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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Aila Kauranen

Antti Vedenpää

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kuntayhtymän verkkosivulla 28.1.2021
Hille-Mari Hollanti
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KYHALL § 1

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 63 §: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
Jäsen Aila Kauranen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 9.07.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KYHALL § 2

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

Ehdotus:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aila Kauranen Pyhäjärveltä ja Antti Vedenpää Reisjärveltä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestys
KYHALL § 3

Selänteen hallintosäännön 70 §: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.
Vallitsevan tilanteen vuoksi yhtymähallituksen kokous järjestettiin osittain
Teams-yhteyksien avulla.
Jäsen Jari Nahkanen pyysi puheenvuoron muihin asioihin. Lisäksi jäsen Aila Kukkola ilmoitti jäävänsä itsensä Omaishoidon palkkiot v. 2021 asian
käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Hallintosäännön muutokset
158/00.01.02/2020
KYHALL § 4

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallintosääntöä muutettiin syksyllä
2019 kuntayhtymän johtajan ja palvelujohtajien hankintapäätösvallan osalta
seuraavasti:
Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on päättää kuntayhtymän palvelulinjojen
yhteisistä hankinnoista, kun hankinnan arvo on alle 300.000 euroa (alv 0).
Palvelujohtaja käyttää ratkaisuvaltaa linjallaan tavaroiden ja palvelujen hankinnasta, kun hankinnan arvo on alle 300.000 euroa (alv 0).
Yhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymälle uuden hallintosäännön
12.10.2020 § 5. Uudet, jo vuonna 2019 hyväksytyt, johtavien viranhaltijoiden hankintarajat jäivät pois hyväksytystä hallintosäännöstä.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se
hyväksyy kuntayhtymän hallintosääntöön seuraavat muutokset:
1. Hallintosäännön 13 §:n 6. kohtaan: Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on
päättää kuntayhtymän palvelulinjojen yhteisistä hankinnoista, kun hankinnan arvo on alle 300.000 euroa (alv 0).
2. Hallintosäännön 14 §:n 1. kohtaan: Palvelujohtaja käyttää ratkaisuvaltaa
linjallaan seuraavissa asioissa: tavaroiden hankinta, kun hankinnan arvo on
alle 300.000 euroa (alv 0).
3. Hallintosäännön 14 §:n 2. kohtaan: Palvelujohtaja käyttää ratkaisuvaltaa
linjallaan seuraavissa asioissa: palveluiden hankinta, kun hankinnan arvo on
alle 300.000 euroa (alv 0), yksilöpäätöksissä ei ole hankintarajaa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pohjois-Pohjanmaan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 20226/03.04.04.04.10/2020 koskien
valitusta yhtymävaltuuston päätöksestä 12.11.2020 § 19
157/00.02.00/2020
KYHALL § 5

Yhtymävaltuuston päätöksestä 12.11.2020 § 19 palvelurakenneuudistusta
koskien on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää lausuntoa oheisen valituksen johdosta.
Asiakirjoihin tulee liittää valituksenalaisen päätöksen perusteina olevat
asiakirjat.
Hallinto-oikeus pyytää sisällyttämään lausuntoon luettelon lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista, jotta valittaja saa myöhemmin vastaselityspyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston.
Lausunto sekä edellä pyydetyt asiakirjat on palautettava viimeistään
29.1.2021 mennessä.
Oheismateriaalina valitus liitteineen. Liitteenä valituksen johdosta annettava lausunto. Lausunnon liitteet ovat oheismateriaalina.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle lausuntopyyntöön
20226/03.04.04.04.10/2020 koskien valitusta yhtymävaltuuston päätöksestä
12.11.2020 § 19.

Päätös:

Jäsen Antti Vedenpää esitti asian pöydälle jättämistä, että lausunto ehditään
käsitellä jäsenkunnissa.
Jäsenet Aila Kauranen ja Jouni Jussinniemi kannattivat esitystä.
Jäsen Jari Nahkanen ilmoitti, että Haapajärven kunnan edustajat ovat yksimielisesti kuntayhtymän johtajan pohjaehdotuksen takana.
Jäsen Veikko Ekman kannatti esitystä.
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava esitys puheenjohtaja teki äänestysesityksen. Ne jotka kannattavat kuntayhtymän johtajan tekemää pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat jäsen Antti Vedenpään
esitystä äänestävät EI.
Koska asiakokonaisuudet §:ssä 5-7 käsittelevät samaa asiaa sovittiin, että

Pöytäkirjan tarkastajat:
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suoritetaan yksi äänestys joka koskee kaikkia näitä pykäliä.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin JAA ääniä yhteensä 4 (Ekman, Savola, Nahkanen, Kukkola) ja EI ääniä yhteensä 5 (Tikanmäki, Kinnunen, Kauranen, Vedenpää, Jussinniemi).
Äänestyksen perusteella jäsen Antti Vedenpään tekemä esitys asian
pöydälle jättämisestä hyväksyttiin päätökseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pohjois-Pohjanmaan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 20326/03.04.04.04.10/2020 koskien
valitusta yhtymävaltuuston päätöksestä 12.11.2020 § 19
157/00.02.00/2020
KYHALL § 6

Yhtymävaltuuston päätöksestä 12.11.2020 § 19 palvelurakenneuudistusta
koskien on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää lausuntoa oheisen valituksen johdosta.
Asiakirjoihin tulee liittää valituksenalaisen päätöksen perusteina olevat
asiakirjat.
Hallinto-oikeus pyytää sisällyttämään lausuntoon luettelon lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista, jotta valittaja saa myöhemmin vastaselityspyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston.
Lausunto sekä edellä pyydetyt asiakirjat on palautettava viimeistään
29.1.2020 mennessä.
Oheismateriaalina valitus liitteineen. Liitteenä valituksen johdosta annettava lausunto. Lausunnon liitteet ovat oheismateriaalina.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle lausuntopyyntöön
20326/03.04.04.04.10/2020 koskien valitusta yhtymävaltuuston päätöksestä
12.11.2020 § 19.

Päätös:

Jäsen Antti Vedenpää esitti asian pöydälle jättämistä, että lausunto ehditään
käsitellä jäsenkunnissa.
Jäsenet Aila Kauranen ja Jouni Jussinniemi kannattivat esitystä.
Jäsen Jari Nahkanen ilmoitti, että Haapajärven kunnan edustajat ovat yksimielisesti kuntayhtymän johtajan pohjaehdotuksen takana.
Jäsen Veikko Ekman kannatti esitystä.
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava esitys puheenjohtaja teki äänestysesityksen. Ne jotka kannattavat kuntayhtymän johtajan tekemää pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat jäsen Antti Vedenpään
esitystä äänestävät EI.
Koska asiakokonaisuudet §:ssä 5-7 käsittelevät samaa asiaa sovittiin, että

Pöytäkirjan tarkastajat:
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suoritetaan yksi äänestys joka koskee kaikkia näitä pykäliä.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin JAA ääniä yhteensä 4 (Ekman, Savola, Nahkanen, Kukkola) ja EI ääniä yhteensä 5 (Tikanmäki, Kinnunen, Kauranen, Vedenpää, Jussinniemi).
Äänestyksen perusteella jäsen Antti Vedenpään tekemä esitys asian
pöydälle jättämisestä hyväksyttiin päätökseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pohjois-Pohjanmaan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 20361/03.04.04.04.10/2020 koskien
valitusta yhtymävaltuuston päätöksestä 12.11.2020 § 19
157/00.02.00/2020
KYHALL § 7

Yhtymävaltuuston päätöksestä 12.11.2020 § 19 palvelurakenneuudistusta
koskien on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää lausuntoa oheisen valituksen johdosta. Lausunnossa pyydetään lausumaan myös valituksessa esitetyn esteellisyysväitteen osalta.
Lausunto sekä edellä pyydetyt asiakirjat on palautettava viimeistään
29.1.2020 mennessä.
Oheismateriaalina valitus liitteineen. Liitteenä valituksen johdosta annettava lausunto. Lausunnon liitteet ovat oheismateriaalina.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle lausuntopyyntöön
20361/03.04.04.04.10/2020 koskien valitusta yhtymävaltuuston päätöksestä
12.11.2020 § 19.

Päätös:

Jäsen Antti Vedenpää esitti asian pöydälle jättämistä, että lausunto ehditään
käsitellä jäsenkunnissa.
Jäsenet Aila Kauranen ja Jouni Jussinniemi kannattivat esitystä.
Jäsen Jari Nahkanen ilmoitti, että Haapajärven kunnan edustajat ovat yksimielisesti kuntayhtymän johtajan pohjaehdotuksen takana.
Jäsen Veikko Ekman kannatti esitystä.
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava esitys puheenjohtaja teki äänestysesityksen. Ne jotka kannattavat kuntayhtymän johtajan tekemää pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat jäsen Antti Vedenpään
esitystä äänestävät EI.
Koska asiakokonaisuudet §:ssä 5-7 käsittelevät samaa asiaa sovittiin, että
suoritetaan yksi äänestys joka koskee kaikkia näitä pykäliä.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin JAA ääniä yhteensä 4 (Ekman, Savola, Nahkanen, Kukkola) ja EI ääniä yhteensä 5 (Tikanmäki, Kinnunen, Kauranen, Vedenpää, Jussinniemi).
Äänestyksen perusteella jäsen Antti Vedenpään tekemä esitys asian

Pöytäkirjan tarkastajat:
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pöydälle jättämisestä hyväksyttiin päätökseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Selänteen palveluhinnasto vuodelle 2021
147/02.05.00/2020
KYHALL § 8

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaan asiakasmaksujen
muutokset on sidottu kansaneläke- ja työeläkeindekseihin, joiden muutosten
perusteella maksut muuttuvat pääsääntöisesti joka toinen vuosi.
Valtioneuvosto on muuttanut asetusta viimeksi 19.11.2019 ja muutokset
ovat tulleet voimaan 1.1.2020 ja ovat voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.n Asetukseen perustuvat maksut pysyvät ennallaan.
Kuntayhtymähallituksen määräämiin maksuihin tulee pieniä muutoksia, samoin uusiin palveluihin on määritelty hintoja, muutokset on merkitty palveluhinnastoon punaisella.
Liitteenä Selänteen palveluhinnasto vuodelle 2021 sekä omaishoidon palkkioiden ja perhehoidon palkkioiden korvaukset.
(Valmistelija: Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski, puh. 044 510 2020 ja
hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila, puh. 040 180 8992)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy Selänteen palveluhinnaston vuodelle 2021 liitteen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Asian keskustelun aikana jäsen Jouni Jussinniemi tiedusteli Videovisitin
hinnan muodostumisesta asiakkaalle ja jäsenkunnalle ja toisena asiana hän
tiedusteli hoitajavastaanoton asiakasmaksujen perusteita.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

1
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Omaishoidontuen palkkiot v. 2021
4/02.05.00/2021
KYHALL § 9

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidontuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä.
Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.
Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin on 1.465 ja vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin 1,31 %:n korotusta vuoteen
2020 verrattuna (STM 20.11.2020). Hoitopalkkioiden korotus tehdään
1.1.2021 alkaen.
(Valmistelija: Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski puh. 044 510 2020)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy omaishoidon palkkioiden
korotuksen 1,31 % 1.1.2021 alkaen ja korottaa samalla palkkioluokan II
korvausta vastaamaan alueen muiden kuntayhtymien maksamaa palkkiota
eli palkkioluokka II korvaus 1.1.2021 alkaen on siten 569,90 e/kk.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Jäsen Aila Kukkola jääväsi itsensä tämän asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Perhehoidon kulukorvaukset ja käynnistämiskorvaukset v. 2021
5/02.05.00/2021
KYHALL § 10

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perhehoitajille maksettavia palkkioita
korotetaan vuodelle 2021 vahvistetun palkkakertoimen (1.465) mukaisesti
1,31 %:lla vuoteen 2020 verrattuna. Hoitopalkkioiden korotus tulee voimaan 1.1.2021. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan työntekijäin eläkelain
(395/2006) 96§:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella (1.465).
Perhehoitajille maksettavaa kulukorvausta ja käynnistämiskorvausta tulee
perhehoitolain 19 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta
elinkustannusindeksin (lokakuu 1951=100) edellisen vuoden lokakuun
vuosimuutoksen mukaisesti. Elinkustannusindeksin pisteluku lokakuussa
2019 oli 1975 ja lokakuussa 2020 se oli 1979. Indeksin pisteluku on noussut noin 0,20 prosenttia. Kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia nostetaan 0,20 %:lla vuoden alusta 1.1.2021 alkaen.
Selänteellä on asiakkaalla mahdollisuus saada ns. tilapäistä perhehoitoa kotiinsa esimerkiksi sovitusti omaishoidon vapaan aikana. Tilapäiselle perhehoitajalle ei ole määritelty tarkkaa palkkioperustetta. Oulun eteläisen alueen
johtavat viranhaltijat ovat keskustelleet kotiin menevät tilapäisen perhehoitajan palkkiosta ja keskustelun perusteella päättäneet esittää kunnille ja
kuntayhtymille yhtenäisiä kotiin menevän perhehoitajan palkkioita. Tilapäiselle kotiin menevälle perhehoitajalle esitetään hoitopalkkioksi 9,50€ tunnilta. Lisäksi kilometrikorvaus KVTES:n mukainen kilometrikorvaus 0,43
€/km. Perhehoitajalle maksetaan tilapäisestä perhehoidosta asiakkaan kotona päiväaikaan korkeintaan 10 h ja yöaikaan 12 h tuntikorvausta.
Kunta ja omaishoitaja voivat sopia, että omaishoidon vapaapäivä voidaan
pitää useampana alle vuorokauden pituisena jaksona. Tällöin niiltä jaksoilta
voi periä vain yhden omaishoidon vapaan aikaisen asiakasmaksun 11,40€
/vrk. Jos taas vapaan pitämisestä useampana jaksona ei ole sovittu voidaan
hoidosta periä omaishoidon vapaan aikainen asiakasmaksu vaikka hoito ei
täyttä vuorokautta kestäisikään.
Edellä mainituista syistä johtuen tilapäistä perhehoitoa saavalta omaishoidon asiakkaalta peritään asiakasmaksu 11,40 €/vrk kahdelta perhehoitojaksolta, vaikka ne olisivat alle viiden tunnin mittaisia. Samoin jos omaishoidettava on päivähoidossa 6 h/vrk vastaa se yhtä omaishoitajan vapaapäivää.
(Valmistelija: Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski puh. 044 510 2020)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy
1. perhehoidon palkkioiden korottamisen 1,31 %:lla 1.1.2021 alkaen.
2. perhehoidon kulukorvauksen ja käynnistämiskorvauksen korottamisen

Pöytäkirjan tarkastajat:
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0,20 %:lla 1.1.2021 alkaen.
3. kotiin menevän tilapäisen perhehoitajan palkkioksi 9,50 €/h , päiväaikaan
max 10 tunnilta ja yöaikaan max 12 tunnilta, sekä kilometrikorvaukseksi
0,43€/km KVTES:n mukaisesti.
4. mikäli omaishoidon asiakas pitää omaishoidon vapaita alle viiden tunnin
mittaisissa jaksoissa, häneltä peritään kuitenkin kahdesta tällaisesta jaksosta
vain yhden vuorokauden asiakasmaksu eli 11,40 e/vrk.
5. jos omaishoidettava on päivätoiminnassa, se vastaa yhtä omaishoidon vapaapäivää.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Magneettikuvauspalvelun hankinta magneettirekkatoimintana
3/02.08.00/2021
KYHALL § 11

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio kilpailuttivat yhdessä alueen magneettitutkimukset lausuntoineen ja ilman lausuntoa, vuosille 2021-2023 sekä mahdollisille optiovuosille 2024 ja 2025.
Tilaajat päättävät option käyttämisestä erillisellä päätöksellä. Kilpailutettavat magneettitutkimukset olivat, perustutkimus, laaja tutkimus ja aivojen
suppea tutkimus.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä tehdään arviolta noin 600 tutkimusta/vuosi ja Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa noin 750 tutkimusta/vuosi.
Valtaosa tutkimuksista on perustutkimuksia. Tutkimusmäärät eivät sido tilaajaa.Tilaajat edellyttävät, että magneettikuvaukset magneettirekkatoimintana on mahdollista toteuttaa vähintään joka toinen viikko molemmissa paikoissa. Tarvittaessa voidaan sopia lisäpäivistä. Tilaajat edellyttävät, että
palveluntarjoajat pystyvät tarjoamaan kaikki tarjouspyynnössä mainitut tutkimukset. Osatarjouksia ei hyväksytä. Lisäksi tilaaja edellyttää, että lausunnot on toimitettava viiden(5) työpäivän kuluessa tilauksesta, mikäli lausunto kuuluu sopimukseen.
Tarjouspyyntö tehtiin sähköisen järjestelmän Cloudian kautta. Tarjouspyyntö laitettiin 3.11.2020. Tarjoukset pyydettiin 4.12.2020 klo 12:00 mennessä.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Botnia Scan Oy ja Suomen Terveystalo Oy. Tarjouspyynnössä on mainittu, että mikäli tarjous ei täytä kelpoisuusehtoja tai tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen, tarjous hylätään.
Botnia Scan Oy:n laitteen ikä ei vastaa tarjouspyynnön edellytyksiä, joten
sen tekemä tarjous hylätään. Hankinnan valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisuuden osatekijöinä oli
hinta ja laatu. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu tehdään suhteessa hinta 60 pistettä ja laatu 40 pistettä.
Hintavertailu (max 60 pistettä)




perustutkimus (3 - 5 sekvenssiä) painoarvokerroin 0,6
laaja tutkimus (yli 5 sekvenssiä) painoarvokerroin 0,2
aivojen suppea tutkimus(kaksi suuntaa ja sekvenssiä)
painoarvokerroin 0,2

Laatupisteet (max 40 pistettä) arvioidaan tarjousasiakirjojen, referenssien,
sekä yleisesti saatavilla olevan tiedon perusteella seuraavasti:
1. Laitteiston ikä lasketaan käyttöönottovuodesta (max 10 pistettä)

laitteiston ikä 0 - 2 v = 10 pistettä

laitteiston ikä 2 v- 6 v = 5 pistettä
2. Henkilöstö (max 10 pistettä)
Pöytäkirjan tarkastajat:
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henkilöstön koulutus ja kokemus(röntgenhoitajakokemus 5 v tai
enemmän = 10 pistettä
henkilöstön kokemus(röntgenhoitaja alle 5 v) = 0 pistettä.

3. Huoltovarmuus (max 10 pistettä)

huoltovarmuus (määräaikaishuolto ja vikahuolto 24/7) toimii
magneettirekan toiminnan aikana = 10 pistettä.

huoltovarmuus (määräaikaishuolto) muulla tavalla = 5 pistettä.
4. Kuvien toimittaminen (max 10 pistettä)

kuvat toimitetaan Dicom-muodossa NeaRis-järjestelmään poikkeustilanteessa CD-levynä = 10 pistettä.

kuvat toimitetaan muulla tavoin = 0 pistettä.
Vertailtaessa jokaisesta osa-alueesta annetaan pisteet ja tarjousten tekijöiden pisteitä verrataan keskenään. Tarjousvertailu oheismateriaalina.
(Valmistelija: Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski, puh. 044 510 2020)
Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää tehdä sopimuksen magneettikuvauspalvelujen tuottamisesta Terveystalo Oy:n kanssa ajalle 1.1.2021 31.12.2023. Magneettikuvauspalvelut tuotetaan ilman lausuntoja magneettirekkatoimintana. Optiovuosista 2024-2025 päätetään erikseen. Yhtymähallitus hylkää Botnia Scan Oy:n tarjouksen, koska se ei täytä tarjouspyynnön
ehtoja laitteiston iän osalta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntayhtymän johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan, hyvinvointipalvelujohtajan, terveys- ja
vanhuspalvelujohtajan ja ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökset 1.12.-31.12.2020
KYHALL § 12

Saatetaan tiedoksi kuntayhtymän johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan,
hyvinvointipalvelujohtajan, ylilääkärin, terveys- ja vanhuspalvelujohtajan ja
ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökset 1.12-31.12.2020.
Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila
Poissaolopäätökset
§ 48-52
Yleispäätökset
§ 16-20
Henkilöstöpäätökset
§ ei ole
Hankintapäätökset
§ 2-2
Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja
Poissaolopäätökset
§ 152-156
Henkilöstöpäätökset
§ 16-29
Työsopimukset
§ ei ole
Työkokemuslisät
§ ei ole
Hankintapäätökset
§ ei ole
Yleispäätökset
§ ei ole
Hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila
Poissaolopäätökset
§ 141-148
Henkilöstöpäätökset
§ 53-59
Yleinen päätös
§ 16-19
Yleispäätökset (S)
§ ei ole
Hankintapäätös
§ 1-3
Työsopimukset
§ ei ole
Viranhoitomääräykset
§ 40-47
Ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi
Poissaolopäätökset
§ 112-122
Työsopimukset
§ 175-180
Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski
Poissaolopäätökset
§ 300-301
Henkilöstöpäätös
§ 60-66
Yleispäätökset
§ 20-21
Koulutuspäätökset
§ ei ole
Hankintapäätökset
§ 5-6
Ympäristöjohtaja Sanna Räty
Poissaolopäätökset
§ 217-228
Henkilöstöpäätökset
§ 43-50
Yleispäätökset
§ ei ole
Viranhoitomääräykset
§ 23-23
Hankintapäätökset
§ ei ole

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ ei ole

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
KYHALL § 13

Saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet asiakirjat:
Valvira 08.01.2021 päätös Dnro V/40721/2020 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / Subvia Oy, Helsinki.
Valvira 05.01.2021 päätös Dnro V/44128/2020 yksityisen terveydenhuollon
antamista koskeva luvan muuttaminen / Auron Fysio Oy, useita
toimipaikkoja mm. Iisalmi.
Aluehallintovirasto 22.12.2020 ilmoitus PSAVI/7950/04.01.01/2020
yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen / Pyhäsalmen
Palvelukoti Jaatinen Oy co Esperi Care Oy.
Aluehallintovirasto 10.12.2020 ilmoitus PSAVI/7197/04.02.01/2020
yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen / Haapajärven
Lääkäritalo Oy (toiminta siirtynyt Mehiläinen Oy:n toimiluvan alle).
Valvira 03.12.2020 päätös Dnro V/38832/2020 yksityisen terveydenhuollon
antamista koskeva luvan muuttaminen / AR-DG Oy, useita toimipaikkoja.

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut asiat
KYHALL § 14

Jäsen Jari Nahkanen piti puheenvuoron siitä, että kuntayhtymähallitukselle
selvitetään syöpähoitoja varten tarkoitettujen kipupumppujen määrä ja niiden riittävyys Haapajärven osalta. Selvityksestä tulisi käydä ilmi kuinka
mahdollinen pumppujen lainaus on onnistunut ja mikäli niitä ei ole nykyiseen tarpeeseen nähden tarpeellinen määrä, tulee selvittää hankintahinta ja
tuoda sen jälkeen yhtymähallituksen päätöksentekoprosessiin viipymättä.
Lisäksi jäsen Aila Kauranen esitti toiveen, että selvitys laajennettaisiin koskemaan kaikki jäsenkuntia.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin tiedoksi.
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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 1-7, 12-14
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.
8-11
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).
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Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

