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POSION KANSALAISOPISTON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2017 – 2018
Kansalaisopiston toiminta-ajatus perustuu jatkuvan ja elinikäisen oppimisen periaatteelle. Kansalaisopisto tarjoaa kuntalaisille yleissivistävää koulutusta ja ammattitaitoa kehittäviä kursseja. Yrityksille, yhdistyksille ja työyhteisöille järjestetään maksupalvelukoulutusta sekä kaikenikäisille kuntalaisille harrastustoimintaa.
Kansalaisopiston tavoitteena on kannustaa kuntalaisia aktiiviseen itsensä kehittämiseen,
lisätä kuntalaisten osallisuutta sekä edistää omalla toiminnallaan ja yhteistyöllä kuntansa
kehittymistä ja seutukunnan asukkaiden hyvinvointia.
Kansalaisopiston rehtori Riitta Hakulinen on laatinut liitteenä olevan Posion kansalaisopiston kehittämissuunnitelman 2017 - 2018.
Ehdotus
Hyväksytään Posion kansalaisopiston kehittämissuunnitelma 2017 – 2018.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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PALVELUASUMISEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET KOTIHOIDOSSA JA
TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA
Vanhuspalvelulain 7 §:ssä Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus on kirjoitettu seuraavaa: ”Kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön sosiaalipalvelut sisällöltään, laadultaan ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja toimintakyky edellyttävät. Palvelut on järjestettävä niin, että ne ovat
kunnan ikääntyneen väestön saatavissa yhdenvertaisesti. Lisäksi lain 18 §:ssä päätös
sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja oikeus palveluihin lukee seuraavasti: ”Kunnan on
tehtävä päätös iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä kirjallisen tai suullisen hakemuksen johdosta ja järjestettävä myönnetyt palvelut
viipymättä siten, ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu.”
Hyvinvointilautakunta on 19.6.2014 hyväksynyt kriteerit kotihoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen. Kriteerit ovat osaltaan perustuneet RAI-mittariin. Nyt käyttöön on tullut
RAI- järjestelmä, joka on laajempi apuväline asiakkaan kokonaistilanteen kartoittamisessa. Tämän pohjalta on päivitetty vuonna 2014 kriteerit (liitteenä Posion kunnan palveluohjauskriteerit kotihoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen).
Ehdotus
Vahvistetaan liitteen mukaisesti palvelujen myöntämisen kriteerit kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Hyvinvointilautakunta
94 §

Kokouspäivämäärä
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POSION KUNNAN OMAISHOIDON TUEN SISÄLTÖ JA KRITEERIT
Muutokset omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005, omaishoitolaki), sosiaalihuoltolakiin 1301/2014 sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin
(737/1992, asiakasmaksulaki) tulivat voimaan 1.7.2017. Muutosten tarkoituksena on kehittää omaishoitajien vapaa- ja sijaishoitojärjestelmää. Tavoitteena on parantaa omaistaan hoitavien henkilöiden tosiasiallisia mahdollisuuksia käyttää vapaitaan ja sitä kautta
tukea hoitajien jaksamista.
Posion kuntaan on hyväksytty omaishoidon tuen sisältö ja kriteerit § 74 / 30.9.2010 ja
päivitetty § 23 / 24.2.2011 ja tarkistettu 1.1.2013.
Lakiin tulleiden muutosten johdosta on laadittu uusi liitteenä oleva omaishoidon tuen sisältö ja kriteerit. Toimintakykymittari RAVAn tilalle on otettu käyttöön RAI –järjestelmä.
Omaishoitotuen palkkiot on tarkistettu vuodelle 2017 annetun indeksitarkistuksen mukaisesti.
Ehdotus
Vahvistetaan liitteenä oleva Posion kunnan omaishoidon tuen sisältö ja kriteerit sekä indeksitarkastuksen mukaiset hoitopalkkiot vuodelle 2017.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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95 §
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SAIRAANKULJETUSAJONEUVON MYYNTI
Posion kunnan valtuusto on hyväksynyt 26.6.2009 lisämäärärahan ambulanssin hankintaan Posion kunnalle. Posion kunnan perusturvalautakunta on tehnyt päätöksen sairaankuljetusajoneuvon hankinnasta 1.10.2009. Sairaankuljetusajoneuvoksi hankittiin
Mercedes-Benz Vito 115 CDI, jonka kokonaishinta oli 76 616 € (alv 0 %), lisäksi lisähintaiset varusteet Stryker M1 paari (sis. tippatelineen, kiinnikkeet, patjan ja potilasvyöt)
7 220 €, spot valot: kalustevalo CY-2118, suunnattava 238 €, liukuoven ikkunasyvennyksen keskelle pystyyn vetotanko 41 € sekä polttoainetoiminen ilmalämmitin Webasto
AT 3900 – 1 123 €. Yhteensä 85 088 € (alv 0 %). Ajoneuvo on rekisteröity Posion kunnan käyttöön 5.3.2010.
Sairaankuljetusajoneuvo on jäänyt 1.6.2016 tarpeettomaksi Posion kunnan sairaankuljetuksen päätyttyä. Autolla on ajettu n. 220 000 km, katsastettu 23.2.2016 ja viimeisin
huolto on tehty 19.4.2016.
Kiertonet.fi on julkisen omaisuuden realisoimiseen tarkoitettu, kiertotaloutta vauhdittava
julkisen tavaran kauppapaikka. Ajoneuvoa myytäessä voidaan asettaa tavoitehinta, jonka myyjä tulee hyväksymään, mikäli korkein tarjous ylittää tavoitehinnan.
Ehdotus
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi
ambulanssin myymisen Kiertonet.fi kautta sekä määrittelemään ajoneuvolle tavoitehinnan ja valtuuttamaan henkilön, joka kunnan puolesta allekirjoittaa myyntiasiakirjat.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Hyvinvointilautakunta
96 §

Kokouspäivämäärä
08.12.2016
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1. Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ KT-Lanssi. Valvira/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Päätös 15.11.2016/ Dnro
6576/06.01.00.00/2016.
2. Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ KT-Lanssi. Valvira/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Ilmoitus 15.11.2016/ Dnro
6576/06.01.00.00/2016.
3. Tiedote Posion apteekin omistajan vaihdoksesta ja nimen vaihdoksesta Posion Holvi-apteekiksi.
4. RAVA –käyttöoikeussopimuksen irtisanominen. Irtisanottu 3.11.2016. Sopimus lakkaa 31.12.2016.
5. Posion kunnan terveyskeskuksen kansanterveyslain 22 §:n ja sotilasvammalain 6a
§:n mukaiset hoitokustannusten korvaushinnat vuodelle 2017.
Ehdotus
Saatetaan asiakirjat hyvinvointilautakunnan tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
---------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Hyvinvointilautakunta
97 §

Kokouspäivämäärä
08.12.2016
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LAUSUNTO VALVIRALLE MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN PALVELUYKSIKKÖ
KANERVAN PALVELUASUMISEN MUUTTAMISESTA YMPÄRIVUOROKAAUTISEEN
PALVELUTOIMINTAAN
Coronaria Hoitoketju Oy tuottaa mielenterveyskuntoutujien palveluyksikkö Kanervan
palveluasumisen palvelutoiminnan. Coronaria Hoitoketju Oy hakee lupaa ympärivuorokatisen hoidon järjestämiseen mielenterveyskuntoutujien palveluyksikkö Kanervaan ja
pyytää Posion kunnan lausuntoa Valviralle (lausunto liitteenä).
Valvira on antanut asiasta päätöksen 28.11.2016 (päätös liitteenä).
Ehdotus
Merkitään tiedoksi annettu lausunto sekä Valviran päätös.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Hyvinvointilautakunta

Kokouspäivämäärä
08.12.2016
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HVL:148 /2016
98 §

THL LAUSUNTOPYYNTÖ - MÄÄRÄYSLUONNOS KÄYTTÖOIKEUKSIEN MÄÄRITTELYN
PERUSTEISTA SOSIAALIHUOLLON ASIAKASTIETOIHIN
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tietopalvelut-osastolla Operatiivisen toiminnan yksikössä (OPER) on valmisteltu luonnos määräykseksi käyttöoikeuksien perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin. Määräys perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakirjoista. Määräyksen tarkoituksena on edistää asiakkaiden tietosuojan toteutumista ja käyttöoikeuksien määrittelyn valtakunnallista yhtenäisyyttä sosiaalihuollosta.
Lausuntoja määräysluonnoksesta pyydetään erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelunantajilta, sosiaalialan henkilöstön edustajilta, tietohallinnon kehittäjiltä, tietohallintopalveluiden tuottajilta, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmien valmistajilta sekä tietosuojan toteuttamista valvovilta viranomaisilta.
Lausuntokierroksella pyritään varmistamaan käyttöoikeuksien määrittelyn perusteita
koskevan määräyksen kattavuus, käytettävyys ja ymmärrettävyys. Määräyksen rakennetta ja sisältöä täydennetään ja muokataan lausuntokierroksen jälkeen. Lausunnot
pyydetään antamaan 13.1.2017 mennessä sähköisellä lomakkeella.
Ehdotus
Palvelujohtaja vastaa lausunnon antamisesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Annettu lausunto toimitetaan tiedoksi hyvinvointilautakunnalle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Hyvinvointilautakunta
99 §

Kokouspäivämäärä
08.12.2016
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OSALLISTUMINEN "PERHEKESKUSTOIMINTAMALLI LAPPIIN - INTEGROIDUT
MONITOIMIJAISET PALVELUT PERHEELLE" HANKKEESEEN 1.1.2017 – 31.12.2018
Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeen Lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelman tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Lapsen etu ja vanhemmuuden tuki ovat ensisijaisia. Peruspalveluja vahvistetaan ja painopistettä siirretään ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen. Lapissa ”Perhekeskustoimintamalli Lappiin –
integroidut monitoimijaiset palvelut perheille” -hankkeen valmistelutyö on ollut luonteva
jatkumo molempien sairaanhoitopiirien alueella tehdylle sote-valmistelutyölle. Valmistelutyössä huomio on ollut yhteen nivoutuvien, perheitä tukevien toimintojen ja palveluiden
kokonaisrakenteessa, jossa on tarkasteltu saatavuutta, monitoimijuutta, osaamista, ennaltaehkäisyä ja monipuolisia palveluiden tuottamisen muotoja (live, digi, mobiili) asiakkaiden ja ammattilaisten näkökulmista.
Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä (hallitus 20.5.2016 ja
3.11.2016) ja toteuttaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus yhteistyössä Lapin
ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien ja kuntien kanssa. Maakunnallista sote-kehittämistä
ja yhteensovittamista toteutetaan Lapin liiton sote-valmistelutyön kanssa. Hankkeen
kokonaiskustannukset ovat 1 530 340 €, josta STM:n rahoitusosuus on 1 224 272 € ja
hanketoimijoiden rahoitusosuus on 306 068 €. Kuntien toiminnallisen osuuden kustannukset ovat 907 040 €, josta STM:n rahoitusosuus on 725 632 € ja kuntien tai kuntayhtymien omarahoitusosuus 181 408 €. Lapin sairaanhoitopiirin kuntien omarahoitusosuus
on 59 840 € vuonna 2017 ja 58 308 € vuonna 2018, yhteensä 118 147 €. Länsi-Pohjan
sairaanhoitopiirin kuntien omarahoitusosuus on 32 040 € vuonna 2017 ja 31 220 €
vuonna 2018, yhteensä 63 261 €. Hankehakemus on jätetty STM:öön 3.11.2016. Liitteenä ovat hankehakemus ja sen tiivistelmä. Kolpeneen hallitus on tehnyt päätöksen
hallinnoinnista 3.11.2016, LSHP:n hallituksen päätös kuntarahoitusosuudesta on
2.11.2016 ja LPSHP:n hallituksen päätös on 15.11.2016.
Hankkeen keskiössä on lapsi- ja perhepalveluiden saatavuutta ja selkeyttä vahvistava
palvelu- ja toimintamalli sekä perheiden voimavaroja, osallisuutta ja vanhemmuutta tukevat toimet ja palvelut. Kokonaisuus toteutetaan laajassa yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön painotusten mukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden, varhaiskasvatuksen ja nuorisotoimen, seurakunnan, yrityksien kesken huomioiden saamenkieliset perheet ja heidän palvelutarpeensa. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen koordinoimaan suunnitteluryhmään on osallistunut Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien
ja kuntien sekä järjestön ja seurakuntien edustajia. Avoimia tiedotustilaisuuksia ja työkokouksia on toteutettu kolme.
Lappi maakuntana hakee Kolpeneen kautta myös STM:n 100 % rahoittamaa lasten ja
perheiden palvelujen muutosagenttia, jonka keskeisin tehtävä on edistää ja koordinoida hankkeen tavoitteiden toteutumista tulevassa maakunnassa. Hanke tulee tekemään
yhteistyötä muutosagentin kanssa. Hankeyhteistyöhön osallistuu yrityksiä ja järjestöjä
eritasoisesti. Hankehakemuksessa mukana olevat kumppanit, jotka hakevat omaa rahoitusosuutta kärkihankkeesta hankekokonaisuuden sisällä ovat Lapin Ensi- ja turvakoti,
Oulun hiippakunta, Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppanit ilman rahoitusosuutta ovat: Mobile Kid Oy, Erityislasten Omaiset ELO Ry, Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Lapin piiri, Suomen Mielenterveysseura, Pohjoisen yhteisöjen tuki –
Majakka Ry ja Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry. Hankkeen toteutusvaiheessa
yhteistyöpohjaa voidaan laajentaa toimijoilla, joiden toiminta tukee hankkeen tavoitteita.
Liiteet:

Hankehakemuksen suunnitelma

Ehdotus
Hyvinvointilautakunta hyväksyy Posion kunnan osallistumisen ”PerhekeskustoimintamalPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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li Lappiin – Integroidut monitoimijaiset palvelut perheille” –hankkeeseen osallistumisen,
jossa Lapin sairaanhoitopiirin alueen kokonaisrahoitusosuus on 118 147 euroa vuosille
2017 – 2018.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Hyvinvointilautakunta
100 §

Kokouspäivämäärä
08.12.2016
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OSALLISTUMINEN TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN - HANKEKOKONAISUUTEEN AJALLA
1.10.2016-30.9.2018
Sosiaali- ja terveysministeriön ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” (I&O) -kärkihankkeessa vahvistetaan maakunnallista muutostyötä
vuosille 2016–2018 ajoittuvilla kokeiluilla/käynnistämisavustuksilla, joilla kokeillaan ja
juurrutetaan iäkkäiden palveluiden palvelukokonaisuuden toimeenpanoa sekä omais- ja
perhehoidon toimintamalleja. Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeen valmistelutyö on ollut
luontevaa jatkumoa molempien sairaanhoitopiirien alueella tehdylle sotevalmistelutyölle. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen koordinoimaan suunnitteluryhmään on osallistunut Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien ja kuntien edustajia. Kaikille avoin tiedotustilaisuus ja työkokous toteutettiin 11.8.2016.
Hankkeessa ovat keskiössä kotona asumista tukevat, varhaista tukea ja kuntoutusta tarjoavat ja teknologiaa hyödyntävät kotihoidon palvelut, joita tuotetaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken ja joissa huomioidaan myös saamenkieliset ikäihmiset ja
heidän palvelutarpeensa (ks. liite hanketiivistelmä). Hankekokonaisuus ankkuroituu I&Okärkihankkeessa iäkkäiden kotihoidon toiminnan kehittämisen kokonaisuuteen. Vanhustyön erisisältöalueiden työkäytäntöjen uudistamista tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien
vanhuspalvelujen toimijoiden kanssa.
Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja toteuttaa PohjoisSuomen sosiaalialan osaamiskeskus yhteistyössä Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien ja kuntien kanssa. Hankekonsortiossa on mukana toimijoita erilaisilla yhteistyötasoilla. Maakunnallista Sote-kehittämistä ja yhteensovittamista koordinoi Lapin liitto ja heidän
hallinnoimansa hankkeet. Lappi on maakuntana hakenut myös ikäihmisten palveluihin
muutosagenttia, jonka tehtävänä on alueellisen, iäkkäiden yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden rakentaminen Lapin maakuntaan. Hanke tulee tekemään yhteistyötä muutosagentin kanssa. Hankeyhteistyöhön osallistuu yrityksiä ja järjestöjä eritasoisesti. Tämä yhteistyön rakentaminen ja aiesopimukset ovat vielä valmisteluvaiheessa. Nyt päätettäväksi tuleva rahoitus koskee kuntien kesken tehtävää yhteistyötä ja sen rahoitusta.
Yhteistyötoimijat, jotka hakevat hankekokonaisuuden sisällä rahoitusta omaan kehittämisosioonsa tekevät omat talousarvionsa.
Hankkeen kunnille ja kuntayhtymille suunnatut kokonaiskustannukset ovat 993 790 €,
josta STM:n rahoitusosuus on 795 032 € ja kuntien tai kuntayhtymien osuus 198 758 €.
Hankkeen valmistelussa on sovittu, että kuntarahoitus haetaan sairaanhoitopiirien kautta.
Lapin sairaanhoitopiirin kuntaosuus on 16 071 € vuonna 2016, 64 414 € vuonna 2017 ja
48 962 € vuonna 2018, yhteensä 129 447 €.
Hanketiivistelmä on liitteenä.
Ehdotus
Posion kunta osallistuu Toimiva kotihoito hankkeeseen yhteistyössä palveluntuottajan
kanssa (Coronaria ryhmittymä). Coronaria on nimennyt yhdyshenkilöksi hankkeeseen
Arja Mourujärven.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Hyvinvointilautakunta
101 §

Kokouspäivämäärä
08.12.2016

13

POSION PARHAIDEN URHEILIJOIDEN NIMEÄMINEN JA PALKITSEMINEN
Vapaa-aikasihteeri
Hyvinvointilautakunta nimeää vuosittain parhaan posiolaisen nais-, mies-, tyttö-, poika-,
ikäkausityttö- ja ikäkausipoikaurheilijan (13-15-v) sekä veteraaniurheilijan.
Palkitsemistilaisuus on kunnanvirastolla tiistaina 20.12.2016 klo 18.00.
Ehdotus
Hyvinvointilautakunta nimeää parhaiksi vuoden 2016 posiolaisiksi urheilijoiksi seuraavat:
Naisurheilija: Sanna Luukkonen SM-N22-v 100m 2.sija (12.07), 200m 9.sija, 22-v PMkisat 6. sija (12,10), 4x100m 1. sija, Kalevan kisat 100m 15. sija (12,29).
Miesurheilija: Esa Mursu veteraanien MM-kilpailut: 1. sija 45km (p) ja 1.sija 30km (p),
miesten SM-50 km 26.sija, Vasaloppet 90km (p) 97. sija.
Tyttöurheilija: Sini Karjalainen tyttöjen 18-v jääkiekkomaajoukkue MM-kisoissa 6. sija,
Kanada, edustus naisten maajoukkueessa, SM-sarjassa Team Kuortane.
Poikaurheilija: Eero Vuollet SM-M20-v 20 km (p) 19.sija, SM-M20-v 22 10km (v) 22.sija,
SM20-v 15 km (v) 23.sija, SM-M20-v sprintin 38.sija, KLL:n valtakunn. 5 km (v) 20.sija.
Ikäkausityttöurheilija: Jenni Posio Lapin sisuhuipentuman kolmiloikan 1.sija (9,46) Aluokan tulos, ja 60m 2.sija (9,00).
Ikäkausipoikaurheilija: Arttu Soudunsaari jääkiekkomenestys Posion Pyrinnön ja Kuusamon Pallo-Karhujen joukkueissa.
Veteraaniurheilija: Markku Määttä yleisen sarjan SM-kisojen 250 tikan 2. sija.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
----------
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POSION NUORTEN EDUSTAJISTON VALINTA - NEDU VUODELLE 2017
Vapaa-aikasihteeri
Posion hyvinvointilautakunta nimeää vuosittain koulujen esitysten mukaan Posion nuorten edustajiston Nedun, joka toimii kiinteänä nuorisotoimen yhteistyö-kumppanina. Nedu
tuo viestejä ja ideoita nuorilta kuntaan eri hallintokunnille ja päättää esimerkiksi toimintarahan jaosta, tekee esityksiä elokuvista ja muusta ohjelmasta nuorten toiveiden mukaan.
Peruskoulu ja lukio ovat esittäneet Neduun vuodelle 2017 seuraavat erovuoroisten tilalle:
jäsen
varajäsen
Lukio:
Elmeri Orjasniemi lukio 1.lk
valitaan tammikuussa 2017
Mari Kemppainen lukio 2.lk
valitaan tammikuussa 2017
Valte Maaninka lukio 3.lk
Konsta Myllyneva
Peruskoulu:
Vertti Laatikainen 5.lk
Mikael Posio 6.lk
Teemu Sinervö 7.lk
Veikko Huuskonen 8.lk
Veeti Huokuniemi 9.lk

Verne Maaninka
Niko Parkkisenniemi
Jenni Posio
Riku Pyhtinen
Kaisa Heikkala

Nuorisotilat:
Anni Suonnansalo
Nuorten työllistettyjen edustaja:
Petri Oivakumpu
Sääntöjen mukaan jokaiselle edustajalle valitaan varaedustaja vuosittain.
Opettajajäsen: Pekka Virtanen
Lautakunnan edustajan nimeää hyvinvointilautakunta
Nedun asioiden valmistelija: vapaa-aikasihteeri
Ehdotus
Hyvinvointilautakunta nimeää edellä olevat vuoden 2017 Posion nuorten edustajistoon ja
oman edustajansa Neduun.
Päätös
Hyvinvointilautakunnan edustajaksi valittiin Leila Luksua.
----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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LAPIN MUSIIKKIOPISTON PALVELUT POSION KUNNALLE VUONNA 2017
Lapin musiikkiopiston alaisen Posion sivutoimipiste tuottaa musiikkiopistopalveluita Posion kunnalle sisältäen konsultaatiotoimintaa ja muuta asiantuntijapalvelua mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan.
Vuodelle 2017 opetustunnin hinta on 53,27 € (52,10 € vuonna 2016). Posion kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuonna 2014 kunnan maksuosuudeksi korkeintaan 31.000 €. Kustannusarvio vuodelle 2017 on noin 24.000 €. Oppilasmäärä on 10 oppilasta ja opetustunteja on yhteensä 443,10 tuntia (noin 595 tuntia vuonna 2016).
Ehdotus
Esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle varattavaksi hyvinvointilautakunnan talousarvioon 24.000 € vuodelle 2017 musiikkiopistopalveluiden ostoon Lapin
musiikkiopistolta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
----------
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KEHITYSVAMMAHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN TARKISTAMINEN 1.1.2017 LUKIEN
Kehitysvammaisten erityishuolto on maksutonta palvelua. Asiakas osallistuu vain ylläpitokustannuksiin, jotka perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin
734/1992 4 § 1-2,5mom. (Kehitysvammaisilta ei voida periä maksuja kuten esim. ikäihmisiltä.)
Asiakkaille laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma, jossa kartoitetaan palvelun tarve ja
perusteet palvelun tarpeelle.
Asumispalveluissa voidaan periä vuokran lisäksi asukkaalta ylläpitomaksua.
Ylläpitona voidaan pitää kaikkea tavanomaista henkilölle vammaisuudesta riippumatta
aiheutuvia asumis- ja ravintomenoja sekä muita vastaavia menoja. Maksuun voi sisältyä
mm. informaatiokulut (sanomalehti, tv-lupa, kaapelitv, atk-laitteistot, puhelin, internet),
yhteiset harrastus- ja viriketarvikkeet, yleiseen viihtyvyyteen liittyvät kulut (sisustustarvikkeet), siivousvälineet ja puhdistusaineet, vaatehuollon osalta (pyykkikone, pesuaineet, sähkö, vesi), kodin pientarvikkeet (wc-tarvikkeet, energiansäästölamput biojätepussit ym.).
Maksu voidaan periä tarvikkeista/kalusteista/materiaaleista, mutta ei koskaan
henkilökunnan antamasta hoivasta ja tuesta (toisin kuin esim. vanhuspalveluiden
asiakkailta).
Kehitysvammahuollon asiakasmaksuja vuokria lukuun ottamatta on tarkistettu viimeksi
1.1.2016 lukien. Elinkustannukset ovat nousseet tuon jälkeen 1.11.2016 mennessä eri
indekseillä mitattuna noin 0,6 %. Kehitysvammahuollon asiakkailla ei käytännössä ole
muita tuloja kuin kansaneläke ja kansaneläkelain nojalla maksettava asumistuki sekä
mahdollinen hoitotuki. Kansaneläkkeeseen ei tule korotuksia vuoden 2017 alusta lukien.
Palvelujohtajan ehdotus
Seuraavia asiakasmaksuja tarkistetaan 1.1.2017 keskimäärin 0,6 %
A) Pitkäaikainen asuminen
1.1.2016
1.1.2017
- ryhmäkoti Kuukkeli
- asuntola Kuukkeli
YLLÄPITOMAKSU
26,70 €/kk 26,90 €/kk
ATERIAT
3,00 €/ateria 3,05 €/ateria
(kaikki päivän ateriat
yht. 12,20 €)
B) Asumisvalmennus ja tilapäisasuminen
Kuukkelissa
30,20 €/vrk 30,40 €/vrk
C) Päiväpalvelut Kuukkelissa

1-4 h
5-12 h

8 ,50 €
15,40 €

8,55 €
15,50 €

D) Päivä- ja työtoiminta
YLLÄPITOMAKSU

5,70 €/pv

5,75 €/pv

E) Aterioiden yksikköhinta

3,00 €

3,05 €

Ehdotus
Hyväksytään palvelujohtajan valmistelema ehdotus.
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
§ 95, 96, 97, 98, 103

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
§ 92, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 104

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.
§ 92, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 104
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
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.
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1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan
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