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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

Nimi
Tikanmäki Jukka, Pyhäjärvi
Kinnunen Helena, Reisjärvi
Ekman Veikko, Haapajärvi
Savola Ulla, Haapajärvi
Nahkanen Jari, Haapajärvi
Jussinniemi Jouni, Pyhäjärvi
Kukkola Aila, Haapajärvi
Halonen Jarmo, Pyhäjärvi
Paavola Kaarlo, Reisjärvi
Ranua Paavo

Silvast Marjut
Aikkila Tuomas
Ilmonen Paula

Tehtävä
Lisätiedot
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
yhtymävaltuuston
puheenjohtaja
Haapajärven
kaupunginjohtaja
Pyhäjärven
paikalla 8:30 alk.
kaupunginjohtaja
Reisjärven kunnanjohtaja
kuntayhtymän johtaja
pöytäkirjanpitäjä

Kauranen Aila, Pyhäjärvi
Vedenpää Antti, Reisjärvi

jäsen
jäsen

Uusivirta Juha
Kiviniemi Henrik

POISSA

ALLEKIRJOITUKSET
Jukka Tikanmäki
Puheenjohtaja

Paula Ilmonen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
34 - 38
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Jouni Jussinniemi

Veikko Ekman

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla 18.3.2021
Paula Ilmonen

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KYHALL § 34

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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KYHALL § 35

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

Ehdotus:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Jussinniemi Pyhäjärveltä ja Veikko
Ekman Haapajärveltä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestys
KYHALL § 36

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.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntayhtymän palvelujen toiminnan muutokset kesällä 2021
24/00.01.02/2021
KYHALL § 37

Kuntayhtymän terveys- ja vanhuspalveluiden toiminnan kannalta Selänteen
alueella riittävän henkilöstön saaminen kesän ajan sijaisuuksiin näyttää erittäin haasteelliselta. Kesän ajan sijaisuudet ovat olleet avoinna vuoden vaihteesta 2021 alkaen ja rekrytointia on tehty aktiivisesti kuntarekryn ja
TE-toimiston lisäksi sosiaalisessa mediassa. Erityisesti sairaanhoitajien saatavuus kesän sijaisuuksiin näyttää haasteelliselta.
Päätösten tekeminen kesän ajan toimintojen osalta on ajankohtaista, koska
vuosilomat kesän ajalle tulee myöntää maaliskuun loppuun mennessä. Kesän aikana tulee varmistaa alueen asukkaiden palvelut niin, että turvataan
ainakin päivystyksellinen toiminta ja kotiin annettavat palvelut sekä ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hoiva.
Kotihoidon turvaamiseksi on perusteltua siirtää henkilökuntaa arviointiyksiköistä kotihoitoon ja suunnitella arviointiyksikköjen toimintaa niin, että ne
ovat kiinni kuukauden vuorotellen Reisjärvellä ja Haapajärvellä. Reisjärvi
on suljettuna ajalla 21.6.2021-18.7.2021 ja Haapajärvi on suljettuna ajalla
20.7.2021 - 15.8.2021.
Lisäksi on perusteltua, että vuodeosastojen toimintaa supistetaan niin, että
Pyhäjärven vuodeosasto toimii 20-paikkaisena ja Haapajärven vuodeosasto
15-paikkaisena ajalla 28.6.2021 - 25.7.2021.Tämä mahdollistaa toimintojen
järjestämisen vähäisemmällä sijaistyövoiman tarpeella kesän aikana. Näillä
järjestelyillä turvaamme vakituisen henkilöstön loman kesän aikana raskaan
korona-vuoden jälkeen ja samalla voimme turvata alueen asukkaille tarpeen
mukaiset palvelut kesän aikana.
Kiireetön vastaanottotoiminta, hammashuolto, kuntoutus ja asiantuntijasairaanhoitajien vastaanotot sekä päivätoiminta toimivat supistetusti ajalla
28.6-25.7.2021.
Lähtökohtana on välttämättömän toiminnan ja vakituisen henkilökunnan
lomien turvaaminen kesän aikana.
(Valmistelija: Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski 044 510 2020)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää sulkea ja supistaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen terveys- ja vanhuspalveluiden toimintaa kesän
2021 aikana valmistelutekstissä esitetyllä tavalla.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut asiat
KYHALL § 38

Pöytäkirjan tarkastajat:

Muita asioita ei ollut.
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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 34-36, 38
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.
37
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:

