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LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEEN VÄLINEHUOLLON SELVITYS
Miia Palo/projektinjohtaja/LSHP on toimittanut 15.2.2016 sähköpostitiedotteen kuntien
johtaville lääkäreille ja sote-johtajille.
Lapin sairaanhoitopiirin alueen välinehuollon selvitys on käynnistynyt. Asia on sovittu
pth-ohjausryhmässä ja selvitys tehdään sairaanhoitopiirin toiminnan muutoksen suunnittelu –projektin toimesta. Selvityksessä on tarkoitus vertailla erilaisia vaihtoehtoja välinehuollon tulevaisuuden toimintamalliksi, jotta voitaisiin valita, miten edetään. Lopputuotos on käytettävissä päivitettäessä järjestämissuunnitelmaa ja kuntien ja kuntayhtymien toiminta- ja tilasuunnittelussa. Kuntien ja kuntayhtymien tehtäväksi jää tiedon tuottaminen välinehuollon nykyisistä järjestelyistä sekä osallistuminen työpajoihin.
Sairaanhoitopiirin yhdyshenkilö on välinehuollon osastonhoitaja Niko Säynäjäkangas, ja
selvityksen tekee konsulttityönä NHG. NHG:n asiantuntijoina toimivat Hanna Hovi ja Antti Alho.
Kuntien edustajat ja sairaanhoitopiirin sekä NHG:n asiantuntijat ovat kokoontuneet ensimmäiseen yhteiseen palaveriin ja työpajaan 18.3.2016. Liitteenä materiaali, joka on läpikäyty palaverissa. Posiolta selvitystyössä ovat Eila Sarajärvi ja Soile Turtinen. Selvitystyö jatkuu tiedonkeruulla mm. laitekapasiteetista. Seuraava kokoontuminen on
25.4.2016.
Ehdotus
Saatetaan välinehuoltoselvityksen käynnistyminen hyvinvointilautakunnan tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
---------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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KOLARIN KUNNANHALLITUKSEN ALOITE ENSIHOIDON ORGANISOINNIN JA
TOIMINNAN TALOUDELLISUUDEN KEHITTÄMISESTÄ
Ensihoidon kustannuksia käsiteltiin 7.10.2015 pidetyssä Lapin sairaanhoitopiirin kuntakokouksessa, jossa tuolloin todettiin ensihoidon kustannusten olevan Lapissa selvästi
muuta maata korkeammat, eikä ero selity pelkästään pitkillä etäisyyksillä. Käydyissä
keskusteluissa ilmeni, että ensihoidon tuottamien palvelujen taloudellisuutta on vaikeaa
arvioida sairaanhoitopiirin esittämien tietojen pohjalta.
Kolarin kunnanhallitus päätti 26.10.2015, että Kolarin kunta tekee Lapin sairaanhoitopiirin jäsenkunnille ja Lapin sairaanhoitopiirille aloitteen arviointi- ja kehittämistyön käynnistämisestä hyvässä yhteistyössä jäsenkuntien ja LSHP:n kesken tavoitteena ensihoidon
kokonaiskustannustason merkittävä alentaminen. Kolarin kunnanjohtaja Antti Määtän
ehdotuksen ja Kolarin kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti tarkastelussa tulee hyödyntää riippumattomia ulkopuolisia asiantuntijoita ja kehittämissuosituksissa arvioida
muualla maassa parhaiksi ja kustannustehokkaimmiksi osoittautuneiden käytäntöjen ja
organisointimallien soveltamismahdollisuuksia. Arvioinnin lopputulos ja kehittämissuositukset päätettiin esitettäväksi 31.3.2016 mennessä. Jäsenkunnilta pyydettiin vastauksia
30.11.2015 mennessä.
Posion kunnanhallitus kannatti aloitetta 24.11.2015 § 103, edellyttäen, ettei kyseinen
selvitystyö saa tuottaa jäsenkunnille ylimääräisiä kustannuksia vaan se on tehtävä nykyisten taloudellisten resurssien puitteissa.
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 24.4.2016 § 33
käsitellyt Kolarin kunnanhallituksen aloitetta ensihoidon organisoinnin ja toiminnan taloudellisuuden kehittämisestä. Kopio pöytäkirjanotteesta on liitteenä.
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallitus päätti, että sairaanhoitopiiri osallistuu esitettyyn arviointi- ja kehittämistyöhön, koska jäsenkuntien enemmistö pitää sitä
tarpeellisena ja antaa arviointi- ja kehittämistyön toteutuksen ensihoitopalvelun seurantaryhmän tehtäväksi.
LSHP:n jäsenkunnille, LSHP:lle, kaupungin-/kunnanjohtajille ja perusturvajohtajille järjestetyssä ensihoidon kehittämistä käsittelevässä tilaisuudessa 8.4.2016 käsiteltiin Kolarin aloitteen lähtökohdat ja esitys prosessin toteuttamisesta. Asialistan mukaan ensihoidon vastuulääkäri Antti Saari teki katsauksen ensihoidon nykytilanteeseen (rahoitus, organisaatio, tunnusluvut). Saaren esitys on liitteenä.
Yhteenvetona tilaisuudessa sovittiin arviointi- ja kehittämistyön jatkamisesta siten, että
LSHP:n toimesta selvitetään puolueetonta selvitystyön tekijää. Jatkossa perustetussa
ensihoidon arviointi- ja kehittämistyöryhmässä on Posion kunnasta palvelujohtaja/hyvinvointipalvelut ja varalla kunnanjohtaja.
Ehdotus
Saatetaan Kolarin kunnanhallituksen aloite ensihoidon organisoinnin ja toiminnan taloudellisuuden kehittämisestä sekä siitä seurannut jatkotyö hyvinvointilautakunnan tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
---------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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Kokouspäivämäärä
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KIRJASTON AUKIOLOAJAT
Kirjastotoimenjohtaja
Kirjaston henkilöstöresurssien vähäisyyden vuoksi kirjaston aukioloaikoja supistettiin
vuonna 2014. Aukioloaikojen supistaminen kohdistui ilta-aukioloaikaan. Lisäksi tuolloin
koulukirjastoon ei enää voitu osoittaa kirjaston henkilöresursseja.
Nyt kirjastoon on saatu osa-aikainen kirjastonhoitaja, jonka työpanosta voidaan osoittaa
koulukirjastoon. Lisäksi hän työskentelee osan työajastaan pääkirjastossa. Koulukirjasto
on koululaisten lisäksi kaikkien kuntalaisten käytettävissä maanantaisin ja keskiviikkoisin, jolloin kirjastonhoitaja on paikalla. Koulukirjaston aukioloajat kouluaikana (elokuu –
toukokuu): maanantai klo 9.30 – 11.00 ja keskiviikko 9.30 – 11.15. Lisäksi koulukirjasto
on avoinna tiistaisin ja perjantaisin yhdellä aamupäivän välitunnilla koulun henkilöresurssilla.
Kirjaston henkilökunta on ryhmäkehityskeskustelussaan pohtinut aukioloaikoja ja päätynyt esittämään aukioloaikoihin muutosta. Uusissa aukioloajoissa otetaan huomioon asiakkaiden toive ilta-aukioloajan lisäämisestä, kesällä 2015 tehty kyselytutkimus ja voimassaoleva työehtosopimus. Lisäksi saadut kokemukset muista kunnista osoittavat, että
vilkkain kirjastopäivä on maanantai ja hiljaisin perjantai. Kirjaston lehtisali avataan klo
9.00 aina silloin kun kirjastolla on henkilökuntaa paikalla. Loma-aikojen ym. syiden
vuoksi voi tulla poikkeuksia. Lisäksi mm. henkilökunnan lomien vuoksi otetaan käyttöön
erilliset kesä- ja talviaukioloajat.
Myöhemmin käyttöönotettava omatoimiaika alkaa myös aamuisin klo 9.00 ja otetaan
käyttöön kun kirjastojärjestelmän vaihtaminen ja liittyminen Lapin kirjastot –kimppaan on
toteutunut sekä kaikki tarvittavat laitteet hankittu ja asennustyöt tehty. Arvioitu omatoimikirjaston aloitusaika on keväällä 2017.
Kirjaston esitys aukioloajoiksi 1.6.2016 alkaen:
Kesäaika (1.6. – 31.8.)
Ma klo 12.00 – 18.00
Ti, ke, to klo 12.00 – 16.00
Pe klo 11.00 – 15.00
Talviaika (1.9. – 31.5.)
Ma, ke klo 12.00 – 18.00
Ti, to, pe klo 11.00 – 16.00
Ehdotus
Hyväksytään kirjaston kesä- ja talviaukioloajat 1.6.2016 alkaen sekä koulukirjaston aukioloajat seuraavasti:
Kesäaika: ma 12-18, ti, ke, to 12-16, pe 11-15.
Talviaika: ma, ke 12-18, ti, to, pe 11-16.
Aattopäivinä kirjasto sulkeutuu klo 16.00.
Omatoimiaika aamupäivisin alkaa klo 9.00.
Koulukirjasto: ma 9.30-11, ke 9.30-11.15 (avoinna kouluaikana)
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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POSION KUNNAN PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO 1.8.2016 LÄHTIEN
Valtioneuvosto on antanut 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Valtioneuvoston asetuksessa säädetään perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetun esiopetuksen, perusopetuksen, lisäopetuksen ja maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan
opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista, joiden saavuttamista opetussuunnitelman perusteiden, opetussuunnitelmien sekä opetuksen ja kasvatuksen tulee varmistaa.
Posion kunnan hyvinvointilautakunta on päättänyt Posion perusopetuksen uudesta
tuntijaosta 26.2.2015/§20. Lautakunta on päätöksessään määritellyt kullekin luokkaasteelle kokonaistuntimäärän. Tunnit jakaantuvat seuraavanlaisesti: 1lk/20h, 2lk/20h,
3lk/24h, 4lk/24h, 5lk/26h. 6lk/26h, 7lk/30h, 8lk/30h sekä 9lk/30h. Yhteensä oppilaalle
annetaan perusopetusta Posiolla 230h.
Uuden tuntijaon käyttöönotto tapahtuu vaiheittain opetussuunnitelman käyttöönoton mukaisesti siten, että 1.8.2016 uusi tuntijako koskee luokkia 1-6. Luokkien 7.-9. siirtyminen
uuden tuntijaon piiriin tapahtuu vaiheittain vuosina 2017, 2018 ja 2019.
Opettajakunta on työstänyt opetussuunnitelmatyön edetessä lautakunnan linjaamaa tuntijakoa ja laatinut esityksen tuntien jakautumisesta eri luokka-asteille. Opettajakunta on
hyväksynyt rehtorin laatiman tarkennetun esityksen Posion perusopetuksen tuntijaosta
peruskoulun opettajainkokouksessa 1.3.2016/§12 sekä esittänyt sen edelleen lautakunnalle hyväksyttäväksi.
Posion kunnan perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 on esityksen liitteenä.
Ehdotus
Hyvinvointilautakunta hyväksyy Posion perusopetuksen uuden tuntijaon esityksen mukaisesti. Uusi tuntijako tulee käyttöön 1.8.2016 luokille 1-6. Luokat 7-9 siirtyvät uuteen
tuntijakoon vaiheittain vuosina 2017, 2018, 2019.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
---------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Hyvinvointilautakunta
33 §

Kokouspäivämäärä
22.04.2016

IRTISANOUTUMINEN VAPAA-AIKASIHTEERIN VIRASTA
Allan Maaninka irtisanoutuu vapaa-aikasihteerin virasta siten, että viimeinen palvelussuhdepäivä on 30.4.2016.
Ehdotus
Hyväksytään Allan Maaningan irtisanoutuminen vapaa-aikasihteerin virasta.
Viimeinen palvelussuhdepäivä on 30.4.2016.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
---------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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PUHETERAPIAPALVELUSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Posion kunnan/Hyvinvointilautakunta (palvelun ostaja) ja Ranuan kunnan (palvelun myyjä) kesken on solmittu puheterapiapalvelujen toistaiseksi voimassa oleva ostopalvelusopimus 1.2.2011. Puheterapiapalvelut ovat toteutuneet ammattitaidolla. Vakituisen työntekijän poissa ollessa, on Posion kunta rekrytoinut puheterapiapalvelut yksityiseltä ammatinharjoittajalta.
Posion kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuottaa 1.6.2016 alkaen
18.12.2015 tehdyn ulkoistamis- ja hankintapäätöksen mukaisesti Coronaria-ryhmittymä.
Näin ollen myös puheterapiapalvelujen tuottaminen siirtyy jatkossa Coronariaryhmittymän toteutettavaksi.
Puheterapiapalvelusopimus Ranuan kunnan kanssa on irtisanottavissa molemmin puolin
1.1. alkaen ilmoittamalla siitä kirjallisesti vähintään 6 kk ennen kunkin kalenterivuoden
päättymistä.
Ehdotus
Irtisanotaan puheterapian ostopalvelusopimus Ranuan kunnan kanssa siten, että irtisanominen astuu voimaan 1.1.2017.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
---------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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KOULULAISTEN LOMA-AIKA-ANOMUS 2017/VESAISTEN LAPIN PIIRI RY
Vesaisten Lapin piiri ry toivoo 3.3.2016 päivätyllä kirjeellä Posion kunnan huomioivan
koululaisten loma-ajan ajankohdan vuonna 2017.
Vesaisten Lapin piiri ry suunnittelee perheiden ulkomaanmatkaa viikolle 42 vuonna
2017. Koululaisten loma-ajankohdan huomioimisella vältyttäisiin ylimääräisiltä poissaoloilta koulusta.
Ehdotus
Saatetaan Vesaisten Lapin piiri ry:n toive loma-ajan ajankohdasta hyvinvointilautakunnan tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
---------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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36 §
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VAMMAIS- JA VANHUSNEUVOSTON KOKOUSPALKKIOIDEN MAKSAMINEN
Kunnanhallitus 22.2.2016 § 17
Posion vammais- ja vanhusneuvosto on kokouksessaan 22.1.2016 käsitellyt kokouspalkkioiden maksamista. Vammais- ja vanhusneuvoston jäsenille ei makseta kokouspalkkiota v. 2016.
Vammais- ja vanhusneuvosto esittää kunnanhallitukselle, että vammais- ja vanhusneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiot 1.1.2017 lähtien. Liitteenä ovat esityksen sisältävä kokouspöytäkirja ja Posion vammais- ja vanhusneuvoston toimintakertomus
vuodelta 2015.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista on tullut voimaan 1.7.2013. Lain mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen
väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto
ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.
Vammais- ja vanhusneuvoston toiminta perustuu lakiin. Posion kunta maksaa kokouspalkkioita ja matkakorvauksia valtuuston 13.12.2012 § 34 hyväksymän palkkiosäännön
mukaisesti. Kunnanhallituksessa nimetyt jäsenet ovat kunnan nimeämiä luottamushenkilöitä ja heille kuuluu maksaa palkkio luottamustoimen hoitamisesta palkkiosäännön 1 §:n
mukaisesti.
Ehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy vammais- ja vanhusneuvoston esityksen kokouspalkkioiden
maksamisesta 1.1.2017 alkaen. Kunnanhallitus edellyttää, että esitys huomioidaan hyvinvointilautakunnan vuoden 2017 talousarviovalmistelussa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------------------Hyvinvointilautakunta 22.4.2016 § 36
Ehdotus
Saatetaan tiedoksi Posion kunnanhallituksen päätös vammais- ja vanhusneuvoston kokouspalkkioiden maksamisesta 1.1.2017 alkaen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
---------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1. Valtionavustuksen myöntäminen liikunnallisen elämäntavan paikallisen kehittämishankkeen toteuttamiseen. Lapin aluehallintovirasto/Opetus- ja kulttuuritoimi. Päätös
3.3.3016.
2. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettaminen. Lapin aluehallintovirasto/Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat. Ilmoitus 5.4.2016.
3. Yksityisen ympärivuorokautisen sosiaalihuollon palvelujen tuottaminen. Lapin aluehallintovirasto/Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat. Ilmoitus 15.3.2016.
4. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen. Valvira/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Päätös 7.3.2016.
5. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen. Valvira/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Päätös 3.3.2016.
Ehdotus
Saatetaan asiakirjat hyvinvointilautakunnan tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
---------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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IRTISANOUTUMINEN KEHITYSVAMMAHUOLLON VASTAAVAN/TYÖPAJAN ESIMIEHEN
VIRASTA
Anna Sironen irtisanoutuu kehitysvammahuollon vastaavan/työpajan esimiehen virasta
1.4.2016 alkaen.
Ehdotus
Hyväksytään Anna Sirosen irtisanoutuminen 1.4.2016 alkaen kehitysvammahuollon vastaavan/työpajan esimiehen virasta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
---------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§ 29, 30, 35, 36, 37

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
§ 31, 32, 33, 34, 38

HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
§-

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995)
eikä hallintolainkäyttölain (585/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista
hankinnoista annetun lain vastainen (HankintaL 9 a § 3 mom).
§Markkinaoikeuden yhteystiedot:
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 5643 300
Fax. 029 5643 314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi

OIKAISUVAATIMUS
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
§ 31, 32, 33, 34, 38
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun.
§-

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.
Posion hyvinvointilautakunta
Sairaalantie 2 B, 97900 Posio
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Hyvinvointilautakunta

Kokouspäivämäärä
22.04.2016
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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 ja postiosoite
POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Virka-aika klo 8.00-16.15

Puhelin: 029 56 42800
Telefax: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen, pykälät
Vaasan hallinto-oikeus §

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
14 päivää

Valitusviranomainen ja postiosoite
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 5643 300
Fax. 029 5643 314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta.

Valitusasia-kirjojen
toimittaminen

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin
hallintolain 12 §.ssä/ HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät
Posion perusturvalautakunta, Sairaalantie 2 B, 97900 POSIO §
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät
Posion perusturvalautakunta, Sairaalantie 2 B, 97900 POSIO §

Lisätietoja

Perusturvatoimiston aukioloaika ma - pe 9.00 - 15.00
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain, 701/93,nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa
82 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Hyvinvointilautakunta

Kokouspäivämäärä
22.04.2016
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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