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Ekman Veikko, Haapajärvi
Savola Ulla, Haapajärvi
Kauranen Aila, Pyhäjärvi
Nahkanen Jari, Haapajärvi

Tehtävä
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Lisätiedot

Kukkola Aila, Haapajärvi
Seppä Marjatta, Kärsämäki
Paavola Kaarlo
Mykkänen Teija
Ranua Paavo

jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
yhtymävaltuuston
puheenjohtaja
Reisjärven kunnanjohtaja etäyhteys
kuntayhtymän johtaja
pöytäkirjanpitäjä

107

OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

Silvast Marjut
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Jussila Esa

etäyhteys
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Hille-Mari Hollanti
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Veikko Ekman

Kaarlo Paavola

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla 29.4.2021
Hille-Mari Hollanti

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 53
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KYHALL § 53

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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22.04.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta
KYHALL § 54

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

Ehdotus:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veikko Ekman Haapajärveltä ja Kaarlo
Paavola Reisjärveltä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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22.04.2021

Kokouksen työjärjestys
KYHALL § 55

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.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Jäsen Jari Nahkanen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo
9.56.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sosiaalityöntekijän viran muuttaminen sosiaaliohjaajan viraksi aikuissosiaalityössä
41/01.01.00/2021
KYHALL § 56

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen aikuissosiaalityössä on yhteensä 2,1
sosiaalityöntekijää, 1,3 sosiaaliohjaajaa ja 1 sosiaalisen kuntoutuksen sosiaaliohjaaja. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeuksien vuoksi yksi sosiaalityöntekijän virka on tällä hetkelläkin määräaikaisesti täytettynä sosiaaliohjaajalla. Sosiaalityöntekijää on säännöllisesti pyritty löytämään rekrytoinnin avulla. On myös huomioitava, että sosiaaliohjaajien saatavuus on heikentynyt alueella erityisesti sijaisuuksiin.
Aikuissosiaalityön resurssipohjaa, työtehtävien rakennetta ja työllistävyyttä
sekä sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien välisen työnjaon mahdollisuuksia tarkasteltaessa on tultu siihen tulokseen, että on perusteltua muuttaa
toinen sosiaalityöntekijän vakanssi (SOSTY601) sosiaaliohjaajan vakanssiksi 1.5.2021 alkaen. Vakanssinumero vaihtuu Populukseen siirron yhteydessä. Pätevyysvaatimuksena sosiaaliohjaajan virkaan on tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Hinnoitteluryhmä 04SOS050/6. Kustannusvaikutus -12 700 e.
(Valmistelijat: Hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila p. 040 1808 992 ja johtava sosiaalityöntekijä Sirpa Pengerkoski p. 044 4457 943)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää muuttaa sosiaalityöntekijän
vakanssin (SOSTY601) sosiaaliohjaajan vakanssiksi 1.5.2021 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ympäristönsuojelun maksutaksan tarkistaminen 2021
165/11.01.00/2017
YMPLTK § 35

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunta käsitteli
ympäristönsuojelun maksutaksaa 21.8.2019 § 19 ja se hyväksyttiin
kuntayhtymähallituksessa 19.9.2019 § 140.
Ympäristönsuojelun valvontataksaan liittyvä päivitystarve koskee
tuntihinnan muuttamista samalle tasolle kuin se on rakennusvalvonnan
taksassa. Ympäristönsuojelun valvonnassa tehtävistä aiheutuvat toimintamenot ovat samaa tasoa kuin rakennusvalvonnassa, joten työtuntien
hintojen tulisi olla yhtenäiset. Työtunnin nykyinen kokonaishinta on ollut
56 €/h ja se nostettaisiin 60 €/h. Taksamuutokset on esitty punaisella
tekstillä liitteessä ja poistettava teksti keltaisella.
(Valmistelijat: ympäristöjohtaja Sanna Räty, p. 040 3008 270 ja ympäristötarkastaja Heikki
Estola, p. 040 3008 271)

Ehdotus:

Ympäristötarkastaja Heikki Estola: Ympäristölautakunta esittää
kuntayhtymähallitukselle ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan
hyväksymistä liitteen mukaisena.
Taksan hyväksymispäätös esitetään täytäntöön pantavaksi mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta ja taksa voimaan tulevaksi, kun
kuntayhtymähallitus on sen hyväksynyt.

Päätös:

Hyväksyttiin.

KYHALL § 57
Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan liitteen mukaisena 22.4.2021 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

1

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ympäristönsuojelun maksutaksa 2021
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Maa-aineslain valvontataksa 2021
50/11.01/2016
YMPLTK § 36

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen voimassa oleva maa-aineslain valvontataksa on hyväksytty kuntayhtymähallituksessa 25.01.2018 § 9.
Maa-ainesvalvontataksaan liittyvä päivitystarve koskee tuntihinnan muuttamista samalle tasolle kuin se ympäristöterveydenhuollon ja rakennusvalvonnan taksoissa. Maa-ainesvalvonnassa tehtävistä aiheutuvat toimintamenot ovat samaa tasoa kuin ympäristöterveydenhuollossa ja rakennusvalvonnassa, joten työtuntien hintojen tulisi olla yhtenäiset. Työtunnin nykyinen
kokonaishinta on ollut 56 €/h ja se nostettaisiin 60 €/h. Taksamuutokset on
esitty punaisella tekstillä liitteessä ja poistettava teksti keltaisella.
(Valmistelijat: ympäristöjohtaja Sanna Räty, p. 040 3008 270 ja ympäristötarkastaja Heikki
Estola, p. 040 3008 271)

Ehdotus:

Ympäristötarkastaja Heikki Estola: Ympäristölautakunta esittää
kuntayhtymänhallitukselle maa-aineslain valvontataksan hyväksymistä
liitteen mukaisena. Päätös esitetään täytäntöön pantavaksi mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta ja taksa voimaantulevaksi, kun
kuntayhtymähallitus on sen hyväksynyt.

Päätös:

Hyväksyttiin.

KYHALL § 58
Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy maa-aineslain valvontataksan liitteen mukaisena 22.4.2021 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

2

Pöytäkirjan tarkastajat:

Maa-aineslain valvontaksa 2021
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Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan päivitys 2021
156/11.02/2016
YMPLTK § 38

Nykyinen ympäristöterveydenhuollon maksutaksa tuli voimaan 29.1.2018
alkaen (Kuntayhtymähallitus 25.1.2018 § 10). Taksaa on syytä päivittää
työtunnin kokonaishinnan ja tupakkatuotteiden vähittäismyynnin
vuosittaisten valvontamaksujen osalta. Muut päivitykset koskevat
terveydensuojelulain ilmoituksen- ja luvanvaraisten toimintojen taulukkoa,
luminometrinäytteenottomaksua, majoitushuonestojen työmäärään
perustuvien hintojen uudelleenarviointia sekä toiminnanharjoittajan
vaihtumisilmoituksesta perittävää maksua.
Ympäristöterveydenhuollon työtunnin kokonaishintaa korotetaan 56 eurosta
60 euroon. Edellisen kerran työtunnin hintaa on korotettu vuonna 2017
(KYHALL 15.12.2016 § 182). Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän
hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korot ja poistot sekä osuus
hallintokustannuksista. Maksullinen viranomaistoiminta on
arvonlisäverotonta.
Tupakkalain 91 § mukaan jos vähittäismyyntilupa myönnetään kesken
vuoden tai toimintaa harjoitetaan vuotta lyhyemmän ajan, kunta voi periä
toiminnan kestoon suhteutetun valvontamaksun. Taksaa päivitetään siten,
että valvontamaksu on 50 % muutoin perittävästä maksusta mikäli
myyntitoiminta kestää vähemmän kuin 6 kuukautta.
Muutokset on merkitty liitteenä olevaan taksaan punaisella fontilla.
Selänteen perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymähallitus päättää maksuista
ja korvauksista.
(Valmistelija: Ympäristöjohtaja Sanna Räty, p. 040 3008 270)

Ehdotus:

Ympäristöjohtaja: Ympäristölautakunta esittää kuntayhtymähallitukselle
ympäristöterveydenhuollon maksutaksan hyväksymistä liitteen mukaisena.
Taksan hyväksymispäätös esitetään täytäntöön pantavaksi mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta ja taksa voimaan tulevaksi, kun kuntayhtymähallitus on sen hyväksynyt.

Päätös:

Hyväksyttiin.

KYHALL § 59
Ehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy ympäristöterveydenhuollon maksutaksan liitteen mukaisena 22.4.2021 alkaen.

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
SELÄNNE
Ympäristölautakunta
Kuntayhtymähallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 38
§ 59

31.03.2021
22.04.2021

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

3

Pöytäkirjan tarkastajat:

5/2021

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa, päivitys 2021
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Kuntayhtymän johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan, hyvinvointipalvelujohtajan, terveys- ja
vanhuspalvelujohtajan ja ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökset 1.3.-31.3.2021
KYHALL § 60

Saatetaan tiedoksi kuntayhtymän johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan,
hyvinvointipalvelujohtajan, terveys- ja vanhuspalvelujohtajan ja ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökset 1.3-31.3.2021.
Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila
Yleispäätökset
§ 23-31
Henkilöstöpäätökset
§ ei ole
Hankintapäätökset
§ ei ole
Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja
Henkilöstöpäätökset
§ 9-10
Työkokemuslisät
§ ei ole
Hankintapäätökset
§ ei ole
Yleispäätökset
§ ei ole
Hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila
Henkilöstöpäätökset
§ 14-16
Yleinen päätös
§ 3-6
Yleispäätökset (S)
§ ei ole
Hankintapäätös
§ ei ole
Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski
Henkilöstöpäätös
§ 12-25
Yleispäätökset
§ 5-5
Koulutuspäätökset
§ ei ole
Hankintapäätökset
§ ei ole
Ympäristöjohtaja Sanna Räty
Henkilöstöpäätökset
§ 15-17
Yleispäätökset
§ ei ole
Hankintapäätökset
§ ei ole
Työkokemuslisäpäätös
§ ei ole

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus merkitsee tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
KYHALL § 61

Saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet asiakirjat:
Valvira 08.04.2021 päätös Dnro V/7195/2021 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / Coronaria Terameri Oy,
Kokkola.
Aluehallintovirasto 06.04.2021 ilmoitus
PSAVI/7356/7683/7799/8182/8230/9550/2020 ilmoituksenvaraisen palveluntuottajan toimintakuntien lisäys rekisteriin / Pelastakaa Lapset ry, Pohjois-Suomen aluetoimisto.
Valvira 06.04.2021 ilmoitus Dnro V/7075/2021 yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta / Saaristokaupungin Lääkäriasema Oy,
Kuopio.
Valvira 29.03.2021 päätös Dnro V/9258/2021 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / Stella Kotihoito Oy,
Helsinki.

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
SELÄNNE
Kuntayhtymähallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 62

Muut asiat
KYHALL § 62

Pöytäkirjan tarkastajat:

Muita asioita ei ollut.

22.04.2021
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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 53-55, 60-62
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.
56-59
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:

