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PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla 24.6.2021
Piia Turpeinen

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KYHALL § 76

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.
Helena Kinnunen saapui tämän asian käsittelyn aikana aikana klo 9.05.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KYHALL § 77

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

Ehdotus:

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

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aila Kauranen Pyhäjärveltä ja Helena Kinnunen Reisjärveltä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestys
KYHALL § 78

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:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin esityslista yksimielisesti siten, että §:n 89 Talous- ja
henkilöstöjohtajan viran hoitamisen jälkeen, käsitellään lisäasiana tullut
Kotisairaalatoiminnan pilotointi §:nä 90.
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Yhtymävaltuuston jäsenten valinta
52/00.01.01/2021
KYHALL § 79

Perussopimuksen 6 §:n mukaan jäsenkunnat valitsevat jäsenet yhtymävaltuustoon kuntavaaleja edeltävän edellisen vuoden lopun (31.12) asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa tuhatta (1000) asukasta kohti.
Kuntavaalit olivat 13.6.2021, joten yhtymävaltuuston jäsenten lukumäärä
määräytyy 31.12.2020 asukasluvun mukaan:
Haapajärvi
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Kärsämäki

6896 asukasta
5033 asukasta
2710 asukasta
2538 asukasta

7 jäsentä
6 jäsentä
3 jäsentä
3 jäsentä

Kaikille yhtymävaltuuston jäsenille valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen
toimikautta vastaavaksi ajaksi. Toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi yhtymävaltuusto on valittu.
Kuntayhtymän toimielimistä säädetään kuntalain 58 §:ssä. Kuntalaissa ei
säädetä mikä kunnan toimielin valitsee yhtymävaltuuston jäsenet. Myöskään kuntayhtymän perussopimuksessa ei ole asiasta mainintaa. Kun valinnat tekee valtuusto, valtuusto voi myös erottaa epäluottamuksen perusteella
yhtymävaltuustoon valitsemansa jäsenet. Jos valinta on kunnanhallituksella,
erottamismahdollisuutta ei ole.
Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan
toimen vastaan (kuntalain 70.1 §). Suostumus on annettava ennen kuin henkilö valitaan luottamustoimeen. Kuntalaissa ei säädetä suostumuksen muodosta. Suositeltavaa on ottaa kaikki suostumukset kirjallisina, jolloin annettava suostumus voidaan tarvittaessa näyttää toteen.
Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76
§:ssä. Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n
mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen.
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu
henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Vaalikelpoisuuden rajoitus koskee ensinnäkin valtion virkamiestä, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä. Toiseksi rajoitus koskee kuntayhtymän omaa henkilöstöä kokonaisuudessaan. Rajoitus
ei siis koske yksinomaan johtavia viranhaltijoita, vaan kaikkia kuntayhtymän palveluksessa olevia. Virkavapaus tai työloma ei katkaise palvelussuhdetta. Siten vaalikelpoisuutta ei voi saada jäämällä virkavapaalle tai työloPöytäkirjan tarkastajat:
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malle kuntayhtymän palveluksesta.
Kunnan henkilöstön vaalikelpoisuutta oman kuntansa luottamustoimiin on
rajoitettu. Sen sijaan jäsenkuntien johtavatkin viranhaltijat voivat tulla valituksi kuntayhtymän toimielimiin. Yhteistoiminnan luonne saattaakin joskus
edellyttää enemmän viranhaltija-asiantuntemusta kuin poliittista harkintaa.
Kuntayhtymän perussopimuksessa ei ole määrätty, että yhtymävaltuustossa
on vain jäsenkuntien valtuutettuja.
Kuntalain 58.3 §:n mukaan muiden kuin kyseisen pykälän 1 momentissa
tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se
vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Yhtymäkokouksen ja yhtymävaltuuston kokoonpanossa ei tarvitse ottaa
huomioon jäsenkuntien poliittisia voimasuhteita.
Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Kiintiösäännöstä sovelletaan
myös kuntayhtymän ylimpiin toimielimiin, joihin jokainen jäsenkunta valitsee omat edustajansa. Jotta voidaan varmistaa toimielinten kokoonpanojen
lainmukaisuus, jäsenkuntien täytyy etukäteen neuvotella luottamushenkilöpaikoista.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus pyytää jäsenkuntiaan valitsemaan jäsenet ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymävaltuustoon jäsenkuntien valtuustojen toimikautta
vastaavaksi ajaksi. Toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi yhtymävaltuusto on valittu.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yhtymävaltuuston puheenjohtajisto vuosille 2021-2023
53/00.01.01/2021
KYHALL § 80

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallintosäännön 103 §:n mukaan yhtymävaltuustossa on puheenjohtaja ja 2 (kaksi) varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan kevään 2021 kuntavaalien
jälkeen. Järjestys määräytyy kuntien väkiluvun mukaan suuruusjärjestyksessä. Siten Haapajärvellä on puheenjohtajuus ensimmäisenä. Haapajärvi toimii puheenjohtajana myös kevään 2021 vaaleihin saakka.
Toimikaudella 2020-2021 puheenjohtaja oli Haapajärveltä, 1. varapuheenjohtaja Pyhäjärveltä ja toinen varapuheenjohtaja Reisjärveltä.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se
valitsee toimikaudeksi 2021-2023 yhtymävaltuuston puheenjohtajan sekä
ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yhtymävaltuuston vaalilautakunnan valinta vuosille 2021-2025
54/00.01.01/2021
KYHALL § 81

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallintosäännön 130 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista
varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on 4 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Yhtymävaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja
yhden varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei yhtymävaltuusto toisin päätä.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se
valitsee toimikaudeksi 2021-2025 vaalilautakunnan suhteellisten vaalien
toimittamista varten ja nimeää myös puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tarkastuslautakunnan valinta vuosille 2021-2025
55/00.01.01/2021
KYHALL § 82

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 30 §:n mukaan kuntayhtymällä on tarkastuslautakunta, jonka tehtävistä säädetään kuntalaissa.
Tarkastuslautakunnan kokoonpanosta, toimivallasta ja koollekutsumisesta
määrätään tarkemmin hallintosäännössä.
Hallintosäännön 49 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen
tarkastuslautakuntaan kaksi jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen
varajäsenen jokaisesta jäsenkunnasta.Yhtymävaltuusto määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla yhtymävaltuutettuja.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajisto valitaan yhtymävaltuustossa niiden
jäsenkuntien ehdokkaista, jotka ovat siirtäneet sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisvastuun kuntayhtymälle. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuoroperiaatteella asukasluvun mukaisessa järjestyksessä.
Toimikaudella 2020-2021 puheenjohtaja tuli Haapajärveltä ja varapuheenjohtaja Pyhäjärveltä.
Tarkastuslautakunnan kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa
jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa
saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se
valitsee tarkastuslautakunnan toimikaudeksi 2021-2025 ja nimeää sille
myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Hyväksytiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yhtymähallituksen valinta vuosille 2021-2025
56/00.01.01/2021
KYHALL § 83

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 10 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen jäsenkuntien esittämistä ehdokkaista
yhtymähallitukseen yksitoista (11) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen, seuraavasti:
Haapajärven kaupunki
Pyhäjärven kaupunki
Reisjärven kunta
Kärsämäen kunta

4 jäsentä ja varajäsentä
3 jäsentä ja varajäsentä
2 jäsentä ja varajäsentä
2 jäsentä ja varajäsentä

Hallintosäännön 6 §:n mukaan yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kaksi
varapuheenjohtajaa valitaan yhtymävaltuustossa niiden jäsenkuntien ehdokkaista, jotka ovat siirtäneet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun
kuntayhtymälle. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan vuoroperiaatteella asukasluvun mukaisessa järjestyksessä.
Toimikaudella 2020-2021 puheenjohtaja oli Pyhäjärveltä, 1. varapuheenjohtaja Reisjärveltä ja 2. varapuheenjohtaja Haapajärveltä.
Yhtymähallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustossa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa
saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se
valitsee yhtymähallituksen toimikaudeksi 2021-2025 ja nimeää myös puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ympäristölautakunnan valinta vuosille 2021-2025
57/00.01.01/2021
KYHALL § 84

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 14 §:n mukaan kuntayhtymässä on ympäristölautakunta, jonka kokoonpanosta, päätösvallasta
ja koollekutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.
Hallintosäännön 9 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen
ympäristölautakuntaan kaksi (2) jäsentä jokaisesta jäsenkunnasta ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymävaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuoroperiaatteella asukasluvun mukaisessa järjestyksessä.
Toimikaudella 2020-2021 puheenjohtaja oli Kärsämäeltä ja varapuheenjohtaja Haapajärveltä.
Ympäristölautakunnan kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa
jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa
saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 'Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se
valitsee ympäristölautakunnan toimikaudeksi 2021-2025 ja nimeää myös
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Henkilöstöjaoksen valinta vuosille 2021-2025
58/00.01.01/2021
KYHALL § 85

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 11 §:n mukaan yhtymähallituksen alaisuuteen voidaan perustaa jaostoja, joiden tehtävästä, päätösvallasta ja koollekutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.
Hallintosäännön 8 §:n mukaan yhtymähallituksella on henkilöstöjaos, joka
päättää yhtymähallituksen tekemien linjausten mukaisesti virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta sekä erilaisista harkinnanvaraisista palkantarkastuksista ja palvelusuhdeasioista. Yhtymähallitus päättää valitsemiensa johtavien viranhaltijoiden palkantarkastuksista.
Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen henkilöstöjaokseen yhtymähallituksen jäsenistä ja varajäsenistä neljä (4) jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtymävaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuoroperiaatteella asukasluvun mukaisessa järjestyksessä.
Toimikaudella 2020-2021 henkilöstöjaoksen puheenjohtaja oli Haapajärveltä ja varapuheenjohtaja Pyhäjärveltä.
Henkilöstöjaoksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevia eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se
valitsee henkilöstöjaoksen toimikaudelle 2021-2025 ja nimeää myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yksilöjaoksen valinta vuosille 2021-2025
59/00.01.01/2021
KYHALL § 86

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 15 §:n mukaan yhtymähallituksen alaisuudessa toimii yksilöjaos. Yksilöjaoksen kokoonpanosta
sekä tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännössä.
Hallintosäännön 7 §:n mukaan yhtymähallituksella on yksilöjaos, jossa on
neljä jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymävaltuusto nimeää
toimikaudekseen jäsenet ja varajäsenet, joista vähintään puolet (2) ovat yhtymähallituksen varsinaisia tai varajäseniä.
Yhtymävaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuoroperiaatteella asukasluvun mukaisessa järjestyksessä suurimmasta alkaen.
Toimikaudella 2020-2021 yksilöjaoksen puheenjohtaja oli Pyhäjärveltä ja
varapuheenjohtaja Reisjärveltä.
Yksilöjaoksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien kuntavaaleissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se
valitsee yksilöjaoksen toimikaudeksi 2021-2025 ja nimeää myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Osavuosikatsaus 30.4.2021
71/02.02.02/2021
KYHALL § 87

Tuloslaskelman mukaisesti 1.1.-30.4.2021 toimintatuotot ovat 24,35 miljoonaan euroa (30,06 %), toimintakulut 22,69 miljoonaa euroa (28,11 %) ja
toimintakate siten 1,66 miljoonaan euroa. Kun huomioidaan valtionosuudet,
rahoitustuotot ja poistot, tuloslaskelma on 1,62 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tilanne johtuu yhtymähallituksen periaatelinjauksen mukaisesta mahdollisimman reaaliaikaisesta maksuosuuksien ennakkolaskutuksesta sekä
palvelujen käytön palautumisesta kohti normaalia korona-epidemian hiipuessa. Alkuvuodesta talousarvion toteutumat ovat olleet yleisen käytännön
mukaisesti alle talousarvion mukaisten määrärahojen.
Maksuosuudet kunnittain ovat ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana Hapaajärvi 7 373 628 euroa, Pyhäjärvi 6 623 592 euroa ja Reisjärvi 3 185 660
euroa.
Talousarvion toteutuminen on budjetoidun mukainen, mutta erikoissairaanhoidon sekä asumis- ja ateriapalvelujen laskutus toteutuu kuukauden viiveellä. Tämä on huomioitava tarkasteltaessa ensimmäisen vuosikolmanneksen toteutumaa.
Osavuosikatsaus on toteutettu Kuntamaiseman avulla. Siinä palvelulinjojen
toiminnassa palvelusuoritteet on yhdistetty taloudelliseen toteumaan. Näin
on saatu esille palvelujen nettokustannukset asukasta kohden. Tavoitteena
on tämän avulla pystyä kehittämään toimintaa ja palveluja niin, että tuotetaan laadukkaita palveluja pyrkien kustannustehokkaaseen toimintaan.
Osavuosikatsauksen perusteella voidaan arvioida koko kuntayhtymän pysyvän talousarviossa. Korona-epidemian ja siihen liittyvien rokotusten sekä
valtiovallan rajoitustoimien purkamisen kuin myös sote-uudistuksen etenemisen vaikutuksia on haastavaa arvioida. Tästä johtuen kuntayhtymässä
noudatetaan edelleen tiukkaa taloutta.
Liitteenä: Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2021.
(Valmistelija: Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja, puh. 044 445 6639)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi liitteenä
olevan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.- 30.4.2021.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

1

Pöytäkirjan tarkastajat:

Osavuosikatsaus 1-4.2021
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Talous- ja henkilöstöjohtajan irtisanoutuminen virastaan
64/01.01.04/2021
KYHALL § 88

Talous- ja henkilöstöjohtaja * * * * * * * * * on 1.6.2021 päiväämällään
kirjeellä ilmoittanut irtisanoutuvansa talous- ja henkilöstöjohtajan virasta siten, että viimeinen virassaolopäivä on 15.6.2021.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallintosäännön 21 §:n mukaan yhtymähallitus valitsee kuntayhtymän johtaja, palvelujohtajat ja palvelupäälliköt. Hallintosäännön 31 §:n mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteen ottamisesta päättäneen viranomaisen
hyväksyttäväksi.
Oheismateriaalina irtisanomisilmoitus.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää myöntää * * * * * * * * * *
* eron talous- ja henkilöstöjohtajan virasta 16.6.2021 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talous- ja henkilöstöjohtajan viran hoitaminen
65/01.01.00/2021
KYHALL § 89

Talous- ja henkilöstöjohtaja on irtisanoutunut virastaan siten, että viimeinen
virassaolopäivä on 15.6.2021.
Viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos
määräajaksi ottamisesta on erikseen säädetty taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muuhun näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.
Kuntayhtymän talous- ja henkilöstöjohtajan tehtävien hoitamiseen tarvitaan
mahdollisimman pian pätevä viranhaltija. Avoinna olevan viran hoitamisesta on neuvoteltu kuntayhtymän talous- ja henkilöstöjohtajan virasta eläkkeelle vuosi sitten jääneen henkilön kanssa.
Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on
avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää ottaa Seija Kärkkäisen
avoinna olevaan talous- ja henkilöstöjohtajan virkaan määräajaksi ajalle
18.6. - 31.12.2021. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Päätös:

Kuntayhtymän johtaja teki muutetun ehdotuksen: Yhtymähallitus päättää
ottaa Seija Kärkkäisen avoinna olevaan talous- ja henkilöstöjohtajan
virkaan määräajaksi ajalle 18.6.-31.12.2021. * * * * * * * * * * * * * * * *
**************
Muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Varajäsen Katariina Lohvansuu poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo
9.47.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kotisairaalatoiminnan pilotointi
73/05.00/2021
KYHALL § 90

Kuntayhtymän terveys- ja vanhuspalvelujohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen 7.6.2021 kotisairaalatoiminnan pilotoinnin käytännön järjestelyistä.
Pilotointia varten yhtymähallitus muutti kaksi lähihoitajan vakanssia kotisairaalan sairaanhoitajan vakansseiksi 20.5.2021 § 72. Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja on päättänyt, että kotisairaalayksikkö sijaitsee pilotin aikana
1.9. - 31.12.2021 Haapajärvellä ja se toimii sieltä käsin koko kuntayhtymän
alueella.
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.
Terveys- ja vanhuspalvelujohtajan tekemä viranhaltijapäätös on allekirjoitettu 7.6.2021 ja sen on saatettu yhtymähallituksen tietoon 8.6.2021.
Yhtymähallituksen puheenjohtaja on ilmoittanut 15.6.2021 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.
Yhtymähallituksen puheenjohtaja haluaa käyttää asiassa otto-oikeutta, koska palvelurakennemuutos-keskusteluissa ja aikaisemmissa päätöksissä kotisairaalatoiminta on ehdotettu käynnistettäväksi jokaisessa jäsenkunnassa.
Perusteluina yhtymähallituksen puheenjohtaja esittää myös sitä, että matkustaminen kuluttaa työntekijöiden aikaa ja talousarviorahoja siten, että toiminta tulee olemaan tehotonta.
Oheismateriaalina terveys- ja vanhuspalvelujohtajan viranhaltijapäätös, jossa on perusteltu ko. päätöstä.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää pysyttää ennallaan terveysja vanhuspalvelujohtajan viranhaltijapäätöksen koskien kotisairaalatoiminnan pilotointia.

Päätös:

Puheenjohtajan avattua keskustelun. Jäsen Aila Kauranen esitti, että pilotointi keskitettäisiin pelkästään Haapajärvelle ja kustannus menisi Haapajär-

Pöytäkirjan tarkastajat:
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velle.
Esitystä ei kannatettu.
Jäsenet Jari Nahkanen, Kaarlo Paavola ja Aila Kukkonen ilmoittivat olevansa pohjaehdotuksen kannalla.
Jäsen Jouni Jussinniemi esitti asian jättämistä pöydälle.
Jäsen Helena Kinnunen ilmoitti olevansa pohjaehdotuksen kannalla.
Jäsen Jouni Jussinniemi esitti neuvottelutaukoa Pyhäjärvisten kesken.
Neuvottelutauko pidetiin klo 10.35-10.47.
Neuvottelutauon jälkeen suoritettiin nimenhuuto.
Jäsen Jouni Jussiniemi veti pois pöydälle jättämisesityksen ja teki muutosesityksen: pilotoinnin aikaisen henkilöstön toimipisteet sijaisevat Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä.
Jäsen Aila Kauranen kannatti esitystä.
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat jäsen Jouni Jussinniemen esitystä äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestykessä JAA ääniä yhteensä 6 (Kinnunen, Ekman, Savola, Paavola, Nahkanen, Kukkola) ja EI ääniä yhteensä 3 (Tikanmäki, Kauranen, Jussinniemi).
Kuntayhtymän johtajan esitys hyväksyttiin päätökseksi äänin 6-3.
Päätöksen jälkeen jäsen Jouni Jussinniemi, jäsen Aila Kauranen ja puheenjohtaja Jukka Tikanmäki jättivät eriävän mielipiteen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sosiaali- ja kriisipäivystystä koskevan kuntien välisen yhteistyösopimuksen muuttaminen
60/00.01.02/2021
KYHALL § 91

Peruspalvelukuntayhtymän Selänteen yhtymähallitus hyväksyi 19.3.2020 §
52 sopimuksen sosiaali- ja kriisipäivystyksen järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä.
Sosiaali- ja kriisipäivystys on toiminut sopimuksen myötä Oulaskankaan
sairaalan yhteispäivystyksen yhteydessä. Yksikön henkilökunnasta sosiaalityöntekijät ovat olleet virkasuhteessa Oulaisten kaupunkiin ja psykiatristen
sairaanhoitajien olisi pitänyt olla Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
työntekijöitä.
PPSHP ei saanut rekrytoitua psykiatrisia sairaanhoitajia sosiaali- ja kriisipäivystykseen ja tämän vuoksi päivystystoimintaa joudutaan organisoimaan
uudelleen. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kunnille ja kuntayhtymille 26.4.2021 lähettämässä kirjeessä todettiin, että Oulun eteläisen alueen sosiaali- ja kriisipäivystyksen kohdalla on alueen kuntien ja sairaanhoitopiirin
kanssa päädytty ratkaisuun, jossa päivystyksen vastuutoimijana oleva Oulaisten kaupunki rekrytoi psykiatriset sairaanhoitajat/sosiaaliohjaajat toimimaan työpareina sosiaalityöntekijöiden kanssa. Sairaanhoitopiiri ilmoitti
kirjeessä myös, että em. toimintaan varattu neljän sairaanhoitajan palkkavaraus poistetaan sairaanhoitopiirin talousarviosta.
Alueen kuntien ja kuntayhtymien neuvottelussa 12.5.2021 käytiin läpi
muuttunut tilanne. Kyseessä on lakisääteinen kunnille kuuluva tehtävä,
asian valmistelua päätettiin jatkaa uudelta pohjalta ja jatkossa koko toiminnan osalta vastuukuntana on Oulaisten kaupunki. Vuoden 2021 osalta Oulaisten kaupungin talousarvioon varatut määrärahat ja kuntien osuudet eivät
vaadi talousarviomuutoksia, koska vasta syksyllä päästään täysimääräisesti
toimimaan, edellyttäen, että rekrytoinnit tällä uudella toimintamallilla saadaan onnistumaan.
Käytännössä uudelleenorganisoinnin taloudelliset vaikutukset tulevat näkymään vuoden 2022 talousarviossa: sairaanhoitopiirin laskutus pienenee ja
vastaavasti kunnat maksavat sosiaali- ja kriisipäivystyksen kustannusosuutensa Oulaisten kaupungille. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen maksuosuus päivystyksen osalta on tämän vuoden talousarviossa 84.752 euroa ja
vuonna 2022 124.497 euroa.
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen sopimusta joudutaan muuttamaan edellä mainituista syistä.
Liitteenä muutosteksti alkuperäiseen sopimukseen.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy sosiaali- ja kriisipäivystyksen sopimuksen muuttamisen liitteen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

2

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite sopimukseen
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Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven kuntien kotouttamisohjelma
63/04.03.01/2021
KYHALL § 92

Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan kerran neljässä vuodessa. Kotouttamisohjelma on kunnassa toteutettavan maahanmuuttopolitiikan kannalta keskeinen ohjelma-asiakirja. Ohjelma
sisältää suunnitelman tavoitteista, toimenpiteistä, voimavaroista sekä yhteistyöstä maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kotouttamisohjelma sisältää
myös konkreettiset toimenpiteet siitä, miten hyviä etnisiä suhteita kunnan
alueella edistetään ja seurataan.
Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven kuntien kotouttamisohjelman
päivittämistä varten kuntayhtymä on pyytänyt kunnilta edustajat
työryhmään. Lisäksi työryhmään pyydettiin edustajat Kelalta, TE-toimistolta ja ELY-keskukselta. Kuntien aiempi kotouttamisohjelma on laadittu ja
hyväksytty syyskuussa 2016.
(Valmistelija hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila, puh. 040-1808992)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä liitteenä olevan kotouttamisohjelman vuosille 2021-2025
2) että, kuntayhtymän hyvinvointipalvelut vastaavat jatkossakin ohjelman
päivittämisestä vähintään valtuustokausittain ja
3) esittää ohjelman hyväksyttäväksi Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven
valtuustoille ja huomioitavaksi kuntien talouden ja toiminnan
suunnittelussa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

3

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kotouttamisohjelma
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Kuntayhtymäjohtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan, hyvinvointipalvelujohtajan, terveys- ja
vanhuspalvelujohtajan ja ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökset 1.5-31.5.2021
KYHALL § 93

Saatetaan tiedoksi kuntayhtymän johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan,
hyvinvointipalvelujohtajan, terveys- ja vanhuspalvelujohtajan ja ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökset 1.5-31.5.2021.
Kuntayhtymä johtaja Tuomas Aikkila
Yleispäätökset
§ 38-43
Henkilöstöpäätökset
§1
Hankintapäätökset
§1
Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja
Henkilöstöpäätökset
§ ei ole
Työkokemuslisät
§ ei ole
Hankintapäätökset
§ ei ole
Yleispäätökset
§ ei ole
Hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila
Henkilöstöpäätökset
§ 21-26
Yleinen päätös
§ 7-8
Yleispäätökset (S)
§ ei ole
Hankintapäätös
§ ei ole
Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski
Henkilöstöpäätökset
§ 48-51
Yleinen päätös
§ ei ole
Koulutuspäätökset
§ ei ole
Hankintapäätökset
§ ei ole
Ympäristöjohtaja Sanna Räty
Henkilöstöpäätökset
§ 22-23
Yleinen päätös
§ ei ole
Koulutuspäätökset
§ ei ole
Hankintapäätökset
§ ei ole

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
KYHALL § 94

Saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet asiakirjat:
Valvira 10.6.2021 päätös Drno V/20324/2021 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen; Suomen Terveystalo Oy,
Helsinki
Valvira 10.6.2021 päätös Drno V/14264/2021 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen; 9Lives Ensihoito Oy,
Helsinki.
Valvira 4.6.2021 ilmoitus Drno V/15163/2021 yksityisen terveydenhuollon
palvelutoiminnan alkamisesta; Solo Health Oy, Helsinki.
Valvira 3.6.2021 päätös Drno V/15163/2021 lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Solo Health Oy, Helsinki.
Valvira 3.6.2021 päätös Drno V/18883/2021 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen; RokoteNyt Oy, Liikkuvat
yksiköt, Espoo.
Valvira 3.6.2021 ilmoitus, Drno V719675/2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan nimenmuutos ja mobiiliyksikön sijoittuminen toimipaikkaan; RokoteNyt Oy, Liikkuvat yksiköt, Espoo.
Valvira 21.5.2021 ilmoitus Drno V/15160/2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan muutosilmoitus; UpWeGo Oy, Koronanäytteenottopiste, Jyväskylä.
Valvira 20.5.2021 ilmoitus Drno V/11983/2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan muutosilmoitus; Suomen Terveystalo
Oy, Terveystalo Oulu Albertinkatu.
Valvira 17.5.2021 ilmoitus Drno V/13260/2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan alaisen väliaikaisen näytteenottopaikan
lisääminen; Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo mobiili -koronanäyteenottopiste (NLM-155), Seinäjoki.

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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17.06.2021

Muut asiat
KYHALL § 95

Yhtymähallitus käytti yksimielisesti otto-oikeutta koskien talous- ja
henkilöstöjohtajan 10.6.2021 viranhaltijapäätöstä § 3 ja päätti, että
1.5.-17.6.2021 talous- ja henkilöstöhallinnon henkilökunnalle korvataan
ylityöt talous- ja henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätöksen mukaisesti ja
18.6.2021 lähtien ylityökorvaukset maksetaan KVTES:n mukaisesti.
Perusteluna päätökselle on se, että kaikkia kuntayhtymän työntekijöitä pitää
kohdella yhdenvertaisesti.
Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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 76-87, 91-94
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.
Pykälät 88-90, 95
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:

