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PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla 2.12.2021
Piia Turpeinen

Pöytäkirjan tarkastajat:
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25.11.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KYHALL § 154

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 lähetetään 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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SELÄNNE
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25.11.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta
KYHALL § 155

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

Ehdotus:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Huuskonen Reisjärveltä ja Ulla Savola
Haapajärveltä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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SELÄNNE
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§ 156
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25.11.2021

Kokouksen työjärjestys
KYHALL § 156

Selänteen hallintosäännön 70 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Kuntayhtymähallitus voi ottaa käsiteltäväksi erillisellä päätöksellä sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Kuntayhtymähallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen
esityslistan mukaisena.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Sinikka Parttimaa pyysi puheenvuoroa muissa asioissa.
Jäsen Marjatta Seppä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo.
9.06.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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25.11.2021

Ympäristöjohtajan viran toimipaikan määrittäminen
132/01.01.00/2021
KYHALL § 157

Kuntayhtymähallitus päätti 26.4.2019 (73 §), ettei ympäristöjohtajan viran
hakuilmoituksessa mainita viran toimipaikkakuntaa.
Kuntayhtymähallitus otti päätöksellään 13.6.2019 (99 §) toistaiseksi voimassa olevaan ympäristöjohtajan virkaan Sanna Rädyn. Valintapäätöksessä
ei mainita viran toimipaikkakuntaa.
Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila on 14.6.2019 antamassaan viranhoitomääräyksessä määrännyt viran toimipaikaksi Reisjärven.
Ympäristöjohtaja kuuluu Selänteen johtoryhmään. Hän johtaa ympäristölautakunnan alaisuudessa ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden toimintaa ja vastaa toiminnasta ja taloudesta sekä huolehtii annettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Ympäristöjohtaja tapaa kaikkien toimipaikkojen
alaisiaan henkilökohtaisesti mm. kehityskeskustelujen ym. henkilöstöasioiden osalta. Hän tekee virkamatkoja hallinnon lisäksi myös valvontakohteisiin eli osallistuu myös käytännön valvontatyöhön.
Kaikissa Selänteen kunnissa on viranhaltijoiden toimipaikat. Tällä pyrittiin
jo heti toiminnan alussa järjestämään kaikkien jäsenkuntien asukkaille palvelut tasapuolisesti ns.yhden luukun järjestelmällä.
Tehtävien hoidon kannalta ympäristöjohtajan toimipaikka voi olla missä tahansa Selänteen toimipaikassa. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
****************************************
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden viranhaltijoiden toimipaikat on
pyritty järjestämään asuinpaikan mukaan, tai jos viranhaltija ei asu Selänteen alueella, mahdollisimman lähelle asuinpaikkaa. Tällä on pyritty siihen,
että virkamatkojen osalta kaikkia kohdellaan tasapuolisesti.
Sanna Rädyn toimipaikka oli ennen ympäristöjohtajan virkaan valintaa Pyhäjärvellä. Kun hänen viran toimipaikaksi on määrätty Reisjärvi, ei hän saa
korvauksia virkamatkoista, ellei virkamatka ala Reisjärveltä.
(Valmistelija: Va. kuntayhtymän johtaja Jorma Turunen, puh. 044 445 6196).

Ehdotus:

Va. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus määrää ympäristöjohtaja Sanna
Rädyn viranhoidon toimipaikaksi Pyhäjärven kaupunginviraston 1.12.2021
alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Reisjärven kunnanjohtaja Marjut Silvast saapui kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 9.11.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Paikallinen sopimus hälytysrahasta Koho ry
123/01.02.01/2021
Henkilöstöjaos § 40
Yhtymähallitus on kokouksessaan 24.5.2012 hyväksynyt paikallisen virkaja työehtosopimuksen hälytysrahan maksamisesta. Kokouksessaan
28.2.2013 § 21 yhtymähallitus on jatkanut paikallista sopimusta toistaiseksi
voimassaolevana. Yhtymähallitus on 10.10.2019 160 § tarkistanut paikallista virka- ja työehtosopimusta hälytysrahasta.
Henkilöstöjaos päätti 6.7.2021 27 §:ssä korottaa hälytysrahan suuruuden * *
* * * * kaikissa paikallisen sopimuksen tilanteissa ajalla 1.7.-30.9.2021.
Hoitotyössä tarvittavien sijaisten saanti on vaikeutunut edelleen. Erityisen
haasteellista se on terveys- ja vanhuspalveluissa äkillisten ja lyhytaikaisten
sairaus- ja muiden vapaiden sijaisten osalta. Varahenkilöstön määrä ei riitä
paikkaamaan kaikkia sijaistarpeita. Lisäksi vakinaisiin tehtäviin ei ole hakijoita enää edellisten vuosien tapaan.
Selänteen työantajan edustajat va. talous- ja henkilöstöjohtaja ja terveys- ja
vanhuspalveluiden palvelujohtaja ovat neuvotelleet ammattijärjestöjen
kanssa paikallisen sopimuksen tarkistamisesta 1.11.2021 alkaen. Neuvotteluissa sovittiin sopimuksen päivittämisestä SOTE-sopimuksen mukaiseksi
ja maksettavista korvauksista. Hälytysrahan määrää esitetään nostettavaksi
* * * * * * * * * * * * kesä- heinä- ja elokuiden lauantai-sunnuntailta sekä
loppiaiselta, vapun päivältä, helatorstailta ja itsenäisyypäivältä työhön aiheutuvasta häiriöstä. Hälytysrahan suuruus on työaikajaksoilla, joihin sattuu
joulu, uusivuosi, pääsiäinen tai juhannus esitetään maksettavaksi * * * * * *
Tuplavuorot maksetaan ylityönä ja hälytysraha sopimuksen mukaisesti.
Liitteenä luonnos paikalliseksi virka- ja työehtosopimukseksi.
(Valmistelija va. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen, puh. 044 445 6639)

Ehdotus:

Va. talous- ja henkilöstöjohtaja: Henkilöstöjaos päättää esittää yhtymähallitukselle hyväksyttäväksi liitteenä olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen hälytysrahasta 1.11.2021 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KYHALL § 158
Ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Va. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan hälytysrahaa koskevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen takautuvasti
1.11.2021 alkaen.
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Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

1

Pöytäkirjan tarkastajat:

13/2021

Paikallinen sopimus hälytysrahasta 1.11.2021 Koro ry:n kanssa
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03.11.2021
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Paikallinen sopimus hälytysrahasta (JHL ry/Jyty ry)
122/01.02.01/2021
Henkilöstöjaos § 41
Kuntayhtymähallitus on kokouksessaan 10.10.2019 § 160 hyväksynyt paikallisen virka- ja työehtosopimuksen hälytysrahan maksamisesta silloin,
kun potilas-/asiakasturvallisuus on selkeästi uhattuna ja siivoukseen/välinehuoltoon ei muuten saada riittävän kokenutta, osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa sisäisistä sijaisista, erilaisilla tehtäväjärjestelyillä, yhteistyötllä toisen yksikön kanssa.
Henkilöstöjaos päätti 6.7.2021 27 §:ssä korottaa hälytysrahan suuruuden * *
* * * * kaikissa paikallisen sopimuksen tilanteissa ajalla 1.7.-30.9.2021.
Selänteen työnantajan edustaja va. talous- ja henkilöstöjohtaja on tiedustellut ammattijärjestöiltä JHL ry ja Jyty ry halukkuutta muuttaa paikallista sopimusta 1.11.2021 alkaen SOTE-sopimuksen päivittämisestsä ja hälytysrahan maksamista samalla tavalla kuin Koho ry:n kanssa neuvotellussa sopimuksessa. Ammattijärjestöt ovat ilmoittaneet halukkuutensa paikalliseen
sopimukseen.
Hälytysrahan määrää esitetään nostettavaksi * * * * * * * * * * * * kesäheinä- ja elokuiden lauantai-sunnuntailta sekä loppiaiselta, vapun päivältä,
helatorstailta ja itsenäisyypäivältä työhön aiheutuvasta häiriöstä. Hälytysrahan suuruus on työaikajaksoilla, joihin sattuu joulu, uusivuosi, pääsiäinen
tai juhannus esitetään maksettavaksi * * * * * *. Tuplavuorot maksetaan
ylityönä ja hälytysraha sopimuksen mukaisesti.
Liitteenä luonnos paikalliseksi virka- ja työehtosopimukseksi.
(Valmistelija va. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen, puh. 044 445 6639)

Ehdotus:

Va. talous- ja henkilöstöjohtaja: Henkilöstöjaos päättää esittää yhtymähallitukselle hyväksyttäväksi liitteenä olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen hälytysrahasta 1.11.2021 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KYHALL § 159
Ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Va. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan hälytysrahaa koskevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen takautuvasti
1.11.2021 alkaen.
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Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

2

Pöytäkirjan tarkastajat:

13/2021

Paikallinen sopimus hälytysrahasta 1.11.2021 JHL ry:n ja Jyty
ry:n kanssa
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Paikallinen virka- ja työehtosopimus ylipitkistä työvuoroista
126/00.01.02/2021
Henkilöstöjaos § 42
Työnantajan edustajat ovat neuvotelleet ammattijärjestöjen Tehy ry:n ja Super ry:n kanssa paikallisesta virka- ja työehtosopimuksesta ylipitkissä työvuoroissa 14.9.2021. Ammattijärjestöiltä JHL ry ja Jyty ry on tiedusteltu halukkuutta tulla mukaan sopimukseen.
Työnantaja haluaa paikallisella sopimuksella ylipitkien työvuorojen mahdollisuudesta lisätä työhyvinvointia ja antaa mahdollisuuden tehdä eripituisia työvuoroja. Lisäksi sillä on vaikutusta Selänteen työnantajankuvaan.
Ammattijärjestöjen huolena oli työntekijöiden jaksaminen ja mikä vaikutus
sillä on työyhteisön toimivuuteen. Sopimusneuvottelut päättyivät yksimielisinä. Sopimuksen mukaan työvuoron pituudeksi jaksotyössä voidaan sopia
myös yli 10 tuntia, mutta maksimissaan 15 tuntia, jos työntekijä sitä itse toivoo. Tasoittumisjaksokohtaisesti voi olla 13-15 tunnin työvuoroja 1-3. Sopimusneuvotteluissa korostettiin työhyvinvoinnin seuraamista ja esimiehen
vastuuta. Sovittiin seurantapalaveri keväälle 2022.
Liitteenä paikallinen virka- ja työehtosopimus ylipitkistä työvuoroista.
(Valmistelija: va. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen, puh. 044 445 6639)

Ehdotus:

Va. talous -ja henkilöstöjohtaja: Henkilöstöjaos esittää paikallisen sopimuksen ylipitkistä työvuoroista hyväksyttäväksi yhtymähallitukselle 1.12.2021
alkaen toistaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KYHALL § 160
Ehdotus:

Va. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan ylipitkiä työvuoroja koskevan paikallisen, toistaiseksi voimassa olevan, sopimuksen 1.12.2021 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

3

Pöytäkirjan tarkastajat:

Paikallinen virka- ja työehtosopimus ylipitkistä työvuoroista
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Paikallinen sopimus lisätyövuorojen tekemisestä 13.12.2021-2.1.2022
131/00.01.02/2021
Henkilöstöjaos § 50
Työnantaja on neuvotellut ammattijärjestöjen kanssa kolmen viikon pituisen työaikajakson työjärjestelyistä ajalle 13.12.2021-2.1.2022 niissä yksiköissä, joissa se on tarpeen asiakas-/potilasturvallisuuden turvaamiseksi.
Neuvotteluissa 9.11.2021 on päästy sopimukseen kolmen viikon listan työjärjestelyistä ajalle 13.1§2.2021-2.1.2022 siten, että mikäli sijaisia ei saada,
niin vakinaisille/määräaikaisille työntekijöille tarjotaan ylimääräisten päivien tekemistä. Vuorotyönluonteista jaksotyötä tekeville työntekijöille ylimääräisten päivien tekemisestä maksetaan ylityökorvaus 50 %:lla korotettuna ensimmäiseltä 12 tunnilta ja sen jälkeen ylityökorvaus on 100 %.
Lisäksi maksetaan kannusterahaa* * *euroa. Työntekijä voi tehdä enintään
kolme ylimääräistä vuoroa. Muissa työaikamuodoissa ylityö ja ylityön maksuperusteet määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan.
Liitteenä paikallinen sopimus kolmen viikon tasoittumisjaksosta ajalle
13.12.2021-2.1.2022.
(Valmistelija: Va. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen, puh. 044 445 6639)

Ehdotus:

Va. talous- ja henkilöstöjohtaja: Henkilöstöjaos päättää esittää yhtymähallitukselle hyväksyttäväksi liitteenä olevan paikallisen sopimuksen kolmen
viikon tasoittumisjaksosta ajalle 13.12.2021-2.1.2022.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
KYHALL § 161

Ehdotus:

Va. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisen sopimuksen kolmen viikon tasoittumisjaksosta ajalle
13.12.2021-2.1.2022.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

4
5

Pöytäkirjan tarkastajat:

Paikallinen sopimus kolmen viikon tasoittumisjaksosta ajalle
13.12.2021-2.1.2022
Liite/Paikallinen sopimus kolmen viikon tasoittumisjaksosta
ajalle 13.12.2021-2.1.2022
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Oikaisuvaatimus Esperi Care Oy kyhall päätöksestä 23.9.2021 § 116 sääntökirja
130/05.02.04/2021
KYHALL § 162

Yhtymähallitus hyväksyi tehostetun palveluasumisen sääntökirjan
23.9.2021 (116 §) ja se tuli voimaan 24.9.2021 alkaen.
Sääntökirjassa on maininta asiakkaan henkilökohtaisen käyttövaran suuruudesta, joka on asiakasmaksulain mukaisesti 164 € kuukaudessa. Tehostetun
palvelusetelin tuottajiksi hyväksyttyjen palveluntuottajien hinnankorotus
voi olla korkeintaan 3,2 % 1.3.2022 alkaen.
Esperi Care Oy on tehnyt 29.10.2021 päivätyn oikaisuvatimuksen.
Esperi Care Oy:n mielestä Selänne ei voi yksipuolisesti muuttaa sääntökirjaa ja palveluntuottajilla on 60 päivää aikaa hyväksyä muutokset. Näin ollen
uusi sääntökirja ei voi astua voimaan 24.9.2021 yksipuolisella päätöksellä.
Lisäksi päätöksen hinnankorotuspykälä on epäselvä, ja indikoi, että Selänne
rajoittaisi palvelusetelien korotusprosenttia ennen kuin palveluntuottajat
ovat esittäneet korotuksensa. Esperi Care Oy esittää, että uusi palvelusetelisääntökirja astuu voimaan 1.1.2022. Oikaisuvaatimus liitteenä.
Yhtymähallituksen hyväksymää sääntökirjaa noudatetaan, kun kuntayhtymä
järjestää palvelusetelillä palveluita asiakkailleen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisesti. Sääntökirja ei
ole sopimus kuntayhtymän ja palveluntuottajan välillä, vaan sääntökirjassa
kuntayhtymä asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit
palveluntuottajille. Kuntayhtymällä on oikeus tehdä muutoksia tähän sääntökirjaan ja sen liitteiden sisältämiin määräyksiin. Kuntayhtymä ilmoittaa
muutoksista palveluntuottajalle kirjallisesti välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen.
Mikäli palveluntuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, tulee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti kuntayhtymälle kuudenkymmenen (60)
päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Selänne on ilmoittanut
sääntökirjamuutokset kaikille palveluntuottajille.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottaja voi arvioida Selänteen
asettamien vaatimusten tarkoituksenmukaisuutta ennen kuin hakeutuu palvelujen tuottajaksi ja arvioidessaan, jatkaako tuottajana kustannus- rakenteen muuttuessa.
(Valmistelija va. kuntayhtymän johtaja Jorma Turunen, puh. 044 445 6196).

Ehdotus:

Va. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hylkää Esperi Care Oy:n oikaisuvaatimuksen edellä mainituin perustein.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 162
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8
9
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Oikaisuvaatimus kyhall 23.9.2021 § 116 sääntökirja
Liite 1 kyhall 23.9.2021 § 116
Liite 2 Tehostetun palveluasumisen sääntökirja
Liite 3 Lausunto STM
Liite 4 HS vieraskynä
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Oikaisuvaatimus Esperi Care Oy kyhall päätöksestä 23.9.2021 § 116
129/05.02.04/2021
KYHALL § 163

Yhtymähallitus hyväksyi tehostetun palveluasumisen sääntökirjan
23.9.2021 (§ 116) ja se tuli voimaan 24.9.2021 alkaen.
Sääntökirjassa on maininta asiakkaan henkilökohtaisen käyttövaran suuruudesta, joka on asiakasmaksulain mukaisesti 164 € kuukaudessa. Tehostetun
palvelusetelin tuottajiksi hyväksyttyjen palveluntuottajien hinnankorotus
voi olla korkeintaan 3,2 % 1.3.2022 alkaen.
Esperi Care Oy esittää 19.10.2021 päivätyllä oikaisuvaatimuksella, että
Selänne kumoaa päätöksensä ja linjaa uudeksi tehostetun palveluasumisen
hinnankorotukseksi vuodelle 2022 18,35 %:n korotuksen (vähintään tasoon
120 €/vrk/asukas, pl. ateriat) siten, että korotuksessa otetaan huomioon:
1) Vanhuspalvelulakimuutoksesta aiheutuneet kulut palveluntuottajille
1.1.2022, kun hoitohenkilöstömitoitus alueen tehostetun palveluasumisen yksikössä nousee vuodenvaihteessa 0,55:stä 0,6: een.
2) Vanhuspalvelulakimuutoksesta aiheutuneet kulut välillisestä työstä.
3) TES-korotusten vaikutus 1.4.2019 alkaen.
Esperi Care Oy:n näkemyksen mukaan Selänteen ikääntyneiden tehostetun
palveluasumisen palvelusetelin arvo ei ole kohtuullinen 1.1.2022, mikäli
palvelusetelin arvoa ja hintaa ei koroteta tasolle, joka huomioi vanhuspalvelulain koko vaikutusta (ei vain vaikutus välillisen työn resursointiin) ja
TES-korotusten sekä inflaation vaikutus tuotantokustannuksiin. Oikaisuvaatimus liitteenä.
Selänteellä on käytössä PSPO -järjestelmä (sähköinen ostopalvelu- ja palvelusetelijärjestelmä), jonka kautta palveluntuottajat ovat hakeutuneet palvelusetelin tuottajiksi ja hakeutuessaan hyväksyneet Selänteen palvelusetelin
sääntökirjan ja toimittaneet hyväksyttäväksi PSOP:n kautta vaadittavat asiakirjat. Palveluntuottajat tekevät hinnankorotusanomukset PSOP:n kautta,
jossa ne yhtymähallituksen hyväksymän tehostetun palveluasumisen palvelusetelisääntökirjan ohjeistuksen mukaisesti joko hyväksytään, pyydetään lisäselvitystä tai hylätään viranhaltijapäätöksellä.
Palveluseteli on yksi kuntien käytettävissä olevista palveluiden järjestämistavoista - ei kustannusten korvausjärjestelmä eikä oma itsenäinen palvelunsa. Sopimus palvelun tuottamisesta asiakkaalle perustuu asiakkaan omaan
oikeuteen valita palveluntuottaja. Sopimus on palvelusetelin saaneen asiakkaan ja palvelun tuottajan välinen asia.
Selänne lähtee toiminnassaan siitä, että asiakkaan sama palvelu ja palvelun
laatu on samantasoista riippumatta siitä, onko palvelu yksityisen vai julkisen sektorin tuottamaa.
Selänteen yhtymähallituksen päätös 23.9.2021 (116 §) hinnankorotuksista
on samansuuntainen Oulun eteläisen kuntayhtymien ja kuntien linjausten
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osalta.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan kunta päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyttää palveluseteliä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta
ja valtionosuudesta annetun lain 4 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisesti.
Palvelusetelijärjestelmän osalta Selänne toteaa, ettei palvelusetelijärjestelmä eivätkä korotukset ole edellä mainitun lain vastaisia. Korotusten osalta
on julkista ja yksityistä sektoria arvioitu yhdenmukaisesti huomioiden palveluiden tuottamisen kustannukset ja niiden nousu.
(Valmistelija: va. kuntayhtymän johtaja Jorma Turunen, puh. 044 445 6196).

Ehdotus:

Va. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hylkää Esperi Care Oy:n oikaisuvaatimuksen edellä mainituin perustein.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

11
12
13
14
15

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oikaisuvaatimus hinnankorotukseen
Liite 1 Kyhall 23.9.2021 § 116
Liite 2 hinnantarkistusesitys
Liite 3 STM:n lausunto
Liite 4 HS vieraskynä

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
SELÄNNE
Kuntayhtymähallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 164

13/2021

313

25.11.2021

Va. kuntayhtymän johtajan, va. talous- ja henkilöstöjohtajan, hyvinvointipalvelujohtajan,
terveys- ja vanhuspalvelujohtajan ja ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökset 1.10.-31.10.2021
KYHALL § 164

Saatetaan tiedoksi va. kuntayhtymän johtajan, va. talous- ja henkilöstöjohtajan, hyvinvointipalvelujohtajan, terveys- ja vanhuspalvelujohtajan ja ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökset 1.10-31.10.2021.
Va. kuntayhtymän johtaja Jorma Turunen
Yleispäätökset § 61 & 65
Henkilöstöpäätökset § 3
Hankintapäätökset §
Va. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen
Yleispäätökset § ei ole
Työkokemuslistä § ei ole
Henkilöstöpäätökset § 25-27
Hankintapäätökset § 3
Hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila
Yleispäätökset § ei ole
Yleispäätökset (S) § ei ole
Henkilöstöpäätökset § 43-49
Hankintapäätökset § ei ole
Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski
Yleispäätökset § 9
Henkilöstöpäätökset § 61-64
Hankintapäätökset §
Ympäristöjohtaja Sanna Räty
Yleispäätökset § ei ole
Henkilöstöpäätökset § ei ole
Hankintapäätökset § ei ole

Ehdotus:

Va. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee edellä mainitut viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Paavo Ranua poistui kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn aikana klo 10.30.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
KYHALL § 165

Saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet asiakirjat:
Aluehallintovirasto 17.11.2021 ilmoitus PSAVI/9518/2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan koko palvelutoiminnan lopettaminen/
Haapajärven lääkäritalo Oy, Haapajärvi.
Valvira 15.11.2021 päätös Dnro V/31503/2021 yksityisen terveydenhuollon
palvleujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Attendo Terapia Oy,
Ylivieska.
Valvira 9.11.2021 päätös Drno V/33548/2021 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Mehiläinen Oy, Mehiläinen Oulu Mobiiliyksikkö, Oulu, Rovaniemi.
Pyhäjärven kaupunki ote valtuuston päätöksestä 3.11.2021 § 87 Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven kuntien kotouttamisohjelma vuosille
2021-2025.
Aluehallintovirasto 3.11.2021 ilmoitus PSAVI/9227/2021 yksityisen sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ Haapajärven vanhustenkotiyhdistys ry, Kuonalan ryhmäkoti, Haapajärvi.
Reisjärven kunta ote valtuuston päätöksestä 18.10.2021 § 115 Haapajärven,
Pyhäjärven ja Reisjärven kuntien kotouttamisohjelma 2021-2025.
Haapajärven kaupunki ote kaupunginvaltuuston päätöksestä 20.9.2021 § 77
Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven kuntien kotouttamisohjelma
Aluehallintovirasto päätös Drno PSAVI/9170/05.07.04/2020 viite: kantelukirjoitus, saapunut aluehallintovirastoon 17.11.2020.
Valvira 27.10.2021 päätös Drno V/32907/2021 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy
Covid-19 liikkuva näytteenottopiste, Helsinki.
Valvira 27.10.2021 päätös Drno V/31491/2021 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Koulutussäätiö, Turku.
Valvira 27.10.2021 päätös Drno V/32421/2021 yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Etäterveysasema Kätevä Oy, Pori.
Valvira 25.10.2021 ilmoitus Drno V/30146/2021 ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Puhepiste Oy, Oulu.
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Valvira 25.10.2021 päätös Drno/30146/2021 lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Puhepiste Oy, Oulu.
Valvira 25.10.2021 ilmoitus Drno V/30690/2021 ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Sataseudun Ambulanssipalvelu
Oy, Säkylä.
Valvira 22.10.2021 päätös Drno V/30690/2021 lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Sataseudun Ambulanssipalvelu oy ja yleisötapahtumien päivistykset, Harjavalta.
Valvira 22.10.2021 ilmoitus Drno V/30931/2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan nimenmuutos/ Cybermed Oy, Helsinki.
Ehdotus:

Va. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee em. asiakirjat tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Paavo Ranua saapui kokoukseen tämän
pykälän käsittelyn aikana klo 10.32.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut asiat
KYHALL § 166

Yhtymähallituksessa keskusteltiin Selänteen henkilöstön työhyvinvoinnista.
Jäsen Tuomo Ilvesvuori oli poissa kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 10.33-10.34.

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 154-156, 164-166
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.
157-161
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
162-163

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
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