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Vireillepanija 

Asia 

Päätös ja perustelut 

Tiedoksi 

Päiväys ja allekirjoitus 

Lähde!Taiteesta osallisuutta -hanke 

Sote-hankkeiden käyttösuunnitelman muutos/Lähde!Taiteesta osallisuutta 
hanke 

Lähde!Taiteesta osallisuutta -hanke on saanut myönteisen 
rahoituspäätöksen.Yhtymähallitus on tehnyt päätöksen hankkeeen 
käynnistämisestä 25.3.2020. (YhtHall §28). Hankkeen hyväksytty 
kokonaisbudjetti on 494 947 euroa, josta ESR-rahoitusosuus on 371 211 
euroa ja Oulunkaaren kuntayhtymän rahoitusosuus 123 736 euroa ajalle 
5/2020-4/2023. Hankkeen käynnistämiseen liittyen vuoden 2020 
käyttösuunnitelma on tarkennettu. Muutokset eivät vaikuta hankkeen 
kokonaisbudjettiin. 

-Tuotot TA2020: 53 335 euroa 
- Kulut TA 2020: 71 113 euroa 
- Netto TA 2020: 17 778 euroa 

Päätän, että kustannuspaikalta 4899 (Soten kehittämistoiminta) siirretään 
kustannuspaikalle 4837 (Lähde!Taiteesta osallisuutta -hanke) 17 778 
euroa. Käyttösuunnitelman muutos tehdään kehittämistoiminnan 
kokonaistalousarvion puitteissa. 

Kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen 
Lähde!Taiteesta osallisuutta -hankkeen projketipäällikkö Heidi Jäärni 
Lähde!Taiteesta osallisuutta -hankkeen projketikoordinaattori Arja 
Packalen 
T aloussihteeri/Controller Tarja Veijola 

29.6.2020 

!~~ 
Leena Pimpe~~ivisto 
Kuntayhtymän johtaja 
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OIKAISUV AA TIMUSOHJEET 
Oikaisuvaati- Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen se, johon päätös 
musoikeus kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 

(asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
Oikaisuvaati- Oulunkaaren kuntayhtymä 
musviranoma Yhtymähallitus 
inen Micropolis, Piisilta 1, 91100 11 

Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
musaika Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu 

yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi perusteluineen päätöstä koskeva 
muksen muutosvaatimus ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava. 
sisältö ja Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen 
toimittaminen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

MUUTOKSENHAKU HANKINTA-ASIOISSA 
Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa 
markkinaoikeuden tutkittavaksi. Hankintapäätökseen ei saa hakea muutosta 
kuntalain eikä hallintokäyttölain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista 
hankinnoista annetun lain vastainen. Asia voidaan siltä osin saattaa markkinaoi- 
keuden käsiteltäväksi. 

Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä 
perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai 
sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai 
maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. 

Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun 
ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen 
asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asiakirja katsotaan saadun 
tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. 

Muutoksenha Markkinaoikeus 
ku- Postiosoite: PL 118, 00131 Helsinki 
viranomainen Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 

puh. 010 364 3300, faksi 010 364 3314 
markkinaoikeus@om.fi 
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Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota 
hakemus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
hakemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta 
sekä postiosoite ja puhelinnumero. 
Hakemukseen on liitettävä: 

• päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä 
• asiakirjat, joihin vedotaan 
• valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä 
Valitusaika 14 pv 


