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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Sinikka Parttimaa

Teija Mykkänen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla 15.12.2021
Piia Turpeinen

Pöytäkirjan tarkastajat:

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
SELÄNNE
Kuntayhtymähallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 167

16/2021

324

08.12.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KYHALL § 167

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 laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KYHALL § 168

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

Ehdotus:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sinikka Parttimaa Haapajärveltä ja Teija
Mykkänen Pyhäjärveltä. Pöytäkirjantarkastajat toivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestys
KYHALL § 169

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:

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Paavo Ranua pyysi puheenvuoron muissa
asioissa.
Hyväksyttiin yksimielisesti sillä lisäyksellä, että lisäasiana tullut Esitys
Pohjois-Pohjanmaan Vaten toiseksi varapuheenjohtajaksi käsitellään § 172
ennen muita asioita.
Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi saapui kokoukseen tämän
asian käsittelyn aikana klo 12.04.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuukausiraportti 10/2021
134/02.02.02/2021
KYHALL § 170

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. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen, puh. 044 445 6639)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Jäsen Marjatta Seppä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo
12.06.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuosisopimus ja talousarvio vuodelle 2022
99/02.02.00/2021
KYHALL § 140

Perussopimuksen 19 §:n mukaan kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma
hyväksytään yhtymävaltuustossa vuosittain lokakuun loppuun mennessä.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Talousarviota on valmisteltu kuntayhtymän viranhaltijoiden toimesta. Kuntayhtymähallituksen jäsenille ja jäsenkuntien edustajille on pidetty talousseminaari 21.6.2021, jossa esiteltiin vuoden 2022 kehysbudjetti. Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat ovat käyneet ns. kuntakierroksilla syyskuussa.
Näissä tilaisuuksissa olivat läsnä myös kuntien johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöstöä. Talousarvio vuodelle 2022 osoittaa vuoden 2021 talousarvioon verrattuna menojen kasvua 1,5 %. Menojen kasvukehitys on kuitenkin ollut maltillista, sillä keskimääräinen nousu vuodesta 2015 vuoteen
2022 osoittaa noin 2,3 %:n menojen kasvua.
Liitteenä esitys talousarvioksi vuodelle 2022.Taloussuunnitelmaa ei tehdä
vuosille 2023-2024, koska sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät
hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.
Talousarvioesityksessä jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä 72,5 miljoonaa euroa ja ne jakaantuvat kunnittain seuraavasti: Haapajärvi 31,72 M€,
Kärsämäki 0,25 M€, Pyhäjärvi 27,6 M€ ja Reisjärvi 12,9 M€. Kärsämäen
kunnalle tuotetaan ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut. Kunta-alan sopimukset päättyvät 28.2.2022.Talousarviossa on varaudutaan 1,5 %:n palkkojen nousuun.
(Valmistelija: Va. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen, puh. 044 445 6639)

Ehdotus:

Va. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle talousarvion vuodelle 2022 hyväksymistä liitteen mukaisena. Kuntayhtymän
toiminnassa varaudutaan kuntyhtymän lakkaamiseen ja taloussuunnitelmaa
ei tehdä vuosille 2023-2024.
Keskustelun jatkuttua päätettiin pitää tauko klo 10.41-10.56, jonka jälkeen
suoritettiin nimenhuuto.

Muutettu ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Va. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää tarkistaa liitteen mukaista talousarvioesitystä terveys- ja vanhuspalveluiden tehostetun palveluasumisen palvelusetelin osalta seuraavasti: Haapajärvi -125.600 euroa, Pyhäjärvi -241.000 euroa ja Reisjärvi -35.000 euroa ja esittää yhtymävaltuustolle
sen hyväksymistä.
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Kuntayhtymän toiminnassa varaudutaan kuntayhtymän toiminnan lakkaamiseen, joten taloussuunnitelmaa ei tehdä vuosille 2023-2024.
Jäsen Jukka Tikanmäki esitti, että talousarvioon kirjattaisiin, että kotisairaala toiminnan sairaanhoitajien vakanssien kotipaikka olisi yksi Pyhäjärvellä
ja yksi Reisjärvellä.
Jäsenet Teija Mykkänen ja Raija Leppäharju kannattivat Jukka Tikanmäen
esitystä.
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava esitys puheenjohtaja teki äänestysesityksen. Ne, jotka kannattavat va. kuntayhtymän johtajan tekemää
muutettua pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat jäsen
Jukka Tikanmäen esitystä, kotisairaala toiminnan sairaanhoitajien vakanssien kotipaikka olisi yksi Pyhäjärvellä ja yksi Reisjärvellä, äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä JAA ääniä yhteensä 6 kpl (Paavola,
Kukkola, Ilvesvuori, Huuskonen, Parttimaa, Savola) ja EI ääniä yhteensä 3
kpl (Tikanmäki, Leppäharju, Mykkänen).
Muutettu pohjaesitys hyväksyttiin.
Jäsen Raija Leppäharju esitti, että sivulle 35 lisättäisiin lause: huolehditaan
siitä, että Pyhäjärvellä pystytään antamaan vastaanottoaikoja ja siten turvataan pieneläinlääkäripalvelut.
Jäsen Jukka Tikanmäki kannatti Raija Leppäharjun esitystä.
Raija Leppäharjun esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Jäsen Sinikka Parttimaa esitti, että periaatepäätöstä suluista ei ole kumottu,
joten lauseke voisi olla kirjattuna talousarvioon. Esitystä ei kannatettu.
Jäsen Aila Kukkola esitti, että vuoroperiaatteet lisättäisiin sulkuihin. Esitystä ei kannatettu.
Jäsen Jukka Tikanmäki esitti, ettei kirjausta kesäsulusta tehdä talousarvioon. Esitystä ei kannatettu.
Jäsen Sinikka Parttimaa veti esityksensä pois.
Jäsen Jukka Tikanmäki esitti, että talousarvioon kirjattaisiin, että arviointiyksikkö järjestetään Pyhäjärvellä.
Jäsen Raija Leppäharju kannatti Jukka Tikanmäen esitystä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Jäsen Jukka Tikanmäki veti esityksensä pois.
Päätös

Yhtymähallitus päätti tarkistaa liitteen mukaista talousarvioesitystä terveysja vanhuspalveluiden tehostetun palveluasumisen palvelusetelin osalta seuraavasti: Haapajärvi -125.600 euroa, Pyhäjärvi -241.000 euroa ja Reisjärvi
-35.000 euroa ja esittää yhtymävaltuustolle sen hyväksymistä.
Kuntayhtymän toiminnassa varaudutaan kuntayhtymän toiminnan lakkaamiseen, joten taloussuunnitelmaa ei tehdä vuosille 2023-2024.
Sivulle 35 lisätään lause: Huolehditaan siitä, että Pyhäjärvellä pystytään antamaan vastaanottoaikoja ja siten turvataan pieneläin palvelut.
Tämän asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 13.11-13.16.
Tauon jälkeen suoritettiin uusi nimenhuuto.
Va. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen, terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski ja hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila olivat
paikalla asiantuntijoina tämän asian käsittelyn aikana.
Reisjärven kunnanjohtaja Marjut Silvast poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 12.31.

KYVALT § 32

Yhtymähallitus on kokouksessaan 17.11.2021 § 152 päättänyt esittää
yhtymävaltuustolle, että talousarvio palautetaan uudelleen käsittelyyn.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KYHALL § 171
Yhtymävaltuuston kokouksen 17.11.2021 jälkeen on talousarvioesitykseen
tehty seuraavat muutokset, jotka on kirjattu "vuosisopimus ja talousarvio
2022" liitteeseen: Haapajärven dialyysin tulojen vähennys 120.000 euroa,
Pyhäjärven dialyysin menojen vähennys 120.000 euroa ja Reisjärven erikoissairaanhoidon menojen vähennys 150.000 euroa.
(Valmistelija: va. kuntayhtymän johtaja Jorma Turunen, puh. 044 445 6196).

Ehdotus:

Va. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2022 talousarvion hyväksymistä liitteen mukaisena.
Kuntayhtymän toiminta lakkaa 31.12.2022, joten taloussuunnitelmaa ei tehdä vuosille 2023 - 2024.

Muutettu ehdotus:

Va. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2022 talousarvion hyväksymistä liitteen mukaisena seuraavin muutoksin: Pyhäjärven osalta 4762 Aluesairaala, vähennys 100.000 euroa, 4511
Kotihoito, toimintuotot lisäys 44.000 euroa, 4515 Palvelunohjaus ja
kotikuntoutus, toimintakulujen vähennys 10.000 euroa, 4751 Akuuttihoito,

Pöytäkirjan tarkastajat:
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toimintatuotot lisäys 20.000 euroa, 4755 Suun ja hampaiden hoito, toimintakulujen vähennys 20.000 euroa.
Kuntayhtymän toiminta lakkaa 31.12.2022, joten taloussuunnitelmaa ei tehdä vuosille 2023-2024.
Päätös:

Muutettu pohjaesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

2

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vuosisopimus ja talousarvio vuodelle 2022
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Esitys Pohjois-Pohjanmaan Vaten toiseksi varapuheenjohtajaksi

137/00.01.02/2021

KYHALL § 172

Väliaikainen valmistelutoimielin (Vate)
-valmistelee hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen
-vastaa muun muassa henkilöstön siirtosuunnitelmasta (17 000-18 000
henkilöä), toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta sekä vuosien
2021 ja 2022 talousarvioista
-käyttää tehtäviinsä liittyvää päätösvaltaa aluevaltuuston toimikauden alkuun
asti (28.2.2022)
-valmistelee aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa käsiteltävät asiat ja
kutsuu valtuutetut kokoukseen
Valmistelutoimielin koostuu yhteensä 22 jäsenestä. Jäsenet edustavat hyvinvointialueen kuntia, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueita, sairaanhoitopiiriä, erityishuoltopiiriä ja alueen pelastustoimea. Jäsenet ovat edellä mainittujen organisaatioiden viranhaltijoita ja toimivat väliaikaisessa valmistelutoimielimessä virkavastuulla. Jäsenet on nimetty alueittain
ja tasa-arvosta annetun lain mukaisesti myös sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitosten edustus huomioiden.
Oulun Eteläisen alueen jäseninä ovat Johanna Patanen ja Hannele Koski.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion johtaja Johanna Patanen on toinen varapuheenjohtaja. Johanna on irtisanoutunut Kallion johtajan virasta. Kalliossa nimettäneen vaten jäseneksi talousjohtaja Urho Möller. Poliittisissa neuvotteluissa on sovittu, että toinen varapuheenjohtaja kuuluu Oulun Eteläisen alueelle.
(Valmistelija: va. kuntayhtymän johtaja Jorma Turunen, puh. 044 445 6196).

Ehdotus:

Va. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus esittää Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin hallitukselle, että väliaikaisen valmistelutoimielimen toiseksi
varapuheenjohtajaksi valitaan vaten jäsen Hannele Koski.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut asiat
KYHALL § 173

Pöytäkirjan tarkastajat:

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Ranua Paavo toi tiedon hallitukselle, että
Selänteen takaisinsoittojärjestelmä ei aina toimi ja takaisinsoittoajat eivät
välttämättä pidä paikaansa.

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
SELÄNNE

PÖYTÄKIRJA

16/2021

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 167-173
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.

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:

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
SELÄNNE

PÖYTÄKIRJA
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Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

