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POSION KUNNANKIRJASTON YHTEISTYÖSOPIMUS LAPIN KIRJASTOJEN KANSSA JA
UUDEN KIRJASTOJÄRJESTELMÄN HANKINTA
Kirjastotoimenjohtaja
Hyvinvointilautakunta on päättänyt kokouksessaan 23.4.2014 § 30, että Posion kunnankirjasto on mukana Lapin yhteisen kirjastojärjestelmän kilpailutuksessa ja kirjastojärjestelmän hankinnasta sekä Lapin kirjastot –ryhmään liittymisestä päätetään kilpailutuksen
perusteella. Posio asetti tavoitteeksi Lapin kirjastot –ryhmään liittymisen sekä uuden kirjastojärjestelmän hankinnan vuonna 2016.
Tuossa vaiheessa Rovaniemen kaupunginkirjaston hallinnoimassa Meidän yhteinen kirjasto -hankkeessa kaikkia Lapin kirjastoja edustava työryhmä teki vielä selvitystä tarjolla
olevien kaupallisten kirjastojärjestelmien välillä. Tilanne muuttui kun KOHA kirjastojärjestelmä otettiin käyttöön Joensuun maakuntakirjaston alueella kesällä 2014 ja
siitä saadut kokemukset olivat myönteisiä. Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän valintaa puolsivat hyvien käyttökokemusten lisäksi huomattavasti nykyisiä järjestelmäkustannuksia edullisemmat kustannukset. Lisäksi ei-kaupallisuus, joustavuus, oma kehitystyö ja ylläpito olivat avoimen koodin kirjastojärjestelmän etuja ja puolsivat sen valintaa.
Työryhmä päätyi lopulta esittämään ei-kaupallisen avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän valintaa.
Lapin kirjasto –ryhmään (kimppa) kuuluu tällä hetkellä valtaosa Lapin kirjastoista. Ryhmän ulkopuolella ovat Posio, Ranua, Simo, Tervola, Kemi ja Keminmaa. Lapin kirjastojen johtoryhmän suunnitelman mukaan kaikki em. kirjastot liittyvät Lapin kirjastoihin, jolloin Lapin maakunnan kaikki kirjastot ovat samassa kimpassa ja käyttävät samaa kirjastojärjestelmää. Lapin kirjastot –kimpan toimintaa koordinoi Rovaniemen kaupunginkirjasto – Lapin maakuntakirjasto. Maakuntakirjaston toiminnasta määrätään Kirjastolaissa
(904/1998). Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta on laadittu sopimus (liite), johon kaikki
mukana olevat kunnat sitoutuvat. Yhteistoiminnasta vastaa johtoryhmä, johon kukin kunta nimeää yhden kirjastoammatillisen edustajan, joka on kirjaston johtaja, hänen sijaisensa tai valtuuttamansa henkilö. Kirjastojärjestelmästä aiheutuvat yhteiset kustannukset ja tuotot jaetaan kuntien asukasluvun suhteessa. Mikäli tietorekisterin luovutuksesta
syntyy tuottoa, se käytetään järjestelmästä aiheutuvien kulujen kattamiseen. Johtoryhmä
päättää Lapin kirjastojen yhteisistä hankinnoista. Yhteistoiminnan tavoitteena on tuottaa
kirjastopalvelut edullisesti ja laadukkaasti kaikissa mukana olevissa kunnissa.
KOHA –kirjastojärjestelmä otetaan käyttöön Joensuun maakunnan kirjastojen lisäksi
Mikkelin, Kouvolan, Oulun, Rovaniemen ja Turun maakuntakirjastojen alueilla, joista
Mikkeli, Oulu ja Kouvola ovat jo ottaneet järjestelmän käyttöön. Rovaniemi ottaa KOHA kirjastojärjestelmän käyttöön syksyllä 2016. Sen jälkeen yhteiseen tietokantaan konvertoidaan muut liittyvät kirjastot. Konvertointijärjestykseksi on sovittu: Kemi, Posio, Keminmaa, Simo, Tervola ja Ranua. Em. maakuntakirjastojen yhteisessä Kohti Kohaa –
hankkeessa on selvitysten perusteella päädytty perustamaan Koha Suomi Oy, joka on
omistajakuntiensa hallinnoima voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka tarkoitus on ylläpitää
kirjastojärjestelmää ja sen käyttäjätukea sekä huolehtia järjestelmän kehittämisestä. Koha Suomi Oy:öön liittymisestä päätetään Posiolla erikseen.
Kirjastojärjestelmän vaihtaminen on huomioitu Posion kirjaston talousarviossa. Vuosittaiset käyttökustannukset tulevat viimeistään vuodesta 2018 alkaen olemaan n. puolet
nykyisistä kustannuksista. Vuoden 2016 - 2017 osalta kuluja tulee järjestelmän käyttöönotosta, palvelimen hankinnasta, mahdollisista nykyiseltä järjestelmäntoimittajalta ostettavista palveluista tai sisällöistä sekä järjestelmätietojen konvertoinnista. Lisäksi on
vielä maksettava entisen järjestelmän kustannukset. Mahdollisesti kustannuksia tulee
myös verkkokirjastosta. Kirjastojärjestelmää ei tarvitse kilpailuttaa, koska se on vapaan
lähdekoodin järjestelmä ja vapaasti ladattavissa verkossa (JHS 169 Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa). Tällä hetkellä KOHA on ainoa suomalaisille
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kirjastoille lokalisoitu ja suomeksi käännetty avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä,
jonka tietokannan omistavat kirjastot itse.
Lapin kirjastot kilpailuttavat palvelinpalvelut, koska hankinnan kohteena voivat olla vain
avoimeen ohjelmistoon kohdistuvat palvelut. Sopimus palvelinpalveluista tehdään kilpailutuksen jälkeen yhdessä kaikkien Lapin kuntien kanssa. Palvelinkustannukset jakaantuvat kuntien asukasluvun suhteessa. Samalla periaatteella kilpailutetaan muutkin mahdollisesti tarvittavat palvelut, mm. tekstiviestipalvelut ja e-postipalvelut. Kehittämis- ja ylläpitopalvelut tulevat perustettavan Koha Suomi Oy:n kautta.
Lapin kirjastoihin liittymisen myötä Posion kunnankirjaston asiakkailla on mahdollisuus
käyttää kaikkien muidenkin Lapin kuntien kirjastojen palveluita omalla kirjastokortillaan ja
yhden käyttöliittymän kautta. Posio ottaa käyttöön Lapin kirjastojen yhteiset käyttösäännöt ja maksut. Lapin kirjasto edellyttää, että kaikissa kunnissa tehdään sitova päätös
Lapin kirjastoon liittymisestä ja Koha-kirjastojärjestelmän hankinnasta.
Ehdotus (kirjastotoimenjohtaja):
Hyvinvointilautakunta esittää Posion kunnanhallitukselle, että Posion kunnankirjasto liittyy Lapin kirjastoon sekä hankkii ja ottaa käyttöön KOHA -kirjastojärjestelmän yhdessä
Lapin kirjastojen kanssa. Kustannukset uuteen kirjastojärjestelmään siirtymisestä maksetaan kirjaston käyttötaloudesta.
Ehdotus
Hyvinvointilautakunta hyväksyy kirjastotoimenjohtajan ehdotuksen ja päättää esittää Posion kunnanhallitukselle, että Posion kunnankirjasto liittyy Lapin kirjastoon sekä hankkii
ja ottaa käyttöön KOHA -kirjastojärjestelmän yhdessä Lapin kirjastojen kanssa. Kustannukset uuteen kirjastojärjestelmään siirtymisestä maksetaan kirjaston käyttötaloudesta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
----------
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POSION KUNNANKIRJASTON LIITTYMINEN KOHA SUOMI OSAKEYHTIÖÖN
Kirjastotoimenjohtaja
Lapin kirjastoissa otetaan käyttöön avoimen lähdekoodin Koha –kirjastojärjestelmä syksyllä 2016. Koha-kirjastojärjestelmän avulla voidaan tuottaa kirjastojen järjestelmäpalvelut. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Kohti Kohaa –hankkeessa on selvitetty
kirjastojärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon tarvittavan organisaation perustamista.
Selvitysten perusteella päädyttiin perustamaan Koha Suomi Oy, johon Kohakirjastojärjestelmää käyttävät kunnat liittyvät osakkaiksi. Osakeyhtiö toimintamallina
mahdollistaa kaikille mukana oleville kunnille tavan vaikuttaa kirjastojärjestelmään, sen
kehittämiseen sekä kustannusrakenteeseen. Lisäksi kuntien omistaman osakeyhtiön
toimiessa järjestelmän ylläpitäjänä jokainen osakkaana oleva kunta voi hankkia kirjastojärjestelmän ylläpidon Koha Suomi Oy:ltä ilman kilpailutusta in-house –säädösten perusteella. Toimintamalli mahdollistaa asukaslukuun perustuvan päätöksenteon ja samassa
suhteessa tehtävän kustannusten jaon. Liittymisen ja järjestelmän käyttöönoton kustannuksista vastaa jokainen kunta itse.
Koha Suomi Oy tuottaa Kohaa käyttäville kunnille tarvittavat kirjastojärjestelmän ylläpitoja kehittämispalvelut yhteistyössä kirjastojen kanssa. Yhtiöön palkataan tarvittava määrä
järjestelmänkehittäjiä. Lisäksi mm. tuotepäällikön ja toimitusjohtajan tehtävät sisällytetään jonkun kirjastonjohtajan tehtäviin. Koha Suomi Oy ei jaa voittoa omistajilleen vaan
sen tehtävänä on tuottaa kunnille tarvittavat kirjastojärjestelmäpalvelut. Koha Suomi
Oy:n perustajajäseninä ovat Joensuun kaupunki, Kouvolan kaupunki, Mikkelin kaupunki,
Oulun kaupunki, Rovaniemen kaupunki ja Turun kaupunki. Osakeyhtiön perustamiseen
ja siihen liittymiseen liittyvät asiakirjat ovat liitteenä.
Koha Suomi Oy:n osakepääoma on 0,11 € / kunnan asukas (31.12.2016 asti). Tästä
osakepääomaan sijoitetaan 0,01 € ja loput SVOP-rahastoon, jota käytetään tuleviin investointeihin. Vuosittainen palvelumaksuarvio on 0,26 € / kunnan asukas, mikä laskutetaan kunnilta puolivuosittain etukäteen. Posion asukasmäärä oli vuoden 2015 lopussa
3478, jonka mukaan osakepääoma olisi 382 €. Vuosittainen palvelumaksuarvio on 904 €
nykyisellä asukasmäärällä. Nykyiset järjestelmäkulut ovat n. 0,93 € / kunnan asukas (=
3208 €). Lisäksi jonkin verran kustannuksia tulee Lapin kirjastojen yhteisestä palvelimesta ja kehittämistyöstä. Lapin kirjastossa kulut jaetaan asukasluvun suhteessa. Aineistojen lisääntyvästä yhteiskäytöstä johtuen myös aineiston kuljetuskustannukset todennäköisesti lisääntyvät.
Järjestelmäuudistuksen vuoksi ei Posion kirjaston työasemia tarvitse uusia. Kirjastojärjestelmä toimii Internetin välityksellä ja tietoliikennekulut eivät lisäänny nykyisestä. Tuleva lainausautomaatti otetaan käyttöön uuden kirjastojärjestelmän myötä.
Ehdotus (kirjastotoimenjohtaja):
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Posion kunta liittyy Koha Suomi
Oy:öön ja lunastaa asukaslukuun perustuvan määrän Koha Suomi Oy:n osakkeita. Kustannukset maksetaan Posion kirjaston käyttötaloudesta.
Ehdotus
Hyväksytään kirjastotoimenjohtajan ehdotus ja esitetään kunnanhallitukselle, että Posion
kunta liittyy Koha Suomi Oy:öön ja lunastaa asukaslukuun perustuvan määrän Koha
Suomi Oy:n osakkeita. Kustannukset maksetaan Posion kirjaston käyttötaloudesta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
---------
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HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.3.2016
Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. – 31.3.2016 on liitteenä.
Tehtäväalue

Menot

Tulot

Netto

305

7

298

27,1

TERVEYSPALVELUT

1 013

190

823

24,0

SOSAALIPALVELUT

1 451

291

1 160

23,9

OSTOPALVELUT

1 966

42

1 924

21,2

PERUSOPETUS

795

62

733

22,4

TOISEN ASTEEN
KOULUTUS

167

9

157

22,5

KANSALAISOPISTO

59

40

18

8

KIRJASTOTOIMI

59

1

58

26,5

8

0

8

24,0

LIIKUNTA JA ULKOILU

17

0

11

26,2

NUORISOTYÖ

43

25

18

14,4

161

21

140

19,9

6 045

688

5 357

22,5

HALLINTO JA TUKI

KULTTUURITOIMI

PÄIVÄHOITO
YHTEENSÄ

Toteutuma- %

Ehdotus
Palvelujohtaja käy läpi toiminnan ja talouden toteutumisen em. ajanjaksolla.
Merkitään tiedoksi talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. – 31.3.2016.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
---------
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SOSIAALIASIAMIESRAPORTTI 2015
Posion kunnan sosiaaliasiamiehenä toimii Jari Jaakkonen.
Vuoden 2015 osalta yhteydenotot sosiaaliasiamieheen ovat olleet vähäisiä:
kaksi kappaletta, joista toinen on koskenut ikääntyvien asumispalveluita ja toinen lapsen
tapaamisasioita.
- puhelinkontakteja 3
- kotikäyntejä --- toimistolla vastaanotto --Ehdotus
Merkitään sosiaaliasiamiesraportti vuodelta 2015 tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
---------
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ALUEHALLINTOVIRASTON SELVITYS- JA KUULEMISKIRJE/KUNTOUTTAVA
PALVELUKOTI KANERVAN HENKILÖSTÖN ASIANMUKAISUUS
Lapin aluehallintovirasto on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston pyynnöstä
(30.3.2016) tehnyt lupatarkastuksen Coronaria Hoitoketju Oy:n hakemuksen perusteella.
Tarkastuksesta tiedotettiin kuntaa ja tarkastuksella on ollut mukana kunnan työntekijä.
Coronaria Hoitoketju Oy tuottaa jatkossa 1.6.2016 alkaen osan Posion kunnan palveluista. Tarkastushetkellä 19.4.2016 kuntouttava palvelukoti Kanerva on Posion kunnan vastuulla toimiva toimintayksikkö.
Aluehallintoviraston selvitys- ja kuulemiskirje 29.4.2016 on kokonaisuudessaan liitteenä.
Tarkastuskäynnistä on annettu erillinen kertomus (pöytäkirja, liite), josta ilmenee, että
tarkastushetkellä toimintayksikössä ei ole voitu osoittaa kaikkiin työvuoroihin alalle ammatillisesti koulutettua henkilökuntaa ja peräkkäisissä työvuoroissa on työskennellyt yksin alalle kouluttamaton hoitoapulainen. Toimintayksikössä ei ole ollut käytettävissään
tiimivastaavan tai lähiesimieheksi nimetyn henkilön työpanosta. Lisäksi hoitoapulainen
toimi työvuorossa lääkevastaavana. Hänellä oli lupa antaa asiakkaille valmiiksi jaetut
lääkkeet mutta myös harkintansa mukaan tarvittavia lääkkeitä. Tarkastuskäynnillä ilmeni, että toimintayksikön lääkelupa-asiat on syytä arvioida ja tarvittaessa ryhtyä sen perusteella toimenpiteisiin.
Kanervassa työskentelee viisi työntekijää. Aluehallintoviraston ja Coronaria Hoitoketju
Oy:n edustajien arvion mukaan kolmivuorotyö ei ole mahdollista toteuttaa asianmukaisesti viidellä henkilöllä. Kolmivuorotyö edellyttää vähintään 6 tai 6,5 työntekijän työpanosta. Toimintayksikkö tuottaa ympärivuorokautisesti pitkäaikaisen mielenterveyden
häiriön vuoksi jatkuvaa huolenpitoa, kannustusta, tukea ja ohjausta tarvitseville vaikeasti
toimintarajoitteisille mielenterveyskuntoutujille, jotka vain vähäisessä määrin kykenevät
toimimaan yksikön ulkopuolella. Näin ollen toimintayksikön oman henkilökunnan merkitys ja omassa yksikössä toteutettu toiminta asiakkaan yksiköllisen kuntoutussuunnitelman mukaan korostuu. Aluehallintovirasto arvioi, että yhden työntekijän työpanos/työvuoro on riittämätöntä asiakkaan kuntoutumisen toteuttamiseksi.
Aluehallintovirasto on edellä kuvattujen epäkohtien perusteella ottanut asian tutkittavakseen. Havainnoista on suullisesti raportoitu palvelujohtaja Saara Kuuselalle 21.4.2016 ja
hän on todennut, että asiaa selvitetään 25.4.2016 alkavalla viikolla.
Aluehallintovirasto pyytää Posion kuntaa tai sen määräämältä viranhaltijalta selvitystä
siitä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tai päättänyt ryhtyä (aikataulu) edellä todettujen
ja alle yksilöityjen epäkohtien perusteella:
-

henkilöstömitoitus: kokonaismäärä, vastuukysymys ja työvuorossa työskentelevien
määrä
jokaisessa työvuorossa työskentelee alalle soveltuvan ammatillisen koulutuksen
saanut työntekijä
hoitoapulaiset eivät työskentele yksin työvuorossa eivätkä toimi lääkevastaavina
lääkehoidon asianmukaisuus; luvat

Selvitys on pyydetty toimittamaan Lapin aluehallintovirastolle viimeistään 16.5.2016. Lisäaikaa selvityksen antamiselle on saatu31.5.2016 saakka, koska hyvinvointilautakunnan kokous on 30.5.2016.
Kunta toteaa selvityksenä seuraavaa:
Selvitystyö käynnistettiin 25.4.2016 mielenterveystyöstä vastaavien viranhaltijoiden (johtava kriisi- ja perhetyöntekijä ja johtava lääkäri) palattua vuosilomilta. Selvityksen perusteella on Saara Kuusela antanut sähköpostitse 11.5.2016 selvitystietoja Sari Husalle/Avi
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tehdyistä korjaavista toimenpiteistä ja jatkotyöstä muun muassa lääkehuollon osalta.
Sähköposti liitteenä.
Aluehallintoviraston tarkastuskäynnin ajankohtana Kanervaa kuormitti sairauslomat ja
isyyslomat, joihin on ollut haaste saada ammattitaitoisia sairaan- /lähihoitajia. Olemme
olleet pakkotilanteessa ottaessamme töihin kouluttamattomia. Kouluttamattoman (hoitoapulainen) tilalle olemme nyt saaneet koulutettua (lähihoitaja) työvoimaa, jolloin pystymme turvaamaan jokaiseen työvuoroon koulutetun työntekijän. Myös sairaanhoitajan
saaminen mielenterveys- ja perheneuvolaan vapauttaa mielenterveystyöstä vastaavan
resurssia hieman enemmän asumisyksikkö Kanervaan. Samassa pihapiirissä työskentely on mahdollistanut sen, että mielenterveystyöstä vastaava sairaanhoitaja on voinut
käydä Kanervassa auttamassa erilaisissa tilanteissa. Samoin päivätoiminta Poijun ohjaaja on auttanut äkkitilanteissa. Työntekijöillä on ollut aina mahdollisuus soittaa apua
naapuriyksiköiltä. Kanervan sairaanhoitajarekrytoinnissa emme onnistuneet ja yhteistyö
pätevän saamiseksi jatkuu Coronarian kanssa.
Henkilöstömitoituksesta ja henkilöstön koulutustasosta sekä toimintayksikkö Kanervaa
koskevasta suunnitelmasta on siis keskustelua tiivistetty 1.6.2016 sote-palveluista Posiolla vastaavan Coronaria Hoitoketju Oy:n johdon kanssa aluehallintoviraston tarkastuskäynnin 19.4.2016 jälkeen. Posion kunta/palvelujohtaja Saara Kuusela on antanut lausunnon Valviralle/Anssi Tulkki 11.5.2016 liittyen mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen palvelutoiminnan siirtoon Posion kunnalta. Coronaria Hoitoketju Oy:n toimintayksikköä koskevan suunnitelman mukaisesti 1.6.2016 alkaen Kanervassa järjestetään
kahdeksalle mielenterveyskuntoutujalle ilmoituksenvaraista palveluasumista ja tämän lisäksi kolmelle kotipalvelua (ohjauskäynti). Pääsääntöisesti asiakkaiden palvelutarve on
päivittäistä, mutta ei ympärivuorokautista. Apu on kuitenkin lähellä myös yöaikaan, mikäli asukas sitä tarvitsee. Kanervan hoitohenkilöstömitoitus on 0.4. Lisäksi mielenterveyskuntoutujille järjestetään kuntouttavaa päivätoimintaa, jonka palvelut tuottaa Nuorten Ystävät –palvelut Oy. Tukipalveluita voidaan tuottaa sekä omana työnä että tarvittaessa
hankkia alihankintana. Kanervassa tulee olemaan yhteinen palveluesimies Kuukkelin
(kehitysvammaisten palveluasuminen) kanssa. Esimiehellä on vaadittava terveydenhuollon tutkinto sekä ylempi korkeakoulututkinto. Coronarian toiminnassa sovelletaan yleisesti hyväksyttyjä hoitosuosituksia, kuten Käypä hoito -suositukset, Sairaanhoidon käsikirja, THL:N suositukset sekä Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelun laatusuositukset (STM 2007) ja Valviran valtakunnallista valvontaohjetta 2012 – 2014. Em. seikkoihin
vedoten ei tässä vaiheessa ole lähdetty esittämään uuden toimen perustamista toimintayksikkö Kanervaan.
Lääkehoidon osalta on johtava lääkäri järjestänyt kaikille lähi- ja sairaanhoitajille tentin
palvelusuhteen alkuvaiheessa, jonka jälkeen on katsottu, minkälaiset valtuudet työntekijälle voidaan myöntää koulutuksen ja tentin perusteella. Kanervassa hoitoapulainen ei
toimi lääkevastaava. Hoitoapulaisen lääkkeiden antaminen valmiiksi jaetuista lääkkeistä
on johtavan lääkärin luvalla mahdollista, mutta tarvittavien lääkkeiden jakamiseen ei
koulutus riitä ja tämä asia on selvitetty työyksikössä. Kanervan lääkehoitosuunnitelma
on laadittu ja kirjalliset, allekirjoitetut ja päivitetyt lääkkeiden jako- ja antoluvat ovat olemassa, tosin osin puutteellisina ja vanhoina. Em. asia tullaan päivittämään ajan tasalle
viikolla 20 johtavan lääkärin johdolla. Coronarian suunnitelmana on päivittää lääkehoitosuunnitelma ja lääkehoidon osaamisen varmistamiseksi henkilöstölle aloitetaan lääkekoulutukset syksyllä 2016.
Ehdotus
Hyvinvointilautakunta hyväksyy selvityksen toimitettavaksi Lapin aluehallintovirastolle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
--------Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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OIKAISUVAATIMUS/KOTIHOIDON LÄHIHOITAJAN TOIMI
Vanhustyössä on ollut haettavana lähihoitajan toimi kotihoitoon ajanjaksolla 5.2.29.2.2016. Kotihoidon lähihoitajan toimeen haki määräaikaan mennessä seitsemän (7)
hakijaa, joilla kaikilla oli sosiaalihuollon kelpoisuuslain (272/2005) 8 § edellyttämä kelpoisuus tehtävään. Lähihoitajan toimeen hakivat: Eila Tapio Rovaniemeltä, Tero Kellokumpu Sallasta, Sanna Johansson Hyvinkäältä, Satu Määttä Posiolta, Satu Soudunsaari
Posiolta, Marjut Kylli Sallasta sekä Marko Mahlakaarto Posiolta. Hakijoista Tero Kellokumpu perui hakemuksensa ennen haastattelua. Sanna Johansson haastateltiin
4.3.2016. Haastattelijoina toimivat vs. kotihoidon ohjaaja Petra-Petrelius Tikkala ja vs.
vanhustyön vastaava Elina Ruokamo. Muut hakijat haastateltiin 14.3.2016. Haastattelijoina toimivat vs. kotihoidon ohjaaja Petra-Petrelius Tikkala, vs. vanhustyön vastaava
Elina Ruokamo ja johtava sosiaalityöntekijä Lea Lahtela.
Posion kunnan hallintosäännön 22 § 3 momentin mukaisesti työ- tai virkasuhteeseen valinnasta päättää tehtäväalueen esimies työyksikön lähiesimiehen esityksestä. Johtava
sosiaalityöntekijä on 29.3.2016 § 4 tekemällään päätöksellä päättänyt vs. vanhustyön
vastaavan esityksestä valita kotihoidon lähihoitajan toimeen lähihoitaja Satu Määtän ja
varalle lähihoitaja Marko Mahlakaarron.
Lähihoitaja Marko Mahlakaarto on toimittanut 11.4.2016 oikaisuvaatimuksen, jossa hän
hakee oikaisua em. 29.3.2016 tehtyyn päätökseen kotihoidon lähihoitajan valinnasta.
Marko Mahlakaarto perustelee oikaisuvaatimustaan siten, että hän on työskennellyt kotihoidossa pidempään kuin toimeen valittu ja että hänellä on toimeen valittua pitempi kokemus hoitotyöstä Posion kunnassa sekä muissa hoitopaikoissa. Marko Mahlakaarto on
työskennellyt Posion kunnassa kotihoidossa oppisopimuksella 9/2014 alkaen sekä työskennellyt Posion kunnassa erilaisissa määräaikaisissa työsuhteissa vuodesta 2008 lähtien ollen välillä työttömänä. Oikaisuvaatimuksessaan hän tuo esiin myös, että moitteita
hän ei ole saanut työstään kotihoidossa, hän on ollut tunnollinen ja ahkera eikä hänellä
ole ollut juurikaan sairauspoissaoloja. Mahlakaarto tuo oikaisuvaatimuksessaan esille
myös, että valintapäätöstä on perusteltu aikaisemman tuntemuksen perusteella ja jos
niin on, ei muiden kuin tuttujen kannata hakea Posiolta työpaikkaa. Liitteenä on lähihoitaja Marko Mahlakaarron oikaisuvaatimus, valintaa koskeva päätöspöytäkirja sekä hakuilmoitus. Kotihoidon lähihoitajan toimeen hakeneiden hakemusasiakirjat ovat nähtävillä pöytäkirjanpitäjällä.
Kotihoidon lähihoitajan toimen valinta on tehty tutkinto- ja työtodistusten, työkokemuksen, työstä saadun palautteen sekä haastattelusta muodostuneen näytön kokonaisarvion perusteella. Valinnan perusteena ei siten ole ollut ainoastaan työkokemus, vaan valintaperusteena kokonaisarvioinnissa painottuvat haastattelussa annettu näyttö sekä aikaisempi työstä saatu palaute. Toimeen valittu ja oikaisuvaatimuksen tekijä ovat molemmat tehneet työnsä Posion kunnan kotihoidossa moitteettomasti. Kokonaisarvioinnin
perusteella kotihoidon lähihoitajan toimeen on katsottu parhaiten soveltuvan lähihoitaja
Satu Määttä ja toiseksi parhaiten varalle valittu lähihoitaja Marko Mahlakaarto.
Ehdotus
Hyvinvointilautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä mainituin perustein.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
----------
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UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN: ESIOPETUS
Opetushallituksen määräyksellä 22.12.2014 esiopetuksen uusi opetussuunnitelma tulee
ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2016. Opettajat ovat uudistaneet jo parin vuoden ajan
paikallista opetussuunnitelmaa. Lukuvuonna 2015 - 2016 esiopetuksessa on soveltuvin
osin kokeiltu uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta. Esiopetuksen opetussuunnitelma on Posion peruskoulussa tehty sähköiseen muotoon koulun Pedanet -sivustolle,
tulostettavaa versiota ei vielä ole saatavilla. OPS on esitelty lautakunnan jäsenille yleisluontoisesti 18.5.2016. Opetussuunnitelma pohjaa valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan 2016 ja sitä on täydennetty paikallisin osin.
Opettajakunnan esityksenä esiopetuksen uusi opetussuunnitelman on otettava käyttöön
1.8.2016 siten, että se on täydennettävä ja muokattava asiakirja, jota opetuksen edetessä voidaan muuttaa. Lautakunnan jäsenille annetaan mahdollisuus seurata opetussuunnitelman täydentämistä sähköisessä muodossa. Ennen seuraavaa lukuvuotta lautakunta
hyväksyy täydennetyn opetussuunnitelman.
Ehdotus
Hyväksytään esiopetuksen uusi opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
---------
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UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN:PERUSOPETUS VUOSILUOKAT 1-6
Opetushallituksen määräyksellä 22.12.2014 perusopetuksen uusi opetussuunnitelma tulee ottaa käyttöön asteittain alkaen 1.8.2016. Alkavalla lukukaudella OPS otetaan käyttöön vuosiluokilla 1 - 6 vuosiluokilla. Kuitenkin alkavana lukuvuonna kuudennella vuosiluokalla opetetaan ympäristöopin asemasta biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja
kemiaa vuonna 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti ja sen mukaisesti
laaditun opetussuunnitelman mukaisesti.
Opettajat ovat uudistaneet jo parin vuoden ajan paikallista opetussuunnitelmaa. Tuntijako koko peruskoulun osalta on hyväksytty lautakunnassa 22.4.2016, 32§ ja 26.2.2015
20§. Opetussuunnitelma on vuosiluokkien 1-6 osalta laadittu ja aineenopetuksen osalta
kokonaisuus on valmis. Yleisiä osia täydennetään lukuvuoden 2016 - 2017 aikana ja
uudet vuosiluokkia koskevat opetussuunnitelman osat hyväksytään sitä mukaa kun ne
astuvat voimaan luokka-asteittain. Koko opetussuunnitelma on valmis 1.8.2019. Opetussuunnitelma pohjaa valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan 2016 ja sitä on täydennetty paikallisin osin.
Perusopetuksen opetussuunnitelma on Posion peruskoulussa tehty sähköiseen muotoon koulun Pedanet -sivustolle, tulostettavaa versiota ei vielä ole saatavilla. OPS on
esitelty lautakunnan jäsenille yleisluontoisesti 18.5.2016.
Opettajakunnan esityksenä perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on otettava käyttöön 1.8.2016 siten, että se on täydennettävä ja muokattava asiakirja, jota opetuksen
edetessä voidaan muuttaa. Lautakunnan jäsenille annetaan mahdollisuus seurata opetussuunnitelman täydentämistä sähköisessä muodossa. Ennen seuraavaa lukuvuotta
lautakunta hyväksyy täydennetyn opetussuunnitelman.
Ehdotus
Hyväksytään perusopetuksen vuosiluokat 1 – 6 uusi opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
---------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN: LUKIO VUOSIKURSSI 1 OSALTA
Opetushallituksen määräyksellä 27.10.2015 lukion uusi opetussuunnitelma tulee ottaa
käyttöön asteittain alkaen 1.8.2016. Alkavalla lukukaudella OPS otetaan käyttöön aloittavilla opiskelijoilla ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.
Opettajat ovat uudistaneet jo parin vuoden ajan paikallista opetussuunnitelmaa. Tuntijako noudattaa valtakunnallista lukiokoulutuksen tuntijakoa. Uudet vuosiluokkia koskevat
opetussuunnitelman osat hyväksytään sitä mukaa kun ne astuvat voimaan luokkaasteittain. Koko opetussuunnitelma on valmis 1.8.2019. Lukion kurssikiertokaavio on
suunniteltu uuden opetussuunnitelman mukaisesti.
Lukion opetussuunnitelma on Posion peruskoulussa tehty sähköiseen muotoon koulun
Pedanet -sivustolle, tulostettavaa versiota ei vielä ole saatavilla. OPS on esitelty lautakunnan jäsenille yleisluontoisesti 18.5.2016.
Opettajakunnan esityksenä lukion uusi opetussuunnitelma on otettava käyttöön 1.8.2016
siten, että se on täydennettävä ja muokattava asiakirja, jota opetuksen edetessä voidaan muuttaa. Lautakunnan jäsenille annetaan mahdollisuus seurata opetussuunnitelman täydentämistä sähköisessä muodossa. Ennen seuraavaa lukuvuotta lautakunta hyväksyy täydennetyn opetussuunnitelman.
Ehdotus
Hyväksytään lukion uusi opetussuunnitelma vuosikurssi 1 osalta 1.8.2016 alkaen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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KANSALAISOPISTON OPINTOMAKSUT TYÖKAUDELLA 2016 – 2017
Kansalaisopiston rehtori
Lukuvuonna 2015–2016 kansalaisopiston kurssimaksut Hyvinvointilautakunnan päätöksen
12.6.2015, 57§ mukaan olivat:
Kurssin tuntimäärä
1–10
11–20
21–40
41–60

Kurssimaksu
15-45 €
17-50 €
32-60 €
37-65 €

Opintomaksujen kehitys 2010-luvulla on esitetty alla. Opintomaksuissa on mukana myös
OPH:n myöntämä opintoseteliavustus.

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Saadut valtionosuustunnit
3 941
3 633
3 756
3 810
3 576
3 319

Tehdyt opetustunnit Kurssiopiskelijat lkm Opintomaksu-tulot €
4 441
4 554
4 382
4 114
3 880

2 738
2 414
2 147
2 023
1 853

41 203
40 602
46 730
48 463
49 310

Valtionosuustunnit ja siten valtion rahoitus vähenee edelliseen vuoteen verrattuna. Valtionosuuden saamiseen riittää vuodesta 2016 alkaen, että opetustunteja on vähintään myönnetty tuntimäärä.
Opintomaksut pidetään lukuvuonna 2016–2017 edelliselle lukuvuodelle hyväksytyssä raamissa (kts. yllä).
Kansalaisopisto on hakenut Opetushallitukselta opintosetelirahaa, mistä ei ole vielä saatu
päätöstä. Mikäli raha saadaan, sillä pienennetään yhden kurssin kurssimaksua, kun kurssilainen on työtön, eläkeläinen, seniori tai maahanmuuttaja.
Ehdotus
Hyväksytään Posion kansalaisopiston opintomaksujen määräytymisperusteet syys- ja kevätlukukaudella 2016–2017 pääsääntöisesti seuraavasti
Kurssin tuntimäärä
1 – 10
11 – 20
21 – 40
41 – 60

Kurssimaksu
15 – 45 €
17 – 50 €
32 – 60 €
37 – 65 €

Erikoiskursseista, avoimen yliopiston kursseista ja sellaisista kursseista, joiden järjestämiskustannukset ovat tavanomaista kalliimpia, voidaan periä em. suurempia kurssimaksuja.
Kurssilaisen henkilökohtaisen Aktiivikortin hinta pidetään entisellään 120 €. Aktiivikortilla voi
osallistua syksyllä kolmeen ja keväällä kolmeen pitkään kurssiin. Lyhytkurssit ja erikoiskurssit eivät kuulu aktiivikortin piiriin.
Opisto järjestää valvottuja tenttejä, joista peritään 25 € tentiltä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Hyvinvointilautakunta

Kokouspäivämäärä
30.05.2016

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
----------
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YLITYSOIKEUDEN HAKEMINEN VUODEN 2015 TALOUSARVION LOPULLISELLE
YLITYKSELLE
Hyvinvointilautakunnan toimintakate 23 413 000 € ylittyi 917 000 € alkuperäisestä talousarviosta vuonna 2015. Kunnanvaltuusto (18.12.2015 § 44) myönsi lisämäärärahaa
663 000 €. Lopulliseksi ylitykseksi jäi näin ollen 254 000 €.
Tilintarkastaja Mirja Klasilan ohjeistuksen mukaisesti tulee ylitysoikeutta 254 000 €:lle
hakea kunnanvaltuustolta ennen tilinpäätöksen käsittelyä.
Ehdotus
Hyvinvointilautakunta hakee kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta ylitysoikeutta lopulliselle vuoden 2015 talousarvion ylittymiselle. Ylitys lisämäärärahan jälkeen
on 254 000 €, jolle ylitysoikeutta haetaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1. Valtionavustuksen myöntäminen etsivään nuorisotyöhön. Lapin aluehallintovirasto/Opetus- ja kulttuuritoimi. Päätös 14.4.3016.
2. Valtionavustuspäätös yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen. Lapin aluehallintovirasto/Opetus- ja kulttuuritoimi. Päätös 22.3.3016.
3. Posion kunnan virkalääkärin tehtävien hoitaminen 1.6.2016 alkaen. Tarjouspyyntö
28.4.2016.
4. Aiesopimus hankeyhteistyöstä Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n ja Posion
kunnan välillä.
5. Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Optiprofi Screening OY. Valvira/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Ilmoitus 28.4.2016.
6. Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen Optiprofi Screening OY.
Valvira/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Päätös 28.4.2016.
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
§ 39, 40, 41, 42, 49, 50

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
§ 43, 45, 46, 47, 48, 49

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.
§ 43, 45, 46, 47, 48, 49

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: ____ ____
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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
44
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
30.05.2016
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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