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Asia Pohjois-Pohjanmaan sote-tietohallintoyhteistyö

Asianosaiset Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Selostus asiasta Valtakunnallisen SoTe-uudistuksen lykkäytyessä ovat Pohjois-Pohjanmaan
sai raan hoi to pii rin jäsenkunnat ja sairaanhoitopiirin edustajat käyneet kevään
2019 aikana useita keskusteluja otsakkeessa mainittujen asia ko ko nai suuk-
sien eteenpäin viemiseksi. Yhteinen tahtotila on ollut, että sairaanhoitopiiri
ot tai si em. asioiden veto- ja koordinointivastuun kaikkien PPSHP:n alueen
so te-or ga ni saa ti oi den asiantuntemusta hyödyntäen. Samassa yhteydessä
kaik ki osapuolet ovat painottaneet sitä, että aiemmassa sote- ja maa kun ta-
uu dis tuk sen valmistelutyössä tehtyä työtä tulee hyödyntää mahdollisimman
laa jas ti.

Nyt esitettävät kolme osa-aluetta (A Pohjois-Pohjanmaan so te-tie to hal lin to-
yh teis työ, B Tietojohtaminen, C Hoito- ja palveluketjujen kehittäminen) muo-
dos ta vat toisiaan tukevan ja keskenään integroituvan kokonaisuuden, jotka
on tarkoituksenmukaista toteuttaa mahdollisimman kiinteästi yhdessä. Re-
surs si- ja kustannusten jaon osalta perusteena on käytetty suoraa ka pi taa-
tiolas ken taa kuitenkin niin, että Oulun kaupungin osalta ei ole laskettu kus-
tan nuk sia kohtaan C ”Hoito- ja palveluketjujen kehittäminen” (integraatio).
Näin siksi, että PPSHP ja Oulun kaupunki ovat tätä osiota toteuttaneet yh-
des sä jo pitkälle ja malli toimii pohjana muiden jäsenkuntien kanssa teh tä-
väl le työlle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri selvittää myös mahdollisuutta saada
nyt esitettyyn kehittämistyöhön vuodelle 2020 taloudellista tukea esimerkiksi
EAKR-ra hoi tuk sen tai kansallisten hankkeiden kautta. Mikäli ulkopuolista ra-
hoi tus ta saadaan, sillä voidaan pienentää kunnille esitettyä laskutusta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri esittää jäsenkunnille, että valmistelua
jatketaan sairaanhoitopiirin koordinoimana ja vetovastuulla.

Kärsämäen osuus kustannuksesta on vuosina 2019-2020 6 621 euroa, josta
vuonna 2019 laskutettava osuus on 1 655 euroa.

Päätös ja pe rus te lut

(kts.hallintolain 45 §)

Päätän, että Kärsämäen kunta osallistuu maakunnan
sote-tietohallintoyhteistyöhön ja kehittämiseen Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin esittämällä tavalla sekä sitoutuu esitetttyihin kustannuksiin
omalta osaltaan.

Tiedoksi, myös
pvm.

khpj, kj
27.6.2019
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Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta
Kiellon peruste:

Oikaisuvaatimusohjeet liitetään päätökseen
Liitteet:
Valitusosoitus-Hallintovalitus x
Muutosvaatimusosoitus



OIKAISUVAATIMUSOHJEET   Kunnallisasiat

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava
oikaisuvaatimusviranomaiselle määräajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käyttäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisien katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

 Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kärsämäen kunta, kunnanhallitus

 Postiosoite:  Haapajärventie 1, 86710 Kärsämäki
 Sähköpostiosoite: karsamaen.kunta@karsamaki.fi
 Faksinumero:  08 - 816 2800
 Puhelinnumero: 044 - 445 6801

 Aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.

 Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
millä perusteella oikaisu vaaditaan.

 Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käytetään hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietoina pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei
kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 Valitukseen on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä säädetään.

Selvitys päätöksen antamisesta tiedoksi
Pöytäkirja on 1.7.2019 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

 Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 27.6.2019.

Liitetään päätökseen / otteeseen


