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PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla 2.9.2021
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KYHALL § 96

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 § 97

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 Helena
Kinnunen Reisjärveltä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestys
KYHALL § 98

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 yksimielisesti siten, että esityslistassa § 103 paikallinen
sopimus vuorokausilevon lyhentämisestä siirretiin §:ksi 100. §:n 99
kuukausiraportti 6/2021 jälkeen.
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Kuukausiraportti 6/2021
86/02.02.02/2021
KYHALL § 99

Kuntayhtymähallitus on hyväksynyt 29.9.2012 § 113 Sisäisen valvonnan
ohjeen. Sen mukaisesti yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja
talouden sekä toiminnan toteutumisesta raportoidaan huhti-, elo- ja marraskuun lopun tilanteissa. Raportit laaditaan palvelujohtajien toimesta palvelulinjoittain ja niistä tehdään kuntayhtymän johtajan sekä talous- ja henkilöstöjohtajan toimesta koko kuntayhtymää koskeva osavuosikatsaus. Raporteissa on määrärahojen toteutumisen lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota
tavoitteiden toteutumiseen ja esitettävä mahdolliset poikkeamat suunnitelmiin ja tehtävä toimenpide-ehdotukset tilanteen johdosta välittömästi havaitun poikkeaman jälkeen. Palvelulinjojen tulee seurata taloudellista tilannetta
jatkuvasti. Vuoden 2021 talousarvion toteutumisesta tuotetaan lisäksi kuukausiraportteja kuntayhtymähallitukselle.
Vuoden 2021 toimintakuluihin on varattu 80.722.871 euroa. Jäsenkuntien
talous on edelleen tiukka ja se edellyttää kuntayhtymältä tiukkaa talouskuria. Vuoden 2021 talousarvion laadinnassa on otettu huomioon mm. kunta-alan sopimusten vaikutukset ja henkilöstökulujen 2,5 %:n korotusvara.
Ajantasaisen raportoinnin saavuttamiseksi yhtymähallitukselle jaetaan kuntayhtymän tuloslaskelma pääsääntöisesti kokousta edeltävältä päivältä.
Kuukausiraportissa verrataan toteutumaa edellisen vuoden vastaavaan aikaan.
Lomarahat kuntayhtymässä maksetaan kesäkuun palkoissa ja lomapalkkavaraus kirjataan tilinpäätöskirjauksena. Sisäiset siirrot palvelulinjojen ja jäsenkuntien palvelujen osalta tehdään osavuosikatsauksiin. Erikoissairaanhoidon laskutus sairaanhoitopiiriltä toteutuu kuukauden viiveellä ja oikaistaan tilinpäätöksen yhteydessä. Asiakasmaksutulot laskutetaan seuraavan
kuukauden alussa, joten nekin toteutuvat kuukauden viiveellä. Raportti esitellään kokouksessa.
(Valmistelija: Vt. alous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen, puh. 044 445 6639)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös:

Puheenjohtajan avattua keskustelun jäsen Jouni Jussinniemi esitti ponnen:
Selänteen kotihoitoyksiköiden resurssi- ja työhyvinvointiasioiden selvitystä
jatketaan ja tulevalle hallitukselle raportoidaan marraskuun lopussa.
Jäsen Aila Kauranen kannatti pontta.
Kuukausiraportti merkittiin tiedoksi.
Talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen oli asiantuntijajäsenenä

Pöytäkirjan tarkastajat:
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tämän pykälän käsittelyn aikana.
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

1

Kuukausiraportti 6/2021
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Paikallinen sopimus vuorokausilevon lyhentämisestä
77/01.00.00/2021
Henkilöstöjaos § 31
SOTE-sopimuksen työaikaluvun 9 §:n 5 momentin mukaan työntekijälle/viranhaltijalle on jaksotyössä annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin keskeytymätön lepoaika varallaoloaikana tehtyä työtä lukuun ottamatta (TAL 25 §). Uusien määräysten
mukaan vuorokausilepo voidaan lyhentää yhdeksään tuntiin työn järjestelyistä liittyvistä syistä.
Hallituksen esityksen 158/2018 mukaan jaksotyössä vuorokausilepo olisi
lähtökohtaisesti annettava pääsäännön mukaisena, levon lyhentäminen yhdeksään tuntiin ei tulisi olla säännönmukaista. Lyhentäminen voisi tulla kysymykseen, kun työn luonne tai epäsäännöllisiin työvuoroihin perustuvat
työn järjestelyt sitä edellyttävät. Esimerkiksi vuorojen vaihtuessa voisi vuorokausilevon lyhentäminen olla tarpeen. Perusteena voisi olla myös työn
luonteeseen liittyvä syy, kuten esimerkiksi potilaan asianmukaisen hoidon
kannalta tarkoituksenmukaiset vuorojärjestelyt. Perusteena vuorokausilevon
antamiselle yhdeksän tunnin mittaisena voisi niin ikään olla työntekijöiden
kannalta epätarkoituksenmukaisten työvuorojen välttäminen. Työntekijöiden toive tehdä työvuorot tiiviimmässä ryppäässä ja sen jälkeen saada pidemmät vapaajaksot voisivat olla peruste lyhentää vuorokausilepo yhdeksään tuntiin.
SOTE-sopimuksessa on kuitenkin sovittu siitä, että työaikalaissa esitetyn lisäksi vuorokausilevon lyhentämisestä 9 tuntiin voidaan tehdä pääsopimuksen mukainen paikallinen työ- ja virkaehtosopimus. Sopimuksella voidaan
laajemmin poiketa vuorokausilevon antamisesta. Paikallisen sopimuksen
määräysten soveltaminen työntekijään/viranhaltijaan edellyttää lisäksi työntekijän/viranhaltijan selkeästi todennettavaa esimerkiksi kirjallista suostumusta. Tästä edellytyksestä ei voida poiketa paikallisella sopimuksella.
Korvaava lepoaika on annetta seuraavan vuorokausilevon yhteydessä tai jos
se ei ole työn järjestelyistä johtuvista painavista syistä mahdollista, niin
pian kuin se on mahdollista, kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa. Korvaava
lepoaika annetaan yhdenjaksoisena, eikä sitä saa sijoittaa varallaoloajalle.
Määräys on voimassa 1.9.2021-28.2.2022. Määräaikaisuus ei kuitenkaan estä tekemässä toistaiseksi voimassa olevaa paikallista sopimusta.
Ammattijärjestöjen kanssa on neuvoteltu 4.8.2021 paikallinen virka- ja
työehtosopimus vuorokausilevosta jaksotyössä SOTE-sopimuksen 9 §:n 5
momentin mukaisesti.
Liitteenä paikallinen virka- ja työehtosopimus vuorokausilevosta jaksotyösPöytäkirjan tarkastajat:
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sä.
(Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen, puh. 044 445 6639)

Ehdotus:

Vt. talous- ja henkilöstöjohtaja: Henkilöstöjaos esittää kuntayhtymähallitukselle hyväksyttäväksi paikallisen virka- ja työehtosopimuksen vuorokausilevosta jaksotyössä 1.9.2021 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin.
Jukka Tikanmäki saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo
9.06.

KYHALL § 100
Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy paikallisen sopimuksen
vuorokausilevosta jaksotyössä 1.9.2021 alkaen liitteen mukaisena.

Päätös:

Hyväksyttiin.
Talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen oli kokouksessa asiantuntijajäsenenä tämän pykälän käsittelyn aikana.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

2

Paikallinen sopimus vuorokausilevon lyhentämisestä 9 tuntiin
1.9.2021
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Talous- ja henkilöstöjohtajan viran täyttäminen
84/01.01.00/2021
KYHALL § 101

Talous- ja henkilöstöjohtajan virka on täytetty määräaikaisesti ajalle 18.6.31.12.2021. Virka vapautuu 1.1.2022 alkaen. Käytännössä talous- ja henkilöstöjohtajan viran hoitamista varten tarvitaan uusi viranhaltija 1.12.2021
alkaen.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallintosäännön 21 §:n mukaan yhtymähallitus valitsee kuntayhtymän johtajan, palvelujohtajat ja palvelupäälliköt. Työpaikan julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija
tai työntekijä.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:ssä määrätään, että virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä ja hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä
säädetyllä tavalla.
Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslain 125
§:ssä. Lisäksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n mukaan virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä ei ole rikseen määritelty talous- ja henkilöstöjohtajan kelpoisuusvaatimuksia, joten kelpoisuus
voidaan määritellä viranhakuilmoituksessa.
Oheismateriaalina viranhakuilmoitus.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää julistaa haettavaksi talous- ja
henkilöstöjohtajan viran. Kelpoisuusehtona haettavaan virkaan on soveltuva
korkeakoulututkinto sekä käytännön perehtyneisyys kunnalliseen talous- ja
henkilöstöhallintoon. Hakuilmoitus julkaistaan kuntayhtymän ilmoitustaululla ja internet-sivuilla sekä sivuilla www.kuntarekry.fi ja
www.te-palvelut.fi.

Päätös:

Puheenjohtajan avattu keskustelun Jukka Tikanmäki esitti asian jättämistä
pöydälle. Jäsen Jouni Jussinniemi kannatti esitystä.
Esitys jätettiin yksimielisesti pöydälle.
Jäsen Marjatta Seppä poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 10.38.

Oheismateriaali
Pöytäkirjan tarkastajat:

Talous- ja henkilöstöjohtajan työpaikkailmoitus 27.8.2021
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Oikaisuvaatimus/Kotihoidon sairaanhoitaja/Pyhäjärven kotihoito
85/01.01.01/2021
KYHALL § 102

* * * * * * * * ** * * * * * * on 28.7.2021 tehnyt oikaisuvaatimuksen
koskien Pyhäjärven kotihoidon sairaanhoitajan tehtävään valintaa.
Perustelu oikaisuvaatimukselle on, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * Lisäksi * * * * sanoo hänellä olevan
työkokemusta reilusti enemmän kuin nyt valitulla henkilöllä.
Kotihoidon sairaanhoitajan tehtävän hakuilmoitus on julkaistu
Kuntarekryssä 27.5.2021 ja haku on päättynyt 11.7.2021.
Kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tehtävään oli laillistettu
sairaanhoitajan tutkinto nro 559/1994. Kotihoidon sairaanhoitajan (SH808)
tehtävää haki kaksi henkilöä, jotka molemmat täyttivät
kelpoisuusvaatimuksen.
Vs. kotihoidonohjaaja Jaana Hynninen ja vs. palvelujohtaja Tarja
Vaitiniemi ovat haastatelleet molempia hakijoita. Vs. palvelujohtaja Tarja
Vaitiniemi on tehnyt henkilöstön valintapäätöksen ja valinnut työryhmän
esityksen mukaisesti toisen hakijoista haastattelussa ja hakemuksessa esiin
tulleen soveltuvuuden ja osaamisen perusteella kotihoidon sairaanhoitajan
tehtävään.
(Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö Seija Kärkkäinen, puh. 044 445 6639)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hylkää oikaisuvaatimuksen
seuraavilla perusteilla:
1) päätöksenteossa ei ole tapahtunut menettelyvirhettä eikä toimivallan
ylitystä ja
2) työnantaja on valinnut toimeen kelpoisuusvaatimuksen täyttäneen
hakijan haastattelussa esiin tulleen soveltuvuuden ja osaamisen perusteella.

Päätös:

Hyäksyttiin yksimielisesti.

Oheismateriaali

Oikaisuvaatimus sairaanhoitajan toimi Pyhäjärven kotihoidossa
Viranhaltijan henkilöstöpäätös § 7 hoitotyönjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Liittyminen Kelan Kantapalveluiden sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjäksi
74/00.01.02/2021
KYHALL § 103

Sosiaalihuollon tiedonhallinnassa kehitetään asiakastietojärjestelmiä niin,
että asiakasta koskevat tiedot ovat nykyistä paremmin hyödynnettävissä
asiakastyössä. Tavoitteena on, että sosiaalihuolto liittyy asteittain Kanta-palvelujen käyttäjäksi. Sosiaalihuollon asiakastiedon Kanta-arkistoon tallennetaan kaikki sosiaalipalveluissa syntyvät, asiakasta koskevat asiakasasiakirjat. Kanta-arkisto hyödyttää taloudellisesti ja laadullisesti organisaation asiakastietojen käsittelyä mm. parantamalla tietosuojaa, tekemällä asiakirjoista yhdenmukaisia, parantamalla asiakastietojen saatavuutta palvelujen
suunnitteluun ja kehittämällä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaa.
Kanta-palvelujen laajentaminen sosiaalihuoltoon luo edellytykset myös sote-uudistuksessa tarvittavaan asiakastiedon saatavuuteen uusilla sote-alueilla. Kanta-palveluihin liittymisen myötä sosiaalihuollon asiakastiedot muodostavat yhteisen rekisterin, mikä mahdollistaa tiedon paremman saatavuuden toimialan sisällä.
Ppky Selänteen sosiaalihuollon asiakastiedot kirjataan CGI:n ProConsona
järjestelmään. Ensimmäisen vaiheen Kanta uudistus tapahtuu syksyllä 2021
ProConsonan päivittyessä OMNI360 järjestelmäksi. OMNI360 päivittyy asteittain Kanta yhteensopivaksi. Tämänhetken tiedon mukaan järjestelmä on
vuonna 2023 Kanta yhteensopiva. Ennen Kanta yhteensopivuutta on mahdollista viedä vanhat, päättyneet asiakastiedot Kantajärjestelmään jo syksyn
2021 aikana. Siirtäminen edellyttää liittymistä Kantapalveluiden sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjäksi.
(Valmistelija hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila p. 040-1808992)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää, että Peruspalvelukuntayhtymä Selänne liittyy Kelan Kantapalveluiden sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjäksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntayhtymän johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan, hyvinvointipalvelujohtajan, terveys-ja
vanhuspalvelujohtajan ja ympristöjohtajan viranhaltijapäätökset 1.6.-31.7.2021
KYHALL § 104

Saatetaan tiedoksi kuntayhtymän johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan,
hyvinvointipalvelujohtajan, terveys-ja vanhuspalvelujohtajan ja
ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökset 1.6.-31.7.2021
Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila
Yleispäätökset § 44-53
Henkilöstöpäätökset §
Hankintapäätökset §
Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja 1.6.-15.6.2021
Yleinenpäätös § 3
Henkilöstöpäätös § 13
Hankintapäätös § 1
Vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen
Yleispäätökset § ei
Henkilöstöpäätökset § ei
Hankintapäätökset § ei
Työkokemuslisät § ei
Hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila
Yleispäätökset § ei ole
Yleispäätökset (S) § ei ole
Henkilöstöpäätökset § 27-32
Hankintapäätökset § ei ole
Vs. hyvinvointipalvelujohtaja Sirpa Pengerkoski
Henkilöstöpäätökset § 24
Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski
Yleispäätökset § 7
Henkilöstöpäätökset § 52-53
Hankintapäätökset § 3-4
Koulutuspäätökset § ei ole
Ympäristöjohtaja Sanna Räty
Yleispäätökset § 5-8
Henkilöstöpäätökset § 24-27
Hankintapäätökset § 1
Koulutuspäätökset § ei ole
Hoitotyönjohtaja vs. palveluohjaaja Tarja Vaitiniemi
Henkilöstöpäätökset § 3-8

Ehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi.
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Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

PÖYTÄKIRJA
§ 104

Merkittiin tiedoksi.

26.08.2021

8/2021

190

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
SELÄNNE
Kuntayhtymähallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 105

8/2021

191

26.08.2021

Ilmoitusasiat
KYHALL § 105

Saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet asiakirjat:
Valvira 17.8.2021 päätös Drno V/27278/2021 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy,
Liikkuva näyteenottopiste (WRI-609)/ Tampere, Loviisa, Helsinki
Aluehallintovirasto 10.8.2021 ilmoitus PSAVI/4055/4057/04.01.01/2021
Ilmoituksevaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti/Kotipalvelu
Huusholli Oy/Haapajärvi
Kärsämäen kunta ote pöytäkirjasta Valtuusto § 62 3.8.2021/ Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymävaltuusto 1.8.2021-31.5.2025.
Valvira 6.8.2021 päätös Drno V/26521/2021 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy/
Liikkuva näytteenottopiste (DOZ-537)/Vantaa.
Aluehallintovirasto 30.7.2021 päätös PSAVI/6425/2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Fysioterapia
Jonna Ky/ Reisjärvi.
Valvira 27.7.2021 ilmoitus Dnro V/26398/2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Terveys Virma Oy c/o
Silmäasema Fennica Oy/ Silmäasema Rekka/ Liikkuva yksikkö/ Helsinki.
Valvira 19.7.2021 päätös Dnro V/23622/2021 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ OmaValmius Oy/ Mäntsälä/ Lappila.
Valvira 9.7.2021 ilmoitus Dnro V/22420/2021 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan toimipaikan muutosilmoitus/ Suomen Terveystalo Oy/
Terveystalo Mobiilimagneetti/Helsinki.
Valvira 9.7.2021 ilmoitus Dnro V/15448/2021 ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Jumed Oy/ Tuusula.
Valvira 9.7.2021 päätös Dnro V/15448/2021 lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Jumed Oy c/o Nordic Health Finland Oy/ Nordic
Health-Ruskeasuo/ Helsinki.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 2.7.2021 päätösnumero
21/0312/2, kunnallisasiaa koskeva valitus koskien Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus 27.2.2020 § 38.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 2.7.2021 päätösnumero
21/0311/2, kunnallisasiaa koskeva valitus koskien Peruspalvelukuntayhty-

Pöytäkirjan tarkastajat:
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mä Selänteen kuntayhtymähallitus 27.2.2020 § 37.
Valvira 6.7.2021 päätös Dnro V/25179/2021 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Solo Health Oy/ Helsinki
Aluehallintovirasto 2.7.2021 ilmoitus PSAVI/1610/2021 yksityisen terveydenhuollon asemapaikan lopettaminen/ Oulun Seudun Sairaankuljeuts Oy/
Oulu.
Aluehallintovirasto 1.7.2021 ilmoitus PSAVI/3914/04.01.01/2021 yksityisen ympärivuorokautisen sosiaalihuollon palvelujen perustietojen muutos/
Lampelan Palvelukoti ky/ Tulppo.
Aluehallintovirasto 1.7.2021 päätös PSAVI/1609/2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Oulun Seudun Sairaankuljetus Oy/ Oulu.
Valvira 24.6.2021 ilmoitus Dnro V/23724/ 2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien laajentaminen/ Aimo
Group Oy/ Söderkulla.
Valvira 18.6.2021 päätös Dnro V/21772/2021 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy/
Covid-19 liikkuva näytteenottopiste/ Vantaa.
Valvira 10.6.2021 päätös Dnro V/14264/2021 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy/
Helsingin toimipiste/ Porvoon toimipiste.
Valvira 10.6.2021 päätös Dnro V/202324/2021 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Suomen Terveystalo Oy/
Terveystalo mobiili koronanäytteenottopiste/ Tampere/ Seinäjoki.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 11.5.2021 päätösnumero
21/0223/2, kunnallisasiaa koskeva valitus koskien Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus 26.4.2019 § 75.
Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Jäsen Veikko Ekman oli poissa pykälän käsittelyn aikana 10.51-10.53.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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 96-99, 101, 104-106
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.
100,103
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
102

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälä

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Markkinaoikeus
Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki
puhelin: 029 56 43300
faksi: 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valitusaika
14 päivää
päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
* valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
* päätös, johon haetaan muutosta
* miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
* muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan ja valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta
ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun
lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu (vuonna 2016 maksu on 250 euroa).
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Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

