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Osallistujat

Läsnä

Nimi
Jokela Jari-Jukka
Leinonen Tuomo
Veivo Sointu
Alaraasakka Aili-Marja
Kaarre Martti
Kivelä Tauno
Mäenpää Sanna
Turtinen Maire
Valaja Sanna
Hyttinen Veikko
Kälkäjä Mari
Oinas-Panuma Eero
Pohjanvesi Tapio
Riekki Vesa
Törmänen Anni-Inkeri
Kumpuniemi Elina
Lämsä Seppo
Rissanen Maritta
Simoska Raimo
Huuhtanen Minna
Juntunen Risto
Moilanen Ahti
Räisänen Pentti
Tuovinen Reetta
Väyrynen Pertti
Kymäläinen Paula
Leinonen Jenna
Roivainen Jouko
Välinen Pekka
Pimperi-Koivisto Leena
Torvinen Juha
Ojala Marko
Piri Jouni
Pöykiö Hannele
Salmela Mirva
Saukkonen Tuula
Vuorinen Anu
Väisänen Ritva

Tehtävä
puheenjohtaja/Ii
1. varapuheenjohtaja/Simo
2.
varapuheenjohtaja/Pudasjärvi
jäsen/Ii
jäsen/Ii
jäsen/Ii
jäsen/Ii
jäsen/Ii
jäsen/Ii
jäsen/Pudasjärvi
jäsen/Pudasjärvi
jäsen/Pudasjärvi
jäsen/Pudasjärvi
jäsen/Pudasjärvi
jäsen/Pudasjärvi
jäsen/Simo
jäsen/Simo
jäsen/Simo
jäsen/Simo
jäsen/Utajärvi
jäsen/Utajärvi
jäsen/Utajärvi
jäsen/Utajärvi
jäsen/Utajärvi
jäsen/Vaala
jäsen/Vaala
jäsen/Vaala
jäsen / Vaala
jäsen / Vaala
kuntayhtymän johtaja
hallinto- ja henkilöstöjohtaja /
pöytäkirjanpitäjä
tietohallintopäällikkö
hankintapäällikkö
vs. vanhuspalvelujohtaja
perhe- ja
sosiaalipalvelujohtaja
ylilääkäri
kehitys- ja resurssijohtaja
vt. terveyspalvelujohtaja
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09.12.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
YhtValt 09.12.2020

Yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille ja
yhtymähallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on
lähetetty 1.12.2020 kullekin valtuutetulle ja yhtymähallitukselle sekä
jäsenkuntiin ilmoitustauluille laitettavaksi.
Valtuuston kokous aloitetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan
jäsenkunnittain
aakkosjärjestyksessä.
Nimenhuudon
jälkeen
puheenjohtajan on todettava, onko yhtymävaltuusto laillisesti kokoon
kutsuttu ja päätösvaltainen.
Valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään kaksi kolmannesta
valtuutetuista on paikalla.

Päätös
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09.12.2020

Pöytäkirjantarkastajien valinta
YhtValt 09.12.2020

Yhtymävaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän
kokouksen pöytäkirjan ja määrää heidät samalla tämän kokouksen
ääntenlaskijoiksi.

Päätös
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Katsaus valmisteluasteen asioihin
YhtValt 09.12.2020

Kuntayhtymän johtaja informoi yhtymävaltuustoa valmistelussa olevista
sekä muistakin kuntayhtymään ja kuntayhtymän toimintaan vaikuttavista
asioista. Samassa yhteydessä on mahdollisuus käydä keskustelua ko.
katsauksen pohjalta ja evästää valmistelutyötä. Katsauksen aikana
voidaan myös kuulla viranhaltijoita, ulkopuolisia asiantuntijoita ja muita
sidosryhmiä.

Päätös
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25
Varajäsenen valinta tarkastuslautakuntaan
YhtHall 23.09.2020 § 91

Valmistelija

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen, puh. 050 388 1830
Yhtymävaltuuston tulee valita Lauri Vakkalan tilalle tarkastuslautakunnan
varajäsen.
Tarkastuslautakunnan tämän hetkinen kokoonpano on:
Kunta

Jäsen

Henkilökohtainen
varajäsen

Ii
Pudasjärvi
Simo
Utajärvi
Vaala

Aili-Marja Alaraasakka, varapj.
Juha Heikkilä
Marja-Leena Heikkilä
Risto Juntunen, pj.
Taisto Nikkanen

Jari-Jukka Jokela
Hilkka Parkkisenniemi
Lauri Vakkala
Mari Mikkonen
Kalle Moilanen

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja

Päätösesitys

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee Lauri Vakkalan
tilalle varajäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

YhtValt 04.11.2020 § 20

Päätös
YhtValt 09.12.2020
221/00.00.01.01/2020

Päätös

Asia päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ
Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA

§ 110

3 /2020

7

25.11.2020
09.12.2020

26
Oulunkaaren strategian päivittäminen
YhtHall § 62

17.6.2020
Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto, puh. 050 395
0331, kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen, puh. 044 365 5473
Oulunkaaren nykyinen strategia on laadittu vuosille 2017-2019.
Kuntayhtymän omistajaohjauksen neuvottelukunta on todennut, että
strategia on kestänyt hyvin aikaa eikä suurimittaisiin muutoksiin ole
tarvetta, mutta strategia on kuitenkin tarpeen päivittää ajankohtaiset
alueelliset, maakunnalliset ja kansalliset tavoitteet ja muutospaineet
huomioiden.
Esityksenä on, että strategian päivittäminen toteutetaan seuraavien
periaatteiden mukaisesti:
 Strategiaan tehdään tarvittavat päivitykset, mutta ei ns.
kokonaisuudistusta.
 Omistajaohjauksen neuvottelukunta ja yhtymähallitus ohjaavat
strategian päivittämistä. Järjestäjä koordinoi prosessia. Päivitetystä
strategiasta päättää yhtymävaltuusto joulukuussa 2020.
 Päivittämisessä huomioidaan ajankohtaiset muutostekijät (ks. alla).
 Eri tahot osallistetaan strategian päivittämiseen osana uudistettua
kuntaneuvotteluprosessia.
 Päivitettyä strategiaa tuetaan vahvasti viestinnän keinoin. Strategiaasiakirja kiteytetään esim. kuva- tai videomuotoon, kuten nykyinen
strategia.
Strategian päivittämisessä huomioidaan mm. seuraavat ajankohtaiset
ilmiöt ja muutospaineet:
 Kuntayhteistyön tiivistäminen Oulunkaaren kuntayhtymässä (vrt.
Perlaconin selvitys)
 POPsote-hanke ja vastaava hanke Lapin alueella: sisällöllinen
kehittäminen maakunnallisesti ja alueellisesti (Tulevaisuuden sotekeskus)
 POPsote-hanke ja vastaava hanke Lapin alueella: maakunnallinen ja
alueellinen palvelustrategiatyö (Rakenneuudistus)
 Sote-uudistuksen eteneminen
 Kuntien strategiatyö ja yhdyspinnat soteen (mm. hyte, sivistyspalvelut)
 Taloudellisen kantokyvyn varmistaminen kunnissa ja kuntayhtymässä
 Muutosvirrat, mm. sähköiset palvelut ja monikanavaisuus, vastuu
omasta ja läheisten hyvinvoinnista, uudenlaisiin riskeihin varautuminen
Ehdotus aikataulusta ja etenemisestä on seuraava:

Aikataulu
10.6. ja 17.6.

Toimijat
Omistajaohjauksen neuvottelukunta
ja yhtymähallitus

Toimenpiteet
Keskustelu ja päätökset strategian
päivittämisen periaatteista ja etenemisestä

Elo-syyskuu

Oulunkaari ja kunnat

Taustavalmistelu liittyen uudistettuun
kuntaneuvotteluprosessiin
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Syyslokakuu

Omistajaohjauksen neuvottelukunta
ja Oulunkaaren toimielimet

Strategian työstäminen

Marrasjoulukuu
Joulukuu

Oulunkaaren ja kuntien toimielimet

Päivitetyn strategian käsittely

Oulunkaaren ja kuntien toimielimet

Päivitetyn strategian hyväksyminen

Esitys (kyj):
Yhtymähallitus hyväksyy Oulunkaaren kuntayhtymän strategian
päivittämisen periaatteet, toteutustavan ja aikataulun.
Päätös:
Hyväksyttiin.

YhtHall 25.11.2020 § 110

Oulunkaaren yhtymähallitus päätti 17.6.2020 (§ 62) kuntayhtymän
strategian päivittämisen periaatteista. Strategian päivittämistä on käsitelty
syksyn 2020 aikana Oulunkaaren kuntayhtymän toimielimissä sekä
omistajaohjauksen neuvottelukunnassa. Lisäksi taustavalmisteluryhmät
ovat laajasti osallistuneet sähköiseen kyselyyn, jolla on kartoitettu teemoja
strategian päivittämiseen.
Päivitetty strategia ulottuu vuoteen 2024. Mikäli kansalliseen soteuudistukseen tulee mahdollisia viivästyksiä, on kuntayhtymän strategia
kuitenkin voimassa vielä vuoden 2022 jälkeen. Näin varmistetaan osaltaan
strategian ja toiminnan jatkumo myös kansallisen uudistuksen ja uusien
hyvinvointialueiden siirtymävaiheessa.
Strategiaan on kirjattu muutosvirtoja, jotka vaikuttavat Oulunkaaren
kuntayhtymän strategisiin valintoihin. Muutosvirroiksi on tunnistettu mm.
väestörakenteen muutokset ja muuttoliikkeen uudet suunnat, digitalisaatio
ja teknologia, kestävät valinnat, työn murros sekä talouden kantokyvyn
turvaamisen uudet ratkaisut. Myös kansallinen sote-uudistus on keskeinen
strateginen muutosvirta.
Kuntayhtymän päivitetyksi visioksi esitetään kirjausta ”Hyvinvointi syntyy
yhdessä”. Taustalla on ajatus siitä, että laaja-alainen hyvinvointi rakentuu
yhdessä eri toimijoiden kanssa ja siihen sisältyy vahvasti yhteisöllinen
näkökulma. Hyvinvointi kuuluu kaikille kuntalaisille ja sen peruspilarit
muodostuvat elämän eri osa-alueista, verkostoista sekä sujuvista ja tarpeita
vastaavista palveluista. Mielekäs ja hyvinvointia tukeva arki on
omannäköistä, aktiivista ja paikallisiin vahvuuksiin, esimerkiksi luontoon,
pohjautuvaa. ”Syntyy”-termi viittaa myös uuden luomiseen, rohkeaan
kehittämiseen sekä lapsiin, nuoriin ja perheisiin.
Kuntayhtymän arvoiksi esitetään seuraavia: yhdessä tekeminen, vaikuttava
osallisuus ja rohkea kehittäminen. Arvoista ”vaikuttava osallisuus” on uusi
(aikaisemmin ”vastuullinen omatoimijuus”), muut kaksi on nimetty arvoiksi jo
kuntayhtymän nykyisessä strategiassa. Vaikuttava osallisuus viittaa siihen,
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että ihmisiä kannustetaan pitämään huolta omasta ja läheisten
hyvinvoinnista omien voimavarojensa mukaan. Osallisuus on läpileikkaava
teema Oulunkaaren toiminnassa ja asukkaat ja asiakkaat on kytketty
mukaan palvelujen kehittämiseen. Arvo toteuttaa myös Oulunkaaren
”kehittäminen kuuluu kaikille” -toimintamallia. Vuorovaikutteinen ja avoin
viestintä tukee osaltaan osallisuutta.
Päivitettyyn strategiaan on kirjattu myös strategisia tavoitteita eli missä
asioissa on tärkeää onnistua. Strategisiksi tavoitteiksi esitetään seuraavia:
1. Jokainen voi osallistua oman ja läheisten hyvinvoinnin ja turvallisen
arjen rakentamiseen
2. Ennaltaehkäisevät ja varhaisen tuen palvelut ovat vaikuttavia
3. Palveluketjut ovat sujuvia, yhteen toimivia ja vastaavat kuntalaisten
palvelutarpeisiin
4. Lähipalvelut uudistuvat
5. Oulunkaari on haluttu työpaikka ja yhteistyökumppani
6. ”Kehittäminen kuuluu kaikille” -toimintamalli toteutuu
7. Kuntayhtymätasoinen vaikuttavuus tukee yhteistyötä ja tasapainoista
taloutta
Strategian toimeenpano konkretisoituu uudistetun
kuntaneuvotteluprosessin pohjalta syntyvässä kuntien yhteisessä
järjestämissopimuksessa sekä palvelutuotannon toimeenpano-ohjelmassa.
Strategian viestintämateriaali uudistetaan syksyn 2020 aikana.

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto

Päätösesitys

Yhtymähallitus esittää päivitetyn strategian vuosille 2021-2024
yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

YhtValt 09.12.2020
194/00.01.02.00/2020

Päätös
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Vuoden 2020 talousarviomuutos
YhtHall 25.11.2020 § 111

Valmistelija

Kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto puh. 050 3950 331
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen puh. 050 388 1830
Kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen puh. 044 365 5473
Taloussihteeri-controller Tarja Veijola puh. 044 275 4927
Oulunkaaren yhtymävaltuusto on 13.12.2019 hyväksynyt alkuperäisen
talousarvion vuodelle 2020.
Sitovuustasot ovat seuraavat:
• Hallinto
• Elinkeinojen kehittäminen
• Seudullinen kuntapalvelutoimisto
• Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiskeskus
• Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto
• Rahoitus
• Investoinnit
Sitovuustaso tarkoittaa tasoa, jolle yhtymävaltuusto myöntää määrärahat eli
tulosaluekohtaisia määrärahoja. Oulunkaaren talousarvion sitovuustaso on
yllä esitetyn mukainen. Sosiaali- ja terveys palvelujen kuntakohtaisten
järjestämissopimusten mukaan sitovuus on Oulunkaaren kuntayhtymän ja
kunnan välillä nettoraamin taso, pois lukien erikoissairaanhoito.
Tehyn ja Superin kanssa 1.7.2019 solmittujen sovintosopimusten jälkeen
työnantajalle ovat esittäneet paikallisneuvotteluja Super, Tehy, JHL, Jyty
sekä STHL ry:t. Paikallisneuvotteluiden aiheena on ollut taannehtivien
palkkasaatavien maksaminen vuoden 2019 sovintosopimusten mukaisesti.
Tämän lisäksi myös yksittäiset hoitoalan työntekijät ovat vaatineet
palkkasaataviensa suorittamista samoin perustein. Yhteensä vaatimuksen
esittäneitä työntekijöitä on 230 kpl. Kyseessä olevat työntekijät eivät olleet
alkuperäisissä kanteissa mukana.
Yhtymähallitus on kokouksessaan 17.6.2020 § 60 hyväksynyt Super ry:n,
Tehy ry:n, Jyty ry:n sekä JHL ry:n ja STHL ry:n, ja 8 yksittäisen työntekijän
sekä Oulunkaaren kuntayhtymän väliset sovintosopimukset.
Kokonaissummat
tulevat
Oulunkaaren
kuntayhtymän
täysimääräisesti vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä.
jakautuvat kunnittain seuraavasti:
1.erä
1.2.2021
Ii

74 386

2.erä
1.2.2022
105 389

Yhteensä
179 775

kuluksi
Summat
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113 063
21 657
12 882
13 194
235 182

199 083
45 244
37 215
16 278
403 209

312 146
66 901
50 097
29 742
638 660

Esitetään Iin kunnanvaltuustolle, Pudasjärven kaupunginvaltuustolle sekä
Simon, Utajärven ja Vaalan kunnanvaltuustoille, että soten oman toiminnan
talousarviota muutetaan yllä esitetyllä tavalla lisäämällä henkilöstökuluja ja
viivästyskorkoja yhteensä 638 660 €.
Vastaavasti soten järjestämiskeskuksen tuottoja lisätään yhteensä 638 660
€. Kuntakohtainen jako esitykselle näkyy yllä olevasta taulukosta.
Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto

Päätösesitys
Yhtymähallitus hyväksyy ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle
hyväksyttäväksi:
1. Esitetään Iin kunnanvaltuustolle, että Iin oman toiminnan talousarviota
muutetaan lisäämällä henkilöstökuluja ja viivästyskorkoja yhteensä 179
775 €. Soten järjestämiskeskuksen tuottoja lisätään vastaavasti 179 775 €.
2. Esitetään Pudasjärven kaupunginvaltuustolle, että Pudasjärven oman
toiminnan talousarviota muutetaan lisäämällä henkilöstökuluja ja
viivästyskorkoja yhteensä 312 146 €. Soten järjestämiskeskuksen tuottoja
lisätään vastaavasti 312 146 €.
3. Esitetään Simon kunnanvaltuustolle, että Simon oman toiminnan
talousarviota muutetaan
lisäämällä henkilöstökuluja ja viivästyskorkoja yhteensä 66 901 €. Soten
järjestämiskeskuksen tuottoja lisätään vastaavasti 66 901 €.
4. Esitetään Utajärven kunnanvaltuustolle, että Utajärven oman toiminnan
talousarviota muutetaan lisäämällä henkilöstökuluja ja viivästyskorkoja
yhteensä 50 097 €. Soten järjestämiskeskuksen tuottoja lisätään
vastaavasti 50 097 €.
5. Esitetään Vaalan kunnanvaltuustolle, että Vaalan oman toiminnan
talousarviota muutetaan lisäämällä henkilöstökuluja ja viivästyskorkoja
yhteensä 29 742 €. Soten järjestämiskeskuksen tuottoja lisätään
vastaavasti 29 742 €.
6. Talouspalvelut oikeutetaan tekemään tarvittavat muutokset talousarvion
tuloslaskelmaosaan kuntien käsittelyn jälkeen.
Päätös
YhtValt 09.12.2020
243/02.02.00/2020

Hyväksyttiin.
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28
Vuoden 2020 ylitysoikeudet sosiaali- ja terveyspalvelujen omaan toimintaan/esitys Iin
palvelualueen suun terveydenhuollon hammashoitokoneen investoinnista luopumisesta
YhtHall 25.11.2020 § 112

Valmistelija

kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto puh. 050 3950 331
hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen puh. 050 388 1830
kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen puh. 044 365 5473
taloussihteeri-controller Tarja Veijola puh. 044 275 4927
Oulunkaaren yhtymävaltuusto on 13.12.2019 hyväksynyt alkuperäisen
talousarvion vuodelle 2020.
Sitovuustasot ovat seuraavat:
• Hallinto
• Elinkeinojen kehittäminen
• Seudullinen kuntapalvelutoimisto
• Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiskeskus
• Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto
• Rahoitus
• Investoinnit
Sitovuustaso tarkoittaa tasoa, jolle yhtymävaltuusto myöntää määrärahat
eli tulosaluekohtaisia määrärahoja. Oulunkaaren talousarvion sitovuustaso
on yllä esitetyn mukainen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntakohtaisten
järjestämissopimusten mukaan sitovuus on Oulunkaaren kuntayhtymän ja
kunnan välillä nettoraamin taso, pois lukien erikoissairaanhoito.
Lokakuun 2020 kuukausikatsauksen perusteella kuntien sosiaali- ja
terveyspalvelujen ylitykset ja alitukset:
Ii:
- Oma toiminta ylittänee n. 870.000
- Erikoissairaanhoito ylittänee n. 1.000.000 €
Ylitysarvio yhteensä: 1 870 000 €

Pudasjärvi:
- Oma toiminta ylittänee n. 1.500.000 €
- Erikoissairaanhoito ylittänee n.120.000 €
Ylitysarvio yhteensä: 1 620 000 €

Simo:
- Oma toiminta ylittänee n. 240.000 €
- Erikoissairaanhoito alittanee n. 800.000 €.
Erikoissairaanhoidon alitus tulee tasaamaan oman toiminnan ylitystä,
minkä vuoksi alitusarvio Simon sosiaali- ja terveystoimessa on yhteensä
560 000 €.
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Alitusarvio yhteensä: 560 000 €

Utajärvi:
- Oma toiminta ylittänee n. 250.000 €.
- Erikoissairaanhoito alittanee. 120.000 €.
Ylitysarvio yhteensä: 130 000 €

Vaala:
- Oma toiminta ylittänee n. 100.000 €
- Erikoissairaanhoito alittanee n. 450.000 €.
Erikoissairaanhoidon alitus tulee tasaamaan oman toiminnan ylitystä,
minkä vuoksi alitusarvio Vaalan sosiaali- ja terveystoimessa on yhteensä
350 000 €.
Alitusarvio yhteensä: 350 000 €
Oulunkaaren
kunnille
on
tänä
vuonna
maksettu/maksetaan
valtionosuuksien kautta koronatukea n. 6,6 M€. Oulunkaaren arvioidut
koronakulut tälle vuodelle ovat n. 1,7 M€.

Iin kunnan vuoden 2020 palvelujen järjestämissopimuksessa on vuodelle
2020 kirjaus seuraavasta investoinnista: Hammashoitokone suun
terveydenhuoltoon (tarve voi poistua mikäli Kuivaniemen rakennemuutos
etenee). Vuonna 2020 on valmisteltu omistajaohjauksen neuvottelukunnan
ohjaamana ja osana talouden tasapainotustyötä mm. Kuivaniemen
palvelujen rakennemuutosta tavoitteena sopeuttaa palvelut väestön
palvelutarvetta vastaavaksi.
Kuivaniemen terveyspalveluiden rakennemuutos on vielä keskeneräinen ja
tarkoituksena on jatkossa siirtää sote-palvelut Kuivaniemitalolle ja poistaa
käytöstä tarpeisiin nähden liian suuri Kuivaniemen terveysaseman kiinteistö.
Kuivaniemen
terveysaseman
hammashuollon
palvelutarpeeseen
suhteutettuna hammashuollon resurssitarve on 0,4-0,5 hammaslääkäriä ja
0,4-0,5 hammashoitajaa. Uuden hammashoitokoneen hankintahinta on n.
30 000 euroa. Tämän lisäksi on hankittava myös hammashuollon
röntgenlaite, jonka hinta-arvio on 5000 euroa. Lisäksi tarvitaan desinfioiva
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pesukone, jonka hankintahinta on 7000 euroa. Hammashoitokoneen
asennus vaatii lattioiden piikkaamisen auki, viemäröinnin, paineilman,
imulaitteiston ja hammasröntgenin vuoksi seinien vahvistamisen.
Remontista aiheutuvat kustannukset ovat arviolta kymmeniä tuhansia
euroja. Hammashoitokoneen investointi on kallis ja olisi vajaakäytöllä alueen
palvelutarve huomioiden. Näiden lisäksi pitäisi järjestää välinehuollon
palvelut Kuivaniemelle hammashuollon välineistön huoltamiseksi.
Kustannustehokkaampi ja edullisempi tapa hoitaa Kuivaniemen alueen
asukkaiden hammashuollon käynnit on toteuttaa ne Simon vapaana
olevissa suunterveydenhuollon tiloissa Iin henkilöstöresurssin toimesta.
Tiloista koituva vuokrakulu on minimaalinen verrattuna edellä mainittuun
investointiin liittyen. Tämän vuoksi esitetään ettei hammashoitokonetta
hankita Kuivaniemen tiloihin.
Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto

Päätösesitys

Yhtymähallitus hyväksyy ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle
hyväksyttäväksi seuraavat ylitykset vuoden 2020 talousarvioon:
1. Esitetään Iin kunnanvaltuustolle 870 000 € ylitysoikeutta sosiaali- ja
terveyspalvelujen omaan toimintaan. Lisäksi erikoissairaanhoidossa
ylitysarvio on 1 000 000 €.
2. Esitetään Pudasjärven kaupunginvaltuustolle 1 500 000 € ylitysoikeutta
sosiaali- ja terveyspalvelujen omaan toimintaan. Lisäksi
erikoissairaanhoidossa ylitysarvio 120 000 €.
3. Esitetään Simon kunnanvaltuustolle 240 000 € ylitysoikeutta sosiaali- ja
terveyspalvelujen omaan toimintaan. Ylitystä tasaa erikoissairaanhoidon
alitus 800 000 €.
4. Esitetään Utajärven kunnanvaltuustolle 250 000 € ylitysoikeutta sosiaalija terveyspalvelujen omaan toimintaan. Ylitystä tasaa erikoissairaanhoidon
alitus 120 000 €.
5. Esitetään Vaalan kunnanvaltuustolle 100 000 € ylitysoikeutta sosiaali- ja
terveyspalvelujen omaan toimintaan. Ylitystä tasaa erikoissairaanhoidon
alitus 450 000 €.
6. Esitetään Iin kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020 palvelujen
järjestämissopimukseen sisältyvästä suun terveydenhuollon
hammashoitokoneen hankinnasta Iin palvelualueelle luovutaan
asiaselostuksen perustelut huomioon ottaen. Palvelujen
järjestämissopimuksessa on kirjaus, että tarve hammashoitokoneen
hankinnasta voi poistua, mikäli Kuivaniemen rakennemuutos etenee.

Päätös

Keskustelun kuluessa Helka Tapio teki esityksen: Esitän, että mikäli
tuoli/yksikkö on tarpeen, se hankitaan tai määräha esitetään lisättäväksi
vuoden 2021 Iin kunnan budjettiin ja kunnanvaltuusto voi ottaa tähän
kantaa. Ilkka Pakonen kannatti Tapion esitystä.
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Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä, joka
hyväksyttiin.
Äänestysesitykseksi puheenjohtaja esitti seuraavaa:
Ne, jotka kannattavat kuntayhtymän johtajan esitystä, äänestävät JAA, ja
ne, jotka kannattavat Tapion esitystä, äänestävät EI.
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 JAA-ääntä ja 3 EIääntä.
Puheenjohtaja totesi kuntayhtymän johtajan esityksen tulleen päätökseksi.
Äänestystulos liitteenä.
YhtValt 09.12.2020
243/02.02.00/2020

Päätös

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ
Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA

§ 113

3 /2020

17

25.11.2020
09.12.2020

29
Vuoden 2020 ylitysoikeus kuntapalvelutoimistoon
YhtHall 25.11.2020 § 113

Valmistelija

Kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto (puh. 050 3950 331)
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen (puh. 050 388 1830)
Kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen (puh. 044 365 5473)
Taloussihteeri-controller Tarja Veijola (puh. 044 275 4927)
Tietopalveluesimies Jenny Kangas (puh. 040 670 1114)
Oulunkaaren yhtymävaltuusto on 13.12.2019 hyväksynyt alkuperäisen
talousarvion vuodelle 2020.
Sitovuustasot ovat seuraavat:
• Hallinto
• Elinkeinojen kehittäminen
• Seudullinen kuntapalvelutoimisto
• Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiskeskus
• Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto
• Rahoitus
• Investoinnit
Sitovuustaso tarkoittaa tasoa, jolle yhtymävaltuusto myöntää määrärahat eli
tulosaluekohtaisia määrärahoja. Oulunkaaren talousarvion sitovuustaso on
yllä esitetyn mukainen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntakohtaisten
järjestämissopimusten mukaan sitovuus on Oulunkaaren kuntayhtymän ja
kunnan välillä nettoraamin taso, pois lukien erikoissairaanhoito.
Lokakuun 2020 kuukausikatsauksen perusteella kuntapalvelutoimisto on
ylittymässä n.150 000 €.
Kuntapalvelutoimistossa ylitys johtuu henkilöstöpalveluiden palkkamenoista
ja
muun
muassa
tulorekisterin
käyttöönotosta
aiheutuneista
ylityökorvauksista,
jotka
maksettiin
alkuvuodesta.
Lisäksi
henkilöstöpalveluiden talousarviota pienennettiin vuodelle 2020 ja
liikkumavara pieneni entisestään.
Myös palkkaharmonisoinnin aiheuttama lisäresurssointi on aiheuttanut
ylimääräisiä kustannuksia.
Ylitystä on myös Tietopalveluiden kasvaneissa tietotekniikkapalveluiden
menoissa. Tietopalveluiden ylitystä selittää myös kunnista kuntayhtymälle
siirtyvät tietoliikennesopimusten kustannukset, joita ei ole mukana
talousarviossa.
Oulunkaaren kuntayhtymä on liittynyt PPSHP:n kilpailuttamaan
tietoliikennesopimukseen 1.8.2020. Uuden tietoliikennesopimuksen myötä
Oulunkaaren kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien tietoliikennepalvelut ovat
samalla sopimuksella, kun aiemmin jokaisella oli omat sopimuksensa.
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Uudella sopimuksella myös jäsenkuntien tietoliikennekustannukset tulevat
Oulunkaaren kuntayhtymälle.
Muutoksen vuoksi tietopalvelujen tietoliikennekustannukset nousevat
vuonna 2020 52 000 euroa. Talousarviossa tietoliikennekustannuksiin on
varattu 309 000 euroa, uudet kustannukset ovat 361 000 euroa. Muutosta
ei ole huomioitu vuoden 2020 talousarviosuunnittelussa.
Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto

Päätösesitys

Yhtymähallitus hyväksyy ja esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi
Seudullisen kuntapalvelutoimiston 150 000 € ylityksen vuoden 2020
talousarvioon.

Päätös

Hyväksytiin.
Merkitiin, että kokouksessa pidettiin tauko klo 15.14-15.24.

YhtValt 09.12.2020
243/02.02.00/2020

Päätös
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30
Oulunkaaren kuntayhtymän talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2023
YhtHall 25.11.2020 § 114

Valmistelija

hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen, puh.050 388 1830
kehitys- ja resurssi -johtaja Anu Vuorinen puh. 044 365 5473
Kuntalain 110 § 1 mom mukaan: ”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen
huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion
hyväksymisen
yhteydessä
valtuuston
on
hyväksyttävä
myös
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi).
Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja
-suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja
edellytykset kunnan/kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan/kuntayhtymän ja
kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan
tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot
sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio
voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja
rahoitusosa. Kunnan/kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on
noudatettava talousarviota.
Kuntayhtymän
taloussuunnitelma
laaditaan
kolmeksi
vuodeksi.”
Oulunkaaren kuntayhtymän toimintaa ohjaavina asiakirjoina toimivat
kuntayhtymän perussopimus ja hallintosääntö sekä strategia, joiden
mukaan järjestämissopimukset neuvotellaan jäsenkuntien kanssa
neuvottelumenettelyssä ja neuvotteluiden pohjalta kuntayhtymän
talousarvioesitys
valmistellaan
kuntayhtymän
toimielimille
ja
järjestämissopimukset omistajakuntien päätöksentekoon. Liitteenä on
Oulunkaaren kuntayhtymän talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma vuosille
2022–2023.
Liitteenä on Oulunkaaren kuntayhtymän
taloussuunnitelma vuosille 2022–2023.

talousarvio

2021

ja

Omistajaohjaksen linjausten ja uudistetun järjestämissopimusmenettelyn
mukaisesti strategiset tavoitteet sisältyvät Oulunkaaren kuntayhtymän
yhteiseen palvelujen järjestämissopimukseen ja yksityiskohtaiset tavoitteet
sekä keinot palvelutuotannon toimeenpano-ohjelmaan. Järjestämissopimus
ja toimeenpano-ohjelma ovat talousarvion liitteinä.
Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto

Päätösesitys

Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman
vuosille 2022-2023 liitteen mukaisena ja esittää sen edelleen
yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi.
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Keskustelun kuluessa Helka Tapio teki esityksen: Kuivaniemen
terveyspalveluja ei siirretä Kuivaniemitalolle eikä Simoon vaan
terveyspalvelujen toiminta jatkuu edelleen nykyisessä laajuudessa
nykyisessä rakennuksessa sote-uudistukseen saakka.
Tapion esitys raukesi kannattamattomana.
Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti Ilkka Pakosen esittämällä lisäyksellä: Tässä
asiakohdassa käsitelty talousarvio ja palvelujen järjestämissopimus avataan
ja tarkastellaan alkuvuodesta 2021 Oulunkaaren kuntien ja
yhtymähallituksen päätösten mukaisesti.

YhtValt 09.12.2020
257/02.02.00/2020
Liitteenä on Oulunkaaren kuntayhtymän talousarvio 2021 ja
taloussuunnitelma vuosille 2022–2023.
Päätös

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto

Kiireellisenä käsiteltävät asiat
YhtValt 09.12.2020
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