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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KYHALL § 39

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.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KYHALL § 40

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 § 41

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 Veikko Ekman pyysi puheenvuoron muihin asioihin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi saapui kokoukseen tämän
asian käsittelyn aikana klo 9.43.
Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Paavo Ranua oli pois kokouksesta tämän
asian käsittelyn aikana klo 9.43-9.46.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020
29/00.01.02/2021
KYHALL § 42

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 §:n mukaan kuntayhtymän ylin päättävä elin on yhtymävaltuusto. Sen tehtävänä on kuntalain
(410/2015) 14 §:n mukaisesti hyväksyä tilinpäätös ja vastuuvapaus kesäkuun loppuun mennessä.
Kuntien maksuosuudet vuonna 2020 olivat yhteensä noin 71,1 milj. euroa.
Määrärahoja tarkistettiin yhtymävaltuuston päätöksellä elokuun toteutuman
perusteella, jolloin toimintaan varattiin lisämäärärahoja Haapajärvelle
1.086.00 euroa, Pyhäjärvelle 600.00 euroa ja Reisjärvelle 645.000 euroa.
Kuntayhtymän toimintatuotot olivat yhteensä 79,9 milj. euroa, toimintakulut 77,3 milj. euroa, toimintakate euroa sekä vuosikate 2,6 miljoonaa euroa.
Tilikauden poistot olivat 182.579,61 euroa ja siten tilikauden tulos oli
2.436.678,94 euroa.
Toimintatuotoista oli 92,7 % myyntituottoja, joihin sisältyvät jäsenkuntien
maksuosuudet. Asiakasmaksutuloja kertyi noin 5 milj. euroa, mikä oli 6,3
prosenttia toimintatuotoista. Toimintatuottoja kertyi talousarvioon arvioitua
enemmän.
Toimintamenoista palvelujen ostot olivat suurin ryhmä eli noin 39,2 milj.
euroa ja niiden osuus toimintamenoista oli 50,7 %. Palvelujen ostoon sisältyvät mm. koko erikoissairaanhoidon menot, jotka olivat yhteensä noin 21,3
milj. €. Henkilöstökulut olivat yhteensä noin 25,3 milj. euroa, mikä on 32,8
% toimintamenoista.
Talouden toteutumaan verrattuna jäsenkuntien maksamat maksuosuudet olivat yhteensä 2,4 milj. euroa suuremmat. Haapajärven maksuosuus oli noin
772.600 euroa, Kärsämäen noin 78.600 euroa, Reisjärven noin 911.000 euroa ja Pyhäjärven osuus 673.900 euroa suurempi kuin talousarviossa.
Hallinnon osalta talousarviomäärärahat alittuivat noin 163.000 euroa. Eniten hallinnossa alittuivat henkilöstöpalvelujen noin 116.000 euroa ja johdon
talousarviomääräraha noin 50.000 euroa. Yhtymähallituksen kulut nousivat
noin 24.000 euroa. Henkilöstöpalvelujen menot nousivat noin -35.400 euroa. Rahoituksen tulot olivat 17.600 euroa suuremmat kuin mihin oli varauduttu ja Taloushallinto Selman menot ylittyivät noin 127.000 euroa verrattuna talousarvioon.
Haapajärven osalta talousarviomäärärahat alittuivat hyvinvointipalveluissa
noin 403.800 euroa, ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa noin
179.000 euroa sekä terveys- ja vanhuspalveluissa noin 356.000 euroa verrattuna talousarvioon. Euromääräisesti säästöä tuli hyvinvointipalveluissa hallinnon menoissa noin 18.550 euroa, neuvola- ja lapsiperheiden neuvolapal-
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velussa noin 131.600 euroa, aikuissosiaalityössä noin 94.400 euroa, vammaispalveluissa noin 305.800 euroa ja terapiapalveluissa noin 2.800 euroa.
Lastensuojelussa määrärahat ylittyivät noin 177.000 euroa. Terveys- ja vanhuspalveluissa euromääräisesti kustannukset ylittyivät kuntoutuksessa noin
19.200 euroa, suun ja hampaiden huollossa noin 4.600 euroa, kotiin annettavissa palveluissa noin 112.000 euroa. Asumispalveluissa määrärahat alittuivat noin 56.000 euroa. Terveys- ja vanhuspalvelujen hallinnossa talousarviomäärärahat ylittyivät noin 30.000 euroa, täydentävissä palveluissa noin
316.000 euroa ja ensihoidossa noin 22.000 euroa. Vastaanottopalveluissa
määrärahat alittuivat noin 147.000 euroa ja vuodeosastolla noin 373.000 euroa, erikoissairaanhoidossa noin 544.000 euroa, arviointi- ja vuorohoidossa
noin 94.800 euroa. Työterveyshuollon tulos jäi tavoitteesta noin 68.000 euroa.
Kärsämäen osalta talousarviomäärärahat alittuivat noin 78.600 euroa ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen osalta.
Pyhäjärven osalta talousarviomäärärahat alittuivat hyvinvointipalveluissa
noin 677.000 euroa ja ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa noin
148.000 euroa. Terveys- ja vanhuspalveluissa talousarvioon verrattuna menot ylittyivät noin 195.000 euroa. Euromääräisesti säästöä tuli hyvinvointipalveluissa lapsiperheiden neuvolapalvelussa noin 54.000 euroa, hallinnossa
24.500 euroa, aikuissosiaalityössä noin 58.000 euroa, vammaispalveluissa
noin 343.000 euroa ja terapiapalveluissa noin 180.000 euroa. Lastensuojelussa määrärahat ylittyivät noin 31.000 euroa. Terveys- ja vanhuspalveluissa
euromääräisesti säästöä tuli kotiin annettavissa palveluissa noin 204.500
euroa, vuodeosastolla noin 164.000 euroa, hallinnossa noin 15.000 euroa,
vastaanottopalveluissa 148.000 euroa, kuntoutuksessa noin 15.000 euroa ja
ensihoidossa noin 24.000 euroa. Asumispalveluissa määrärahat ylittyivät
noin 169.000 euroa, täydentävissä palveluissa noin 351.500 euroa, suun ja
hampaiden huollossa noin 3.400 euroa, erikoissairaanhoidossa noin 43.800
euroa sekä arviointi- ja vuorohoidossa noin 173.000. Työterveyshuollon
tulos jäi tavoitteesta noin 31.000 euroa.
Reisjärven osalta talousarviomäärärahat alittuivat hyvinvointipalveluissa
noin 559.500 euroa ja ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa noin
93.000 euroa. Terveys- ja vanhuspalveluissa talousarvioon verrattuna menot
ylittyivät noin 28.700 euroa. Euromääräisesti säästöä tuli hyvinvointipalveluissa hallinnossa noin 4.000 euroa, lapsiperheiden neuvolapalvelussa
noin 40.000 euroa, lastensuojelussa noin 59.000 euroa, vammaispalveluissa
noin 379.000 euroa, aikuissosiaalityössä noin 36.000 ja terapiapalveluissa
noin 30.500 euroa. Terveys- ja vanhuspalveluissa euromääräisesti säästöä
tuli kotiin annettavissa palveluissa noin 36.000 euroa, asumispalveluissa
noin 65.500 euroa, hallinnossa noin 25.000 euroa, ensihoidossa noin 56.500
euroa, kuntoutuksessa noin 18.600 euroa, erikoissairaanhoidossa noin
324.500 euroa sekä arvioinnissa ja vuorohoidossa noin 34.000 euroa. Vuodeosaston määrärahat ylittyivät noin 101.000 euroa, vastaanottopalveluissa
noin 203.000 euroa, täydentävissä palveluissa noin 138.000 euroa, suun ja
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hampaiden huollossa noin -25.700 euroa. Työterveyshuollon tulos jäi tavoitteesta noin 10.500 euroa.
Kuntayhtymän hallinnon toimintakate oli noin 69,8 milj. euroa, mikäli oli
noin 0,1 milj. euroa suurempi kuin talousarviomääräraha. Hyvinvointipalvelujen toimintakate oli noin 15,7 milj. euroa, mikä oli noin 1,6 milj.euroa
pienempi kuin talousarviomääräraha. Terveys- ja vanhuspalvelujen toimintakate oli noin 50,1 milj. euroa, mikä oli noin 0,2 milj.euroa enemmän kuin
talousarviomääräraha. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden toimintakate oli noin 0,9 milj. euroa, mikä alitti talousarviomäärärahan noin 0,5
miljoonalla eurolla.
Uuden kuntalain mukaan kuntayhtymillä on alijäämän kattamisvelvollisuus.
Alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista
seuraavan vuoden alusta lukien (Kuntalaki 110.3 §). Kunnan tilikauden
alijäämä katetaan tilinpäätöstä seuraavan vuoden kirjanpidossa edellisten
tilikausien ylijäämästä määrään, mihin taseen ylijäämäerät riittävät.
Kuntayhtymässä noudatetaan vastaavaa menettelyä. Yhtymävaltuusto voi
kuitenkin sopia erikseen tilikauden alijäämän kattamisesta ja ylijäämän
palautuksesta (www.kunnat.net./fi/asiantuntipalvelut/kuntatalous,
Soveltamisohje kuntalain talouden tasapainottamista koskevasta
sääntelystä). Kuntayhtymän yli-/alijäämä siirretään alijäämä/ylijäämä tilille,
josta se voidaan yhtymävaltuuston päätöksellä tulouttaa kunnille niiden
oheisessa taulukossa esitettyjen osuuksien mukaisesti.

Liitteenä tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020.
(Valmistelija: Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja, puh. 044 445 6639)

Ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus
1) hyväksyy vuodelta 2020 laaditun tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
2) esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden 1.1.-31.12.2020
tulos 2.436.678,94 euroa kirjataan alijäämä/ylijäämätilille ja palautetaan
sieltä kunnille niiden maksuosuuksien suhteessa yllä olevan taulukon
mukaisesti.
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3) allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä jättää sen tilintarkastajan
tarkastettavaksi.
4) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen
yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.
5) antaa keskushallinnolle luvan tehdä tilinpäätökseen ja
toimintakertomukseen teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.
Mahdolliset muutokset ja korjaukset tuodaan tiedoksi yhtymähallitukselle
ennen tilinpäätöksen valtuustokäsittelyä.
Muutetettu ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus
1) hyväksyy vuodelta 2020 laaditun tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
2) esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden 1.1.-31.12.2020
tulos 2.436.678,94 euroa kirjataan alijäämä/ylijäämätilille ja palautetaan
sieltä kunnille niiden maksuosuuksien suhteessa yllä olevan taulukon
mukaisesti kuntien 2020 tilinpäätökseen.
3) allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä jättää sen tilintarkastajan
tarkastettavaksi.
4) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen
yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.
5) antaa keskushallinnolle luvan tehdä tilinpäätökseen ja
toimintakertomukseen teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.
Mahdolliset muutokset ja korjaukset tuodaan tiedoksi yhtymähallitukselle
ennen tilinpäätöksen valtuustokäsittelyä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja oli paikalla asiantuntijana
tämän asian käsittelyn aikana.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Arviointi- ja painopistekeskustelu kuntayhtymän johtajan kanssa
25/00.01.03/2021
KYHALL § 43

Kuntayhtymän johtajan johtajasopimus hyväksyttiin yhtymähallituksen kokouksessa 16.6.2016 § 78. Johtajasopimuksen mukaan kuntayhtymän johtajan keskeisenä tehtävänä on valmistella ja toteuttaa jäsenkuntien ja yhtymähallituksen määrittelemiä strategisia linjauksia sekä talousarvioissa ja taloussuunnitelmassa vahvistettuja tavoitteita sekä toimeenpanna yhtymähallituksen päätökset. Tämä tapahtuu yhteistoiminnassa yhtymähallituksen ja
jäsenkuntien sekä henkilöstöorganisaation kanssa. Lisäksi johtajasopimuksessa mainitaan, että kuntayhtymän johtajan tehtävät määräytyvät kuntalain
mukaan ja kuntayhtymän johtajaa sitoo työssään yhtymävaltuuston vahvistama perussopimus ja hallintosääntö.
Kuntayhtymän johtajan työtä arvioidaan ja asetetaan tavoitteita kehityskeskustelussa yhtymähallituksen puheenjohtajiston kanssa vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Lisäksi yhtymähallitus käy kuntayhtymän johtajan
kanssa arviointi- ja painopistekeskustelun yhtymähallituksen kokouksessa
vuosittain maaliskuun loppuun mennessä pykäläasiana.
Voimassa olevan johtajasopimuksen mukaan palkkaan tehdään vuosittain
kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset. Kuntayhtymän johtajan palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen ja laajuuteen,
jonka lisäksi on huomioitava kuntayhtymän johtajan työn erityispiirteet ja
kokonaisvaltainen vastuu kuntayhtymän toiminnassa. Palkan tarkastamistarvetta arvioidaan vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä.
Kehityskeskustelu kuntayhtymän johtajan ja yhtymähallituksen puheenjohtajiston kanssa käytiin 26.2.2021. Kehityskeskustelussa käytiin läpi vuoden
2020 tavoitteiden toteutumista ja keskusteltiin uusista tavoitteista ja painopistealueista kuluvalle vuodelle. Palkan tarkastamistarvetta käytiin kehityskeskustelussa läpi ja yhtymähallituksen puheenjohtajiston yhteinen kanta
oli, että kuntayhtymän johtajan palkkaa tulee korottaa 250 e/kk 1.4.2021 alkaen. Tämä palkankorotus tulee yleiskorotuksen lisäksi.
Kuntayhtymän johtaja on esteellinen tässä pykälässä palkan tarkastamistarpeen osalta hallintolain 28 §:n 1 momentin 1. kohdan perusteella, joten hän
ei ole läsnä kokouksessa palkankorotuksesta keskusteltaessa ja päätettäessä.
Liitteenä yhteenveto kuntayhtymän johtajan työn arvioinnista ja asetetuista
tavoitteista.

Ehdotus:

Yhtymähallituksen puheenjohtaja: Yhtymähallitus päättää
1. käydä arviointi- ja painopistekeskustelun kuntayhtymän johtajan kanssa.
Yhteenveto kuntayhtymän johtajan työn arvioinnista ja asetetuista tavoitteista merkitään tiedoksi.
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2. korottaa kuntayhtymän johtajan kokonaispalkkaa 1.4.2021 alkaen 250
e/kk. Tämä korotus tehdään ennen 1.4.2021 tapahtuvaa yleiskorotusta.
Yhtymähallituksen puheenjohtaja teki kohtaan kaksi muutetun
pohjaehdotuksen: Yhtymähallitus päättää
2. korottaa kuntayhtymän johtajan kokonaispalkkaa 1.4.2021 alkaen 150
e/kk. Kuntayhtymän johtaja ei kuulu KVTES:n mukaisen järjestelyvaraerän
piiriin ja palvelujohtajien järjestelyvaraerien korotusten myötä johtajan
palkkaa tulee nostaa suhteessa saman verran. Tämä korotus tehdään ennen
1.4.2021 tapahtuvaa yleiskorotusta.
Päätös:

Kohta 1. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kohta 2. Muutettu pohjaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila poistui kokouksesta ennen kohdan 2
käsittelyn aloitusta klo 12.00.
Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi poistui kokouksesta klo
11.34.
Jäsen Marjatta Seppä poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 12.31.
Asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 12.31-12.39, jonka jälkeen
suoritettiin nimenhuuto. Tauon jälkeen kuntayhtymän johtaja Tuomas
Aikkila palasi kokoukseen.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

2

Kuntayhtymän johtajan työn arviointi vuodelta 2020 ja asetetu
tavoitteet vuodelle 2021
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Tartuntatautilain muutokset ja toimivaltainen viranomainen
32/00.01.00/2021
KYHALL § 44

Tartuntatautilain 58 §:ssä säädetään laajaan tartunnanvaaraan liittyvistä toimenpiteistä. Pykälän mukaan kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu
tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien
torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja
vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien kieltämisestä.
Tartuntatautilain 9 §:n mukaan kunnan velvollisuutena on järjestää alueellaan tästä laissa tarkoitettu tartuntatautien vastustamistyö osana kansanterveystyötä siten kuin kansanterveyslaissa, terveydenhuoltolaissa ja tässä laissa säädetään. Kunnassa on oltava kuntaan virkasuhteessa oleva tartuntataudeista vastaava lääkäri.
Kuntayhtymän jäsenkunnista Haapajärvi, Pyhäjärvi ja Reisjärvi ovat siirtäneet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuun Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle. Kuntayhtymän organisaatiossa on tartuntatautilain 9 §:n velvoittama kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri. Hän toimii Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven kuntien osalta ko. lääkärinä.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallintosäännössä ei ole erikseen määritelty sitä, että yhtymähallitus on Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven
osalta kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin. Tämä asia on
syytä kirjata hallintosääntöön yhtymähallituksen kohdalle 6 §:ään.
Tartuntatautilakiin tuli 22.2.2021 voimaan muutoksia. Lainmuutoksen 58 c
- 58 h ja 59 a - 59 e § sekä 91 §:n 1 momentti ovat voimassa 30.6.2021
saakka.
Tartuntatautilain 59 d §.n mukaan kunnan 59 b ja 59 c §:n mukaisia toimivaltuuksia käyttää kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin,
jollei kunta kuntalain nojalla toisin päätä.
59 b § koskee kunnan oikeutta tarkastaa 59 a §:n nojalla valvomansa toimijan tämän lain mukaisen toiminnan sekä toiminnassa käytettävät tilat. 59 c §
koskee määräyksiä ja pakkokeinoja. Ko. pykälän mukaan aluehallintovirasto ja kunta voivat antaa määräyksiä ja käyttää pakkokeinoja, mikäli velvollisuuksien noudattamisessa havaitaan epäkohtia ja niitä ei noudateta.
Hallintosääntöön on tarpeellista tehdä maininta 59 b §:n mukaisen toimivaltuuden siirtämisestä yhtymähallitukselta kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon ympäristötarkastajille. 59 c §:n mukaiset toimivaltuudet pysyy jatkossakin yhtymähallituksella (määräykset ja pakkokeinot)

Pöytäkirjan tarkastajat:
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(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että
1) hallintosäännön 6 §:ään yhtymähallituksen tehtäviin lisätään kohta:
11. toimii Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven kuntien osalta tartuntatautilaissa tarkoitettuna kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä.
2) hallintosäännön 9 §:ään lisätään seuraava kohta: yhtymähallituksen tartuntatautilain 59 b §:n mukainen toimivalta siirretään kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon ympäristötarkastajille.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Oikaisuvaatimus yhtymähallituksen päätöksestä 25.2.2021 § 29
33/00.02.01/2021
KYHALL § 45

Jari Nahkanen on tehnyt oikaisuvaatimuksen yhtymähallituksen päätöksestä
25.2.2021 § 29.
Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva yhtymähallituksen päätös on kuntayhtymän viranomaisen toiselle kuntayhtymän viranomaiselle tekemä esitys.
Päätös koskee näin ollen vain valmistelua.
Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Oikaisuvaatimus on liitteenä.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös koskee vain valmistelua ja siitä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta.

Päätös:

Jäsen Aila Kukkola esitti, että:
Oikaisuvaatimus on hyväksyttävä. Ky-hallituksen päätös 25.2.2021 § 29 ei
ole valmistelua vaan siinä on tehty periaatteellinen ratkaisu ky-valtuuston
aikaisemmin tekemän päätöksen kumoamiseksi. Ky-hallituksen tulisi odottaa hallinto-oikeuden ratkaisu po. ky-valtuuston päätöksestä tehdyistä kunnallisvalituksista. Hallinto-oikeuden päätöksellä tullaan ratkaisemaan po.
ky-valtuuston päätöksen laillisuus.
Jäsen Veikko Ekman kannatti esitystä
Jäsen Jari Nahkanen jääväsi itsensä tämän asian käsittelyn ajaksi ja poistui
kokouksesta klo 12.42.
Jäsen Jouni Jussinniemi ja puheenjohtaja Jukka Tikanmäki ilmoittivat olevansa pohjaehdotuksen kannalla.
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen. Ne jotka kannattavat kuntayhtymän johtajan
tekemää pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen Aila
Kukkolan esitystä äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä JAA ääniä yhteensä 5 (Tikanmäki,
Kinnunen, Kauranen, Vedenpää, Jussinniemi) ja EI ääniä yhteensä 3 (Ekman, Savola, Kukkola).

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Äänestyksen perusteella kuntayhtymän johtajan tekemä pohjaehdotus hyväksyttiin päätökseksi.
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Neurologian erikoislääkärin vastaanottopalvelut
26/00.01.02/2021
KYHALL § 46

Kuntayhtymän ylilääkäri on tehnyt viranhaltijapäätöksen 15.1.2021 neurologian erikoislääkärin vastaanottopalvelujen järjestämisestä.
Kuntayhtymän hallintosäännön 88 §:n mukaan kuntayhtymän viranomaisen
on neljän arkipäivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava yhtymähallitukselle ja ympäristölautakunnalle tai niiden puheenjohtajille niiden
määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa yhtymähallituksen, ympäristölautakunnan tai jaoston käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Ylilääkärin viranhaltijapäätös on allekirjoitettu 9.2.2021 ja se on tuolloin
saatettu yhtymähallituksen tietoon.
Yhtymähallituksen puheenjohtaja on ilmoittanut 19.2.2021 päättäneensä ottaa asian yhtymähallituksen käsittelyyn. Kuntayhtymän hallintosäännön 87
§:n mukaan asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää
yhtymähallitus tai yhtymähallituksen puheenjohtaja sekä kuntayhtymän johtaja. Kuntalain 92 §:n mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus
päätöksestä on tehtävä.
Ylilääkäri on tehnyt viranhaltijapäätöksen, jonka mukaan neurologin vastaanottopäivät keskitetään Haapajärvelle, jossa toimii myös neurologinen
vastuuhoitaja. Geriatrian erikoislääkärin palveluja tarjotaan tarpeen mukaan
Pyhäjärvellä ja haapajärvisille ja reisjärvisille asiakkaille Haapajärvellä.
Aikaisemmin muistiasiakkaita on ohjautunut myös neurologille. Nyt geriatrian erikoislääkärin palveluita on lisätty Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä, joten
neurologille ohjautuva asiakasmäärä on vähentynyt ja keskittynyt selkeämmin neurologisiin asiakkaisiin. Ylilääkäri on päätynyt ratkaisuunsa vastaanottojen henkilökunnan esityksestä.
Oheismateriaalina ylilääkärin viranhaltijapäätös, jossa on perusteltu ko.
päätöstä.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää pysyttää ennallaan ylilääkärin viranhaltijapäätöksen koskien neurologian erikoislääkärin vastaanottopalveluja.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Jäsen Jari Nahkanen palasi kokoukseen ennen tämän asian käsittelyn alkua

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Toimintaohjeet kehitysvammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja
rajoitustoimenpiteiden käytöstä
36/05.02.13/2021
KYHALL § 47

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta määrittää erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on synnynnäinen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi estynyt tai häiriintynyt, ja joka
ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Erityishuollon tarkoituksena on edistää henkilön päivittäisistä toiminnoista suoriutumista,
toimeentuloa sekä yhteiskuntaan sopeutumista. Lisäksi tarkoituksena on turvata hänen tarvitsemansa hoito ja huolenpito.
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muutokset ovat tulleet voimaan 2016. Lakimuutosten tarkoituksena on vahvistaa erityishuollossa olevan henkilön itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista. Lisäksi tarkoituksena on vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä. Laki määrittelee, että erityishuollossa olevaa henkilöä on kohdeltava niin, ettei hänen ihmisarvoon loukata ja että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. Erityishuollossa olevan henkilön omat toivomukset, mielipide, etu ja
yksilölliset tarpeet on otettava huomioon. Lisäksi erityishuollossa olevalle
henkilölle on turvattava mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen
omissa asioissaan. Myös henkilön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta
on ylläpidettävä ja edistettävä.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kehitysvammahuollon toimintaohje itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoittamistoimenpiteiden toteuttamisesta tukee kehitysvammaisten asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumista palveluissa ja varmistaa asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun. Se
ohjaa myös henkilöstön toimintaa kehitysvammahuollossa.
Toimintaohjeet liitteenä.
(Valmistelija: Hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila, puh. 040-180 8992)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää hyväksyä toimintaohjeet kehitysvammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytöstä Ppky Selänteen vammaispalveluissa liitteen
mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

4

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Laboratorioanalyysipalveluiden ostopalvelusopimus NordLab Oy:ltä 1.5.2021-30.9.2021
2/02.08.00/2021
KYHALL § 48

Vuoden 2020 alkuvuonna Selänteen alueella eläköityi laboratorionhoitajia
ja yksi muutti töihin lähemmäksi kotipaikkakuntaansa. Alkuvuoden 2020
aikana Selänteellä oli bioanalyytikon paikkoja avoinna, mutta rekrytointiyrityksistä huolimatta vakansseihin ei tullut hakemuksia. Bioanalyytikoiden
saatavuus koko Pohjois-Pohjamaan maakunnan alueella on haastavaa.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on tuottanut laboratorionäytteenoton ja
analysointipalvelut omana toimintanaan koko kuntayhtymän toiminnan ajan
ja samalla ostanut osan analysointipalveluista NordLab Oy:ltä.
1.7.2020 alkaen Selänne on ostanut analysointipalvelua Nordlab Oy:ltä ja
näytteenottaminen on voitu tuottaa omana palveluna. Tällä hetkellä sopimus
analysointipalveluiden ostamisesta NordLab Oy:ltä on voimassa 30.4.2021
saakka.
On perusteltua ostaa analysointipalvelua edelleen NordLab Oy:ltä
30.9.2021 saakka. Sopimuskauden loppuun mennessä valmistellaan mahdollista hybridimallisopimusta kuntayhtymän ja NordLab Oy:n välille. Kyseinen sopimus sisältää näytteenottamisen Selänteen omana toimintana,
mutta NordLab kouluttaa henkilöstöä kuukausittain ja näin varmistaa näytteenottamisen laadullista toimintaa. Analysointi tapahtuu NordLabin laboratorioissa viitenä päivänä viikossa ja sähköinen ajanvaraus näytteenottoon tapahtuu NordLabin ohjelman kautta. Selänteelle tulee yksiköihin lisää pikatestimahdollisuuksia.
Kustannusvaikutus ostopalvelujen osalta ajalla 1.7.2020 - 31.12.2020 kasvua verrattuna vuoteen 2019 Haapajärven osalta noin 55.000 euroa, Pyhäjärven osalta noin 52.000 euroa, Reisjärven osalta 3.500 euroa. Toisaalta
muissa kustannuksissa on vastaavasti säästöä.
Liitteenä NordLab Oy:n tutkimushinnasto vuodelle 2021.
(Valmistelija: Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski 044 510 2020)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää ostaa laboratoriopalveluiden
analysoinnin NordLab Oy:ltä 1.5 - 30.9.2021 välisenä aikana yllä mainituin
perustein ja liitteen mukaisella hinnastolla.

Päätös:

Jäsen Jouni Jussinniemi esitti, että pohjaehdotus hyväksytään sillä lisäyksellä, että laboratorioanalyysipalvelujen järjestämistapa selvitetään kevään
2021 aikana ja tuodaan erikseen päätettäväksi.
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski oli paikalla asiantuntijana

Pöytäkirjan tarkastajat:

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
SELÄNNE
Kuntayhtymähallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 48

25.03.2021

tämän asian käsittelyn ajan.
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vastaavan hammaslääkärin vakanssin muuttaminen hammaslääkärin vakanssiksi
37/01.01.00/2021
KYHALL § 49

Vastaava hammaslääkäri (VHML400) Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen
Reisjärven hammashoitolasta on irtisanoutunut tehtävästään 1.5.2021 alkaen. Hammaslääkärin viran täyttäminen on välttämätöntä suun-ja hampaidenterveydenhuollon palveluiden järjestämisessä.
Kuntayhtymän alueella on yksi johtava hammaslääkäri ja yksi vastaava
hammaslääkäri, joka on riittävä määrä hallinnollisten asioiden hoitamiseen
suun- ja hampaiden terveydenhuollossa.
Johtavan hammaslääkärin ehdotuksen mukaisesti VHML400 virka muutetaan hammaslääkärin HML1001 viraksi. Hammaslääkäriresurssia jaetaan
Haapajärven ja Reisjärven kesken 50/50 suhteessa.
(Valmistelija: Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski 044 510 2020)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus muuttaa vastaavan hammaslääkärin
viran VHML400 hammaslääkärin viraksi HML1001 1.4.2021 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntayhtymän johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan, hyvinvointipalvelujohtajan, terveys- ja
vanhuspalvelujohtajan ja ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökset 1.2.-28.2.2021
KYHALL § 50

Saatetaan tiedoksi kuntayhtymän johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan,
hyvinvointipalvelujohtajan, terveys- ja vanhuspalvelujohtajan ja ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökset 1.2-28.2.2021.
Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila
Yleispäätökset
§ 17-22
Henkilöstöpäätökset
§ ei ole
Hankintapäätökset
§ ei ole
Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja
Henkilöstöpäätökset
§ 8-8
Työkokemuslisät
§ ei ole
Hankintapäätökset
§ ei ole
Yleispäätökset
§ 1-1
Hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila
Henkilöstöpäätökset
§ 8-13
Yleinen päätös
§ 2-2
Yleispäätökset (S)
§ ei ole
Hankintapäätös
§ 1-1
Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski
Henkilöstöpäätös
§ 6-10
Yleispäätökset
§ 3-3
Koulutuspäätökset
§ ei ole
Hankintapäätökset
§ ei ole
Ympäristöjohtaja Sanna Räty
Henkilöstöpäätökset
§ 14-14
Yleispäätökset
§ 2-2
Hankintapäätökset
§ ei ole
Työkokemuslisäpäätös
§ ei ole

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus merkitsee tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
KYHALL § 51

Saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet asiakirjat:
Valvira 10.03.2021 ilmoitus Dnro V/6934/2021 ilmoitus yksityisen
terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta / Tohtorisi Oy, Kempele.
Valvira 09.03.2021 päätös Dnro V/6934/2021 lupa yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamiseen / Tohtorisi Oy, Kempele.
Aluehallintovirasto 04.03.2021 ilmoitus PSAVI/9831/04.01.01/2020
yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen / Stella Kotihoito
Oy, Helsinki.
Valvira 04.03.2021 ilmoitus Dnro V/6908/2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan alaisten väliaikaisten näytteenottopisteiden toimintakuntien lisääminen / 9Lives Ensihoito Oy
Pyhäjärven kaupunki, kaupunginvaltuusto 22.02.2021 § 5 Hyvinvointikertomus 2019 ja hyvinvointisuunnitelma 2021.
Valvira 19.02.2021 päätös Dnro V/5252/2021 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen / 9Lives Ensihoito Oy

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut asiat
KYHALL § 52

Jäsen Veikko Ekman piti puheenvuoron siitä, että kuntayhtymän lainanotto
tilinpäätöksen korjaamiseksi ei ole hyväksyttävää.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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SELÄNNE

PÖYTÄKIRJA

4/2021

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 39-41,50-52
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.
42-44, 46-49
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus / hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
Yhtymähallitus
PL 66
85801 Haapajärvi
sähköposti: selanne@selanne.net
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, 90101 Oulu
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksi: 029 564 2841 puh. 029 564 2800
Kunnallisvalitus, pykälät
45

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:

