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KOKOUSAIKA

Keskiviikko 22.06.2016 klo 12.00 – 14.00

KOKOUSPAIKKA

Kunnanviraston johtokeskus
Seppänen Eila
puheenjohtaja
Luksua Leila
jäsen
Loukusa Terttu
jäsen
Ronkainen Olli
jäsen
Laine Eero
jäsen
Määttä Pentti
varajäsen

Saapuvilla olleet jäsenet

Poissa

Takapuro Ari
Ruokamo Riitta-Liisa

Puheenjohtaja
MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Seppänen Eila
Kuusela Saara
Pätsi Mirva
Sand Marju

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asia-§:t

§§:t 51 – 65

Pöytäkirjan tarkastajien vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terttu Loukusa ja Pentti Määttä.

palvelujohtaja, esittelijä
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
apulaisrehtori, asiantuntija §§ 51 - 53

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Eila Seppänen

Mirva Pätsi

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS

PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS
Tarkastuspaikka ja -aika

Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Posiolla ___/___ 2016
Allekirjoitukset

Terttu Loukusa

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Pentti Määttä

Eero Laine
§§ 58 ja 59
Perusturvatoimistossa 29.6. 2016
Virka-asema

Todistaa

Mirva Pätsi
Toimistosihteeri

Allekirjoitus
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APULAISREHTORIN TYÖNJAKO
Työhyvinvointipalaverissa 17.5.2016 käsiteltiin Posion peruskoulun ja lukion työhyvinvointiasioita ja koulun tämän hetken johtamistilannetta.
Apulaisrehtorin työ sisältyy peruskoulun oppilaanohjaajan työaikaan ja palkkaukseen
(Ovtes B 13 §), tähän sisältyy myös kesätyöaika (30 – 50 tuntia). Työhön sisältyy peruskoulun ja lukion oppilaanohjauksen tehtävät. Apulaisrehtori työn johdosta on huojennusta 4 vvh, joiden myötä oppitunteja on siirretty tuntiopettajalle (7 – 8 luokan opo tunnit, tukioppilasohjaus, oppilaskunnanohjaus). apulaisrehtorin työstä puolet kuluu hallinnollisiin
tehtäviin. Ohjaustehtäviin aika ei riitä.
Palaverissa käsiteltiin lukion tilannetta ja siihen liittyvä kehitystyö on puuttunut täysin.
Lukion olemassaolo Posiolla edellyttää johdettua kehittämistä. Palaverissa opintoohjaaja/apulaisrehtori esitti työnjaollista helpotusta nykytilanteeseen lisääntyneen työmäärän johdosta seuraavasti:
opinto-ohjaaja/apulaisrehtorin työstä siirretään peruskoulun opinto-ohjaus tuntiopettajalle. Tämä koostuu oppitunneista (3 vvh) ja ohjaustyöstä (12,5 vvh). Tuntikehyksen ylimenevänä ovat 12,5 vvh. Näillä työjärjestelyillä opinto-ohjaajan/apulaisrehtorille jää lukion
opinto-opjaus ja apulaisrehtorin tehtävät. Opinto-ohjaaja pystyy keskittymään lukion ohjaukseen täysipainoisesti. Tämä on perusteltua, koska pienessä lukiossa ohjausta ja tukea vaativia oppilaita on useita. Sähköiset kirjoitukset lisäävät myös ohjaustyötä sekä
opettajien yhteistyön tarvetta. Hallinnollisten tehtävien toteutuminen työaikana mahdollistuu. Lisäksi lukion OPS vaatii paikallisen tason ohjatun työstämisen lukuvuonna 2016 2017. Opinto-ohjaaja/apulaisrehtori ja oppilaanohjauksen tuntiopettaja laativat työsuunnitelman työnjaollisista tehtävistä.
Ehdotus
Lautakunta päättää siirtää Posion peruskoulun ja lukion opinto-ohjaajan/apulaisrehtori
työstä ohjaukseen kuuluvan laskennallisen osan 12,5 vvh oppilaanohjauksen tuntiopettajalle. Tämä tulee ylimääräisenä kehyksen ulkopuolelle. Tuntien siirto on ajalle 1.8.2016
– 31.7.2017, jolloin tilanne tarkastellaan uudelleen.
Opinto-ohjauksen osalta laaditaan työsuunnitelma. Apulaisrehtorin vastuulle tulee lukion
OPS:n saaminen valmiiksi lukuvuoden 2016 – 2017 loppuun mennessä.
Muutoksesta aiheutuva kustannuserä katetaan kuluvana vuonna perusopetuksen ja lukion talousarviosta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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POSION PERUSKOULUN JA LUKION YHTEISEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMAN
HYVÄKSYMINEN
Posion peruskoulun ja lukion opiskeluhuollon ohjausryhmä on käsitellyt kokouksessaan
Posion kunnan, Posion peruskoulun ja lukon yhteisen opiskeluhuoltosuunnitelman.
Asiakirja on osa uutta opetussuunnitelmaa, joka astuu voimaan 1.8 2016.
Suunnitelma linjaa toimintatavat ja tarvittavat resurssit, sekä tavoitteet. Edellytyksenä on
että toimet turvataan ja toteutetaan nykyisen mallin mukaisesti huolimatta sotepalvelujen tuottajan vaihtumisesta 1.6.2016 alkaen. Opiskeluhuoltosuunnitelma liitetään
osaksi sähköistä opetussuunnitelmaa.
Liitteenä on Posion peruskoulun ja lukion yhteinen opiskeluhuoltosuunnitelma.
Ehdotus
Hyväksytään liitteenä oleva Posion peruskoulun ja lukion yhteinen opiskeluhuoltosuunnitelma.
Päätös
Käydyn keskustelun pohjalta muutettiin Posion peruskoulun ja lukion opiskeluhuoltosuunnitelmasta sivulta 8 kappale: Kunnan talouden tasapainottamisohjelman vuoksi… ja
hyväksyttiin seuraavasti:
Yläkoululaisten määrä vähenee lähivuosina. Osittain aineenopettajan tarvetta pystytään
paikkaamaan kaksoispätevillä luokanopettajilla sekä useamman aineen opettamiseen
kelpoisuuden omaavilla aineenopettajilla. Opinto-ohjauksen tarve muuttaa muotoaan.
Muilta osin Posion peruskoulun ja lukion opiskeluhuoltosuunnitelma hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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HYVINVOINTILAUTAKUNNAN EDUSTAJAN NIEMÄMINEN LASTEN JA NUORTEN
HYVINVOINTISUUNNITELMA TYÖRYHMÄÄN
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (lastensuojelulaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi
sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Lakisääteisen suunnitelman keskeiset painopisteet ja tavoitteet tulee sisällyttää kuntastrategiaan.
Posiolle on tehty lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 - 2016. Opetussuunnitelma 2016 edellyttää Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämistä, suunnitelman seurantaa ja arviointia, ollen siten osa OPS2016 kuuluvaa asiakirjaa.
Opinto-ohjaaja Marju Sandin työhön kuuluvaksi on sovittu ryhmän koollekutsuminen.
Seuraavalle valtuustolle hyväksyttäväksi työstetään suunnitelma, jonka työ aloitetaan
syksyllä 2016. Marju Sand kokoaa työryhmään tarvittavat henkilöt, jotka vastaavat eri
osa-alueista. Työryhmässä tulisi olla myös hyvinvointilautakunnan edustaja/-t. Työhön
tulee osallistua myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien edustajat (Coronaria).
Ehdotus
Hyvinvointilautakunta nimeää edustajan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma työryhmään. Samalla hyvinvointilautakunta pyytää Coronariaa niemeämään edustajan/-t
työryhmään.
Päätös
Hyvinvointilautakunnan edustajaksi työryhmään valittiin Leila Luksua.
Kunnan edustajana on johtava sosiaalityöntekijä Lea Lahtela. Coronaria on nimennyt
edustajikseen palveluohjaaja Hilkka Määtän ja terveydenhoitaja Anne-Mari Säkkisen.
Nuorten Ystävät on nimennyt edustajakseen palveluesimies Anna Sirosen.
----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Hyvinvointilautakunta
54 §

Kokouspäivämäärä
22.06.2016
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VUONNA 2015 KULTTUURITYÖTÄ TEKEVILLE JÄRJESTÖILLE SEKÄ YKSITYISILLE
KULTTUURIN JA TAITEEN TEKIJÖILLE MYÖNNETTYJEN AVUSTUSTEN TILITYSTEN
HYVÄKSYMINEN
Vuonna 2015 myönnettiin kulttuuriavustusta seuraaville yksityisille ja yhteisöille: Anetjärven Kyläyhdistys ry, Kuloharjun kyläseura ry, Pomppa-teatteri ry, Posion Näyttämöyhdistys ry ja Työryhmä MuRU (Aapaoja, Hämeenniemi, Jakkula).
Sirniön nuorisoseura ry:lle avustusta ei myönnetty, vaan päätöksen mukaisesti Sirniön
nuorisoseuran tuli käyttää vuonna 2014 saamansa avustus tuolloin myönnettyyn tarkoitukseen vuonna 2015.
Yhteenveto tiliselvityksistä on liitteenä.
Tilitykset ovat saapuneet määräajassa muilta, paitsi Kuloharjun kyläseuralta ja Sirniön
nuorisoseuralta.
Avustukset on käytetty saatujen selvitysten mukaisesti sellaiseen toimintaan, johon hyvinvointilautakunta on avustukset myöntänyt.
Ehdotus
Hyvinvointilautakunta hyväksyy kulttuuriavustusta saaneiden vuoden 2015 tilitykset niiltä
avustuksen saajilta, jotka ovat toimittaneet tiliselvityksen.
Kuloharjun kyläseuraa ja Sirniön nuorisoseuraa pyydetään toimittamaan tiliselvitys
31.7.2016 mennessä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Hyvinvointilautakunta
55 §

Kokouspäivämäärä
22.06.2016
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TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKAMINEN KULTTUURITYÖTÄ TEKEVILLE JÄRJESTÖILLE
SEKÄ YKSITYISILLE KULTTUURIN- JA TAITEENTEKIJÖILLE
Vuonna 2016 yksityisille ja yhteisöille tarkoitetut kulttuuriavustukset ovat olleet haettavina 31.3.2016 mennessä. Avustusten hakemisesta on tiedotettu paikallisessa sanomalehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan www-sivulla.
Kulttuuritoimen vuoden 2016 avustuksina voidaan jakaa 3 000 €.
Kulttuuritoimen avustukset on tarkoitettu kulttuurityötä tekeville järjestöille ja yksityisille
kulttuurin- ja taiteenharjoittajille. Etusijalla avustuksia jaettaessa ovat julkista taide- ja
kulttuuritoimintaa harjoittavat ja paikallista kulttuurielämää tukevat projektit.
Kaikki alla mainitut hakemukset saapuivat määräaikaan mennessä:
Anetjärven kyläyhdistys ry
Koillismaan Omaishoitajat ry
Hymyhuulet/EL Posio
Pomppa-teatteri ry
Hömppä (Pomppa-teatterin nuoret)
Posion näyttämöyhdistys ry
Työryhmä MURU (Aapaoja, Hämeenniemi, Jakkula)
Tuula Karjalainen
Pirjo Osola
Hanna Posio
Paula Suominen

800 €
1.000 €
1.000 €
1.200 €
500 €
1.000 €
600 €
200 €
200 €
1.800 €
600 €

Hakemusten yhteissumma oli 8.900 €.
Posion kunnan kulttuuriavustusten jakoperusteet ovat liitteenä.
Yhteenveto kulttuuritoimen vuoden 2016 avustushakemuksista on liitteenä.
Ehdotus
Hyvinvointilautakunta ottaa avustusta jaettaessa huomioon yhdistyksen ja yksityisen
toiminnan laadun ja laajuuden, toiminnasta aiheutuvat kulut ja avustuksen tarpeen sekä
toiminnan merkityksen kulttuuripolitiikan ja -harrastuksen kannalta ja jakaa vuoden 2016
avustukset seuraavasti:
Anetjärven kyläyhdistys ry

400 €

Kesäjuhlan järjestäminen.

Hymyhuulet/EL Posion yhdistys ry

450 €

Esiintymiset sivukylillä;
matkakulut ja rekvisiitta.

Pomppa-teatteri ry

450 €

Lavastustyökalut sekä liikuteltava
ääni- ja valokalusto.

Posion näyttämöyhdistys ry

300 €

Toiminnan kehittäminen ja koulutus

Työryhmä MURU
nen.
(Aapaoja, Hämeenniemi, Jakkula)

300 €

Nukketeatteriesityksen valmistami-

Tuula Karjalainen

200 €

Lausuntakoulutuksen matkakulut.

Pirjo Osola

200 €

Lausuntakoulutuksen matkakulut.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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Taidenäyttelyn tilavuokra ja matkakulut
Taidenäyttelyn tilavuokra ja matkakulut

Koillismaan Omaishoitajille ei myönnetä avustusta, koska avustuksen käyttötarkoitus
(omaishoitoperheiden kuntosali ja vesijumppa) ei täytä kulttuuriavustuksen jakoperusteita.
Hömpälle (Pomppa-teatterin nuoret) ei myönnetä kulttuuriavustusta, koska se on hakenut myös nuorisotoiminta-avustusta. Hakemus käsitellään nuorisotoiminta-avustuksissa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään pöytäkirjaan, että Eero Laine poistui kokouksesta esteellisenä (sukulaisuus)
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
---------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Hyvinvointilautakunta
56 §

Kokouspäivämäärä
22.06.2016
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VUONNA 2015 NUORISOJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTYJEN AVUSTUSTEN TILITYSTEN
HYVÄKSYMINEN
Vapaa-aikasihteeri
Vuoden 2015 avustuksien tilityksiä ovat antaneet Posion Vesaiset ja Posion VPK:n nuoriso-osasto.
Avustukset on käytetty tilityksen mukaan sellaiseen toimintaan, johon hyvinvointilautakunta avustuksen on myöntänyt.
Yhteenveto tilityksistä on liitteenä.
Ehdotus
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä edellä mainituille nuorisojärjestöille myönnettyjen avustusten tilitykset vuodelta 2015.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään pöytäkirjaan, että Leila Luksua poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi)
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
---------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Hyvinvointilautakunta

Kokouspäivämäärä
22.06.2016
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HVL:29 /2016
57 §

TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKAMINEN NUORISOTYÖTÄ TEKEVILLE YHDISTYKSILLE
Vapaa-aikasihteeri
Määräaikaan 31.03.2016 mennessä jätettiin hyvinvointilautakunnalle avustushakemukset seuraavista järjestöistä: MLL:n Posion yhdistys ry, Posion Vesaiset ry ja Pomppateatteri ry/nuorisoteatteri Hömppäläiset.
Avustusten hakemisesta tiedotettiin Kuriirissa, Koillissanomissa ja kunnan ilmoitustaululla ja nettisivuilla.
Avustussumma vuoden 2016 talousarviossa on 2200 euroa. Anottu summa on
2200 euroa. Yhteenveto hakijoista on liitteenä.
Avustuksia jakaessaan hyvinvointilautakunta ottaa huomioon järjestöjen toiminnan laadun ja laajuuden Posion kunnan alueella, toiminnasta aiheutuvat kulut, muualta saatavan tuen, järjestön talouden ja avustuksen tarpeen sekä toiminnan merkityksen nuorisopolitiikan ja harrastustoiminnan kannalta Posiolla.
Ehdotus
Hyvinvointilautakunta päättää jakaa avustuksiin varattua määrärahaa seuraavasti:
MLL:n Posion yhdistys ry
Posion Vesaiset ry
Pomppa-teatteri ry/nuorisoteatteri Hömppäläiset
Yhteensä

500 €
500 €
500 €
1500 €

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään pöytäkirjaan, että Eero Laine (sukulaisuus) ja Leila Luksua (yhteisöjäävi) poistuivat kokouksesta esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
---------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Hyvinvointilautakunta
58 §

Kokouspäivämäärä
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URHEILUSEUROJEN JA LIIKUNTATYÖTÄ TEKEVIEN JÄRJESTÖJEN VUONNA 2015
KUNNALTA SAAMIEN AVUSTUSTEN TILITYKSIEN HYVÄKSYMINEN
Vapaa-aikasihteeri
Urheiluseurat ja liikuntatyötä tekevät järjestöt ovat tilittäneet vuoden 2+15 aikana Posion
kunnalta saamat avustukset tilinpäätös- (tuloslaskelma ja tase) ja tilintarkastuskertomuksilla.
Yhteenveto liitteenä.
Ehdotus
Hyvinvointilautakunta hyväksyy urheiluseurojen ja liikuntatyötä tekevien järjestöjen vuoden 2015 tilitykset.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään pöytäkirjaan, että Pentti Määttä poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi)
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Pentti Määtän tilalle pöytäkirjantarkastajaksi tämän asiapykälän kohdalla valittiin Eero
Laine.
----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Hyvinvointilautakunta

Kokouspäivämäärä
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HVL:27 /2016
59 §

TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKAMINEN POSIOLAISILLE URHEILUSEUROILLE
JA LIIKUNTYÖTÄ TEKEVILLE JÄRJESTÖILLE
Vapaa-aikasihteeri
Määräaikaan 31.03.2016 mennessä jätettiin seuraavat liikuntatoimen perusavustushakemukset:
Posion Pyrintö ry
6.000 €
Posion Tikka ry
300 €
Posion Ampujat ry
400 €
Kitkan Ratsastajat ry
2.000 €
Järjestöt hakivat perusavustusta yhteensä 8.700 €. Vapaa-aikatoimi / liikunnan vuoden
2016 perusavustuksina jaetaan 6.500 €.
Edellä olevat järjestöt ovat jonkin rekisteröidyn valtakunnallisen liiton (VALO ry:n) alaisia
liikuntatyötä tekeviä rekisteröityjä järjestöjä tai yhdistyksiä.
Avustusten hakemisesta tiedotettiin Lapin Kuriirissa, Koillissanomissa ja kunnan ilmoitustaululla ja nettisivuilla. Lisäksi hakemusasiakirjat postitettiin sähköisesti urheiluseuroille.
Lautakunnan aikaisemmin hyväksymät järjestöjen avustusten jakoperusteet ovat seuraavat:
Opetusministeriön ohjeet
- rekisteröity paikallinen urheiluseura
- rekisteröity yhdistys, jonka toiminta on pääasiassa liikuntaa
- urheiluseuran avustuksen tarve, toiminnan laatu ja laajuus sekä yhteiskunnallinen
merkitys
Avustuksen tarve voidaan määritellä mm. urheiluseuran taloudellisen ja muualta saatavissa olevan tuen perusteella. Opetusministeriön käsityksen mukaan tulisi avustuksen
myöntämisperusteita harkittaessa pyrkiä siihen, ettei yhteisön liikuntatoiminnan kannalta
tarkoituksenmukainen omatoimisuus vaikuttaisi avustusta vähentävänä näkökohtana.
Toiminnan määrää, laatua ja laajuutta arvioitaessa on otettava huomioon mm. seuran
jäsenmäärä, toimintapisteiden lukumäärä ja alueellinen jakauma sekä toiminnan monipuolisuus.
Yhteiskunnallisen merkityksen arvioinnissa tulee ottaa huomioon yhteisön työ kansanterveyden, kasvatuksen ja sosiaalisen toiminnan aloilla. Toiminta mahdollisimman laajojen kansanjoukkojen liikuntapalvelusten ja –tilaisuuksien järjestäjänä, johon liittyy myös
yleinen tiedotus- ja valistustoiminta, sekä toiminnan tärkeys joillekin väestöryhmille –
huomioon ottaen myös erilaiset yhteiskunnalliset näkemykset – tai tietylle kunnan osaalueille, ovat yhteiskunnallisen merkityksen arviointiperusteita.
1.
2.
3.
4.
5.

Avustettava toiminta on liikuntatoimintaa
Edellisen vuoden toiminnan pisteytys
Painotus avustusten jaossa nuorten ja lasten toiminnassa
Seuran harrastettavan lajin/lajien sijoittuminen valtakunnallisesti
Kuluvan vuoden toiminta toimintasuunnitelman mukaan

Yhteenveto hakijoista on liitteenä.
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Yhteenveto seuroille ja järjestöille myönnetyistä määrärahoista vuonna 2015, talouden
merkittävimmät luvut, toiminnan laajuus ja laatu sekä avustushakemuksien yhteenveto
on liitteenä. Hakemukset nähtävänä vapaa-aikasihteerillä.
Ehdotus
Hyvinvointilautakunta päättää jakaa avustukset seuraavasti:
Posion Pyrintö ry
5.500 €
Posion Tikka ry
300 €
Posion Ampujat ry
400 €
Kitkan Ratsastajat ry
300 €
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään pöytäkirjaan, että Pentti Määttä poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi)
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Pentti Määtän tilalle pöytäkirjantarkastajaksi tämän asiapykälän kohdalla valittiin Eero
Laine.
---------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Hyvinvointilautakunta
60 §

Kokouspäivämäärä
22.06.2016

14

POSION KUNNAN VIRKALÄÄKÄRIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN 1.6.2016 ALKAEN
Posion kunnanvaltuusto päätti 18.12.2015/§ 46 ulkoistaa Posion kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 1.6.2016 alkaen.
Samassa kokouksessa valtuusto valitsi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottajaksi
tarjousten vertailussa parhaaksi arvioidun tarjouksen tehneen Coronaria-ryhmittymän (Coronaria Hoitoketju Oy, Coronaria Silmäklinikka Oy, Coronaria Radiologipalvelu Oy, Hammasklinikka Dent Oy, Muhoksen Palvelukoti Oy, Coronaria Cajanuksentienkoti Oy, Coronaria Veitikanharju Oy, Coronaria Kuntoutus Oy, Nuorten Ystävät - palvelut Oy, Elisa Oyj
ja Botnia Scan Oy).
Lääkärityön osalta Posion kunta ulkoisti kolme lääkäriä 1.6.2016 alkaen. Viranomaistehtäviä,
kuten virkavastuulla toimivan lääkärin tehtäviä ei kuitenkaan ole mahdollista ulkoistaa yksityiselle palveluntuottajalle.
Em. johdosta käytiin neuvotteluja Taivalkosken kunnan/sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Alatalo kanssa virkalääkäripalvelujen myynnistä Posiolle. Tarjouspyyntönä Taivalkoskelle esitettiin lääkärin viranomaistehtävien hoitamista 1.6.2016 alkaen Posion kunnassa ja hankittavana palveluna:
Terveydenhuollon alaan kuuluvia päätöksiä, jotka tilaaja tekee ovat muun muassa:
- Virka-avun pyytäminen poliisilta (mielenterveyslain (1116/1990) 31 §)
- Tartuntatautilain (583/1986) 17, 19, 22 ja 23 §:ssä tarkoitetut toimet
- Päihdehuoltolain (41/1986) 11, 26 ja 27 §:ssä tarkoitetut toimet
- Somaattista hoitoa antavissa terveydenhuollon toimintayksiköissä käytettävät pakkotoimet, esimerkiksi eristäminen, sitominen ja pakkolääkitys
- Asiakirjatietojen antaminen tai niistä kieltäytyminen
Yhteistyössä palveluntuottajan kanssa on sovittu toteutettavaksi
- Potilasvahinkoilmoitukset
- Korvausvaatimukset
- Muut vaatimukset
- Muistutukset
- Valitukset
- Kantelut
Tarve virkalääkärin työmäärän osalta todettiin vaihtelevan viikoittain. Arviomme mukaan kysymys on maksimissaan muutamasta tunnista/viikko. Tarjousta pyydettiin korvauksesta €/h
viimeistään 28.4.2016.
Taivalkoskelta toimitettiin 1.6.2016 liitteenä oleva tarjous/sopimus.
Tarjouksen mukaan virkalääkärin tehtävät hoidetaan etätyönä Taivalkosken terveyskeskuksesta käsin. Mikäli virkalääkäri joutuu Posion kunnan määräyksestä matkustamaan tilatusta
toimipisteestä toiseen toimipisteeseen, maksetaan virkalääkärille matkakulut ja päivärahat
verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.
Virkalääkärin tuntipalkkion on 190 €/tunti. Mahdollisista puhelinkonsultaatioista Taivalkosken
kunta veloittaa 30 €/kpl.
Ehdotus
Hyväksytään liitteenä oleva Taivalkosken kunnan tarjous/sopimus Posion virkalääkärin tehtävien hoitamisesta takautuvasti 1.6.2016 alkaen. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja siinä
noudatetaan 2 kk:n irtisanomisaikaa.
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Virkalääkärin tehtävät hoidetaan etätyönä ja mikäli virkalääkäri joutuu Posion kunnan määräyksestä matkustamaan tilatusta toimipisteestä toiseen toimipisteeseen, maksetaan virkalääkärille matkakulut ja päivärahat verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.

Virkalääkärin tuntipalkkion on 190 €/tunti. Mahdollisista puhelinkonsultaatioista maksetaan
30 €/kpl.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
----------
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ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN VAHVISTAMISTA JA SEN RAJOITTAMISEN
EDELLYTYKSIÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET/KEHITYSVAMMALAKI
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta (381/2016) tulee
voimaan 10.6.2016. Samanaikaisesti lainmuutoksen kanssa tulee Suomen osalta voimaan vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty YK:n yleissopimus ja sen valinnainen
pöytäkirja. Sosiaali- ja terveysministeriö on lähestynyt 25.5.2016 liitteenä olevalla kuntainfolla, jossa kerrotaan, mitä muutoksia kehitysvammalakiin on tullut ja miten lainmuutoksia sovelletaan.
Kehitysvammalakiin tehdyt muutokset
-

-

uudet säännökset itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta, itsenäisen suoriutumisen tukemisesta sekä rajoitustoimenpiteiden käytön vähentämisestä
uudet säännökset rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä menettelystä, jota noudatetaan rajoitustoimenpiteestä päätettäessä
uudet säännökset muun muassa rajoitustoimenpiteiden kirjaamisesta ja jälkiselvittelystä, rajoitustoimenpiteitä koskevasta selvitys- ja tiedoksiantovelvollisuudesta, virkaja vahingonkorvausvastuusta sekä tehostetusta viranomaisvalvonnasta
muutetut säännökset tahdosta riippumattomasta erityishuollosta

Valvira ja aluehallintovirastot järjestävät yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön
kanssa alueittain koulutustilaisuuksia kehitysvammalain uusista säännöksistä toukoelokuussa 2016.
Ehdotus
Saatetaan lautakunnalle tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo, jossa kerrotaan kehitysvammalakiin tulleista muutoksista ja niiden soveltamisesta 10.6.2016 alkaen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin
----------
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YKSITYISELTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUTUOTTAJALTA
TULEVAT LABORATORIO- JA RÖNTGENLÄHETTEET 1.7.2016 ALKAEN
Posion kunnan terveyskeskuksessa on vastaanotettu ja tutkittu yksityiseltä palveluntuottajalta tulleet laboratrio ja rtg lähetteet. Vuositasolla tällaisia lähetteitä on laboratoriossa
ollut noin 70 ja tutkimuksia 523. Röntgenissä tutkimuksia on ollut noin kaksi/viikko. Aikanaan käytäntöön siirryttiin heikon lääkäritilanteen vuoksi. Vuositasolla tutkimuksia Palvelutarjonnassa tapahtunut myönteinen kehitys on tarkoittanut asian tarkastelua uudelleen.
Ajankohtaiseksi uudelleen tarkastelu on tullut etenkin 1.6.2016 alkaen, jolloin Posion
kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajana toimii Hoitoketju Coronaria Oy, joka
käyttää Posion kunnan terveyskeskuksen laboratorion ja rtg.n palveluja.
Ehdotus
Yksityiseltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajilta tulevia laboratorio- ja röntgenlähetteitä vastaanotetaan maksua vastaan Posion terveyskeskuksessa 1.7.2016 alkaen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
----------
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PÄIVÄHOIDON VASTAAVAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Hyvinvointilautakunta 28.1.2016 § 10
Päivähoidon vastaavan virka on ollut uudelleen haettavana ajalla 1.12. – 22.12.2015.
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla sekä
Työ- ja elinkeinotoimiston avoimet työpaikat –sivuilla. Kalevassa ja Koillissanomissa on
ollut pieni ilmoitus.
Viran kelpoisuusehtoina on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005 § 7) mukainen lastentarhanopettajan kelpoisuus ja riittävä johtamistaito. Sijoituspaikkana on 44-paikkainen päiväkoti. Viranhaltija toimii päivähoidon tehtäväalueen esimiehenä. Vastuualueena on koko päivähoito varsinaista esiopetusta lukuun ottamatta osallistuen käytännön hoitotyöhön. Päivähoidon vastaavan työhön sisältyy vastata toiminnasta, pedagogiikasta ja henkilöstön johtamisesta. Toiminnan ja talouden suunnittelu, toteutus, seuranta ja arviointi ovat osa työtä. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittävää työotetta, organisointikykyä, suunnitelmallisuutta, kasvun ja
oppimisen tuen järjestämisen tuntemusta, joustavuutta sekä kokemusta esimiestyöstä.
Määräaikaan mennessä virkaa haki sosionomi (tutkintoon sisältyy lastentarhanopettajan
kelpoisuus) Sanna Karjalainen. Hakemus liitteineen ovat nähtävillä toimistosihteerillä.
Sanna Karjalaiselta puuttuu työnantajan hakuilmoituksessa arvostama esimieskokemus.
Koulutuksen osalta Sanna Karjalainen on kelpoisuusehdot täyttävä hakija.
Ehdotus
Hyvinvointilautakunta päättää olla täyttämättä päivähoidon vastaavan virkaa vähäisen
hakijamäärän vuoksi sekä julistaa viran myöhemmin uudelleen haettavaksi.
Tulevalla hakukierroksella huomioidaan nyt tullut Sanna Karjalaisen hakemus.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
--------Hyvinvointilautakunta 22.6.2016 § 63
Posion kunnan hyvinvointipalveluissa julistettiin haettavaksi päivähoidon vastaavan virka
18.4.2016. Hakuaika päättyi 2.5.2016. Hakuilmoitus julkaistiin kunnan virallisella ilmoitustaululla ja nettisivuilla sekä työvoimahallinnon sivuilla.
Viran kelpoisuusehtoina on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005 § 7) mukainen lastentarhanopettajan kelpoisuus ja riittävä johtamistaito. Sijoituspaikkana on 44-paikkainen päiväkoti. Viranhaltija toimii päivähoidon tehtäväalueen esimiehenä. Vastuualueena on koko päivähoito varsinaista esiopetusta lukuun ottamatta osallistuen käytännön hoitotyöhön. Päivähoidon vastaavan työhön sisältyy vastata toiminnasta, pedagogiikasta ja henkilöstön johtamisesta. Toiminnan ja talouden suunnittelu, toteutus, seuranta ja arviointi ovat osa työtä. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittävää työotetta, organisointikykyä, suunnitelmallisuutta, kasvun ja
oppimisen tuen järjestämisen tuntemusta, joustavuutta sekä kokemusta esimiestyöstä.
Määräaikaan mennessä virkaa hakivat:
Hautala Marjo, Kasvatustieteen maisteri, kirkon nuorisotyön ohjaaja, Posio
Hihnala Piritta, sosionomi, hallintotieteiden ylioppilas, Kemi
Varanka Raili, lastentarhanopettaja, Posio
Edelliseltä hakukierrokselta huomioidaan:
Karjalainen Sanna, lähihoitaja, puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto, sosionomi
(tutkintoon sisältyy lastentarhanopettajan kelpoisuus), Posio

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Hyvinvointilautakunta

Kokouspäivämäärä
22.06.2016

19

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ennen kokousta perusturvatoimistolla.
Viran edellyttämät kelpoisuusehdot täyttävät Sanna Karjalainen ja Raili Varanka, jotka
haastateltiin 6.6.2016. Haastatteluun osallistuivat hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja
Eila Seppänen ja jäsen Leila Luksua sekä palvelujohtaja Saara Kuusela.
Raili Varanka on toiminut Kuusamossa kiertävän päiväkodin johtajana 1978-1980 ja
Maaselän päiväkodin johtajana vuosina 1980-1982. Posion kunnan lastentarhanopettajana Varanka on aloittanut 18.1.2982 toimien välillä vt. päiväkodin johtajana ja päiväkodin johtajan sijaisena ja lastentarhanopettajana. Alkaen 17.8.2015 Raili Varanka on toiminut päivähoidon vastaavana (vt.).
Sanna Karjalainen on toiminut ryhmäperhepäivähoitajana (2004 – 2006) ja lähihoitajana
mm. ryhmäperhepäiväkodin vastuuhoitajana (2006 – 2011). Puhevammaisten tulkkina
(freelancer) Sanna Karjalainen on toiminut vuosina 2009 – 2011 ja puhetulkkina (sivutoimisesti) vuodesta 2014 alkaen. Posion kunnassa Sanna Karjalainen on ollut päivähoitajana 1-3-vuotiaiden osastolla 2011 – 2015. Lastentarhanopettaja opintoihin kuuluvan
suuntaavan harjoittelun (2 kk) Karjalainen on suorittanut Kemijärvellä, Kallaan päiväkodissa, esiopetusryhmässä ja sosionomiopintoihin kuuluvan organisaatioharjoittelujakson
(2 kk) Posion kunnassa neuvolan perhetyössä, koulun sosiaalityössä (kuraattori) ja nuorisotyössä (etsivä). Tällä hetkellä Sanna Karjalainen on lastensuojelun perhetyöntekijänä
Posion kunnassa.
Yhteenvetona haastateltujen hakijoiden osalta voidaan todeta Varangan olevan vahvempi hakija kokonaisarvioinnin perusteella. Kokonaisarvioinnissa huomioidaan työkokemus, koulutus ja haastattelu.
Ehdotus
Raili Varanka valitaan päivähoidon vastaavan virkaan 1.7.2016 alkaen.
Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy Liite 5: Päivähoidon henkilöstö, hinnoittelukohta
05PKO014 Päiväkodin johto- ja esimiestehtävät mukaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
---------
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AVUSTAJAN PALKKAAMINEN PÄIVÄHOITOON TOIMINTAKAUDELLE 2016 – 2017
Päivähoitoasetuksen 6.3 §:n mukaan erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevat
lapset on aina otettava huomioon henkilöstömitoituksessa, jollei päiväkodissa ole tällaista lasta varten erityistä avustajaa.
Toimintakaudelle 2016 – 2017 päiväkodilla Lirojen (3-6 v.) ryhmässä tulee olemaan 17
lasta, joista kaksi on 1. esiopetusvuotensa (pidennetty oppivelvollisuus) päiväkodissa.
Päätös 11–vuotisesta oppivelvollisuudesta perustuu asiantuntijalausuntoihin ja suositukseen pidennetystä oppivelvollisuudesta. Päätöksen tekee peruskoulun rehtori.
Esiopetustunteja on 700, mikä on sama kuin koulun esiopetuksessa (19 h/viikko).
Erityistä tukea tarvitsevia lapsia on vuosittain päivähoidossa useita. Jotta oikeus turvalliseen ja hyvään päivähoitoon toteutuisi, olisi välttämätöntä, että ryhmässä olisi avustava
henkilö.
Lirojen ryhmä on toiminut 2015 – 2016 siten, että toinen kasvatuksesta vastaava työntekijä on päivittäin kuljettanut esioppilaan peruskoululle linja-autolle saatettavaksi ja samalla hän on usein joutunut jäämään avustavaksi henkilöksi esiopetuksen iltapäivähoitoon
tunnista kahteen tuntiin.
Kaikilla lapsilla on oikeus nauttia hyvästä päivähoidosta. Päiväkodilla ei pystytä vastaamaan tämänhetkisen henkilöstöresurssin turvin iltapäivähoidon avustajatarpeestakaan,
joten päivähoidon vastaava (vt.) esittää avustajan tarpeeksi 19 h/viikko.
Ehdotus
Hyväksytään avustajan palkkaaminen päiväkotiin ajalle 1.8.2016 – 31.5.2017 kasvaneeseen erityistarpeeseen. Kuluvana vuonna kustannukset katetaan päivähoidon talousarviosta. Tämä on mahdollista, koska alkuvuonna on yhden lastentarhanopettajan sijasta
palvelussuhteessa ollut osittain päivähoitaja, jolloin palkka- ja työnantajakustannukset
ovat olleet alhaisemmat.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
----------
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1. Valtionavustuksen myöntäminen hankkeelle 54/571/2016 Kerhotoiminnan kehittäminen Posiolla. Opetushallitus. Päätös 11.5.3016.
2. Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Suomen Rokotepalvelu Oy. Valvira/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Ilmoitus
12.5.2016.
3. Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Suomen Rokotepalvelu
Oy. Valvira/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Päätös 12.5.2016.
4. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/
Valmius Hyvinvointiin Group Oy. Valvira/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Päätös 18.5.2016.
5. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Coronaria Hoitoketju Oy, Posion kouluterveydenhuolto ja Posion terveyskeskus. Valvira/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Päätös 27.5.2016.
6. Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti/ Nuorten Ystävät –
palvelut Oy. Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat. Päätös
31.5.2016.
7. Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti/ Coronaria Hoitoketju
Oy. Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat. Ilmoitus 2.6.2016.
8. Ohjaus- ja valvonta sekä tarkastuskäynnin kertomus /Kolpeneen kuntayhtymän palvelukeskus, Valmentava ja kuntouttava asumisyksikkö Tempo – Komppi - Soolo.
Lapin aluehallintovirasto 7.6.2016.
Ehdotus
Saatetaan asiakirjat hyvinvointilautakunnan tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
---------
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§ 61, 65

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
§ 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64

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.
§ 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64

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
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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
22.06.2016
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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