopäätökset
§ 37-44
Yleispäätökset
§ 14-14
Henkilöstöpäätökset
§ ei ole
Hankintapäätökset
§ ei ole
Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja
Poissaolopäätökset
§ 132-145
Henkilöstöpäätökset
§ ei ole
Työsopimukset
§ ei ole
Työkokemuslisät
§ ei ole
Hankintapäätökset
§ ei ole
Yleispäätökset
§ ei ole
Hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila
Poissaolopäätökset
§ 130-139
Henkilöstöpäätökset
§ 46-49
Yleinen päätös
§ 14-14
Yleispäätökset (S)
§ ei ole
Hankintapäätös
§ ei ole
Työsopimukset
§ ei ole
Viranhoitomääräykset
§ 33-34
Ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi
Poissaolopäätökset
§ 92-100
Työsopimukset
§ 127-160
Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski
Poissaolopäätökset
§ 285-297
Henkilöstöpäätös
§ 47-57
Yleispäätökset
§ 15-17
Koulutuspäätökset
§ ei ole
Hankintapäätökset
§ 3-3
Ympäristöjohtaja Sanna Räty
Poissaolopäätökset
§ 184-204
Henkilöstöpäätökset
§ 35-38
Yleispäätökset
§ ei ole
Viranhoitomääräykset
§ 22-22
Hankintapäätökset
§ 2-2

Pöytäkirjan tarkastajat:

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
SELÄNNE
Kuntayhtymähallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 171

Työkokemuslisäpäätös

11/2020

19.11.2020
§ ei ole

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
SELÄNNE
Kuntayhtymähallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 172
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19.11.2020

Ilmoitusasiat
KYHALL § 172

Saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet asiakirjat:
Reisjärven kunta, kunnanhallitus 9.11.2020 § 190; Linjaus
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen palvelurakenneuudistukseen.
Valvira 2.11.2020 ilmoitus Dnro V/35813/2020 yksityisen
terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen; Outloud
Oy c/o Terapiapaja, Tampere.
Valvira 30.10.2020 päätös Dnro V/36181/2020 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen; Outloud Oy c/o
Terapiapaja, Tampere.
Valvira 26.10.2020 ilmoitus Dnro V/36281/2020 yksityisen
terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen;
Silmäasema Optiikka Oy
Pyhäjärven kaupunki, kaupunginvaltuusto 26.10.220 § 63; Ppky Selänteen
osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2020.

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
SELÄNNE
Kuntayhtymähallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 173

Muut asiat
KYHALL § 173

Pöytäkirjan tarkastajat:

Muita asioita ei ollut.
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
SELÄNNE

PÖYTÄKIRJA

11/2020

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 160-164, 171-173
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.
165-170
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

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).

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

