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Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla
10.2.2016 klo 9.00-11.00 ja klo 12.00-15.00
KUNNANVALTUUSTON
PUHEENJOHTAJA

Martti Varanka

JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
27.1. – 5.2.2016
Todistaa:
Ilmoitustaulunhoitaja

POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro 1/2016
2

KOKOUSAIKA

Perjantai 05.02.2016 klo 14.00-14.38

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, valtuustosali
Saapuvilla oli 18 varsinaista ja 3 varajäsentä, yhteensä 21 valtuutettua.
Pöytäkirjan liitteenä on läsnäolopöytäkirja.

Saapuvilla olleet valtuutetut

Poissa olivat valtuutetut

Puheenjohtaja
MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Varanka Martti
Knutars Heli
Ahola Eija

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asia-§:t

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§§:t 1-3
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Määttä ja Paavo Mursu

Pöytäkirjan tarkastajien vaali

kunnanjohtaja/esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Martti Varanka

Eija Ahola

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Tarkastuspaikka ja -aika

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

Posiolla 10.2.2016
Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Pentti Määttä
Paavo Mursu
Kunnanvirastolla 10.2.2016 klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00
Virka-asema

Eija Ahola
Todistaa

vs. hallintojohtaja

Allekirjoitus

POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto
1§

Kokouspäivämäärä
05.02.2016
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on
vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle ja
samassa ajassa annettava tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Valtuuston
työjärjestyksen 9 §:n mukaan esityslista liitteineen on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä,
lähetettävä valtuutetuille vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta.
Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on postitettu valtuutetuille ja julkaistu kunnan
ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu
kunnanvaltuuston päättämissä ilmoituslehdissä Koillissanomissa ja Kuriirissa.
Kunnanvaltuuston asialista on julkaistu Kuriirissa.
Ehdotus
Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan koolle
kutsutuksi ja toteaa valtuutettujen lukumäärän ja päätösvallan.
Päätös
Ennen nimenhuutoa ja päätösvaltaisuuden toteamista puheenjohtaja ilmoitti seuraavat
valtuutettujen poissaolot ja poissaolojen syyt:
Maaninka Heikki, henkilökohtainen syy
Ruokamo Riitta-Liisa, henkilökohtainen syy
Kulojärvi Heino, työeste
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti poissaolot ja niiden syyt. Suoritetussa nimen
huudossa todettiin, että läsnä oli 18 varsinaista valtuutettua ja Keskustan 2. varajäsen
Pentti Määttä, Keskustan 3. varajäsen Oskari Paloniemi ja Ryhmä 2008:n 2. varajäsen Anja Joenkaari.
Kunnanvaltuusto totesi yksimielisesti kunnanvaltuuston kokouksen päätösvaltaiseksi.
----------------------Eila Seppänen ilmoitti Keskustan valtuustoryhmän järjestäytyneen 5.2.2016. Keskustan
valtuustoryhmän puheenjohtajaksi on valittu Eila Seppänen, varapuheenjohtajaksi
Pekka Oikarainen ja sihteeriksi Tuija Suonnansalo. Valtuustolle toimitettiin myös
kirjallinen ilmoitus asiasta (liitteenä).
Merkittiin valtuustolle tiedoksi saatetuksi keskustan valtuustoryhmän järjestäytyminen
5.2.2016.
----------------------
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PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VAALI
Ehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua pöytäkirjantarkistajiksi.
Pöytäkirja tarkistetaan kunnanvirastossa viimeistään keskiviikkona 10.2.2016 klo 9.00.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Pentti Määttä ja Paavo Mursu.
---------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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KES:80 /2015
3§

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON
PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI
Kunnanhallitus 25.1.2016 § 1
Pääministeri Juha Sipilän hallitus on linjannut 20.10 ja 7.11.2015 tekemillään päätöksillä
sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamisesta sekä perustettavien
itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaosta.
Itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla säädettävät kolme
itsehallintoaluetta tukeutuen lailla säädettävän työnjaon mukaisesti vaativimmissa
palveluissa muiden itsehallintoalueiden palvelurakenteisiin siten, että sosiaali- ja
terveydenhuollossa on maassa 15 selkeää alueellista kokonaisuutta, joilla sote-palvelut
järjestetään. Hallituksen aluejakoa koskeva linjaus sekä sitä perusteleva muistio ovat
lausuntopyynnön liitteinä.
Hallituksen rahoituksen uudistamista koskevan linjauksen mukaan kunnilla ei voi
jatkossa olla merkittävää vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta.
Itsehallintoalueiden rahoitusta valmistellaan ensisijaisesti valtion rahoitusvastuun
pohjalta, minkä lisäksi myös osittain alueiden omaan verotusoikeuteen perustuvaa
ratkaisua selvitetään. Hallituksen rahoituslinjaus liitteenä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden perustamista ja
aluehallintouudistusta valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön ja
valtionvarainministeriön yhteisessä hankkeessa, jota hallinnoidaan teknisesti sosiaali- ja
terveysministeriössä. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtionvarainministeriö pyytävät
Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta
lausunnot hallituksen linjauksista. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä,
jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen linjauksista.
Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät kokonaisuudessaan sähköisesti osoitteesta
http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot
Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta.
Kuntia pyydetään ottamaan lausunnossaan kantaa siihen, minkä maakunnan pohjalta
muodostettavaan itsehallintoalueeseen kunta katsoo kuuluvansa sekä perustelemaan
kannanottonsa. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille.
Itsehallintoalueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suhtaudutaan kunnan
virallisena kantana, minkä vuoksi sitä koskevasta valtuuston päätöksestä tulee toimittaa
päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön. Liitteenä hallituksen linjaus.
Päätösasiakirjan voi toimittaa joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@stm.fi tai
postitse osoitteeseen Kirjaamo, sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023
Valtioneuvosto. Päätösasiakirjaan tulee merkitä viite STM068:00/2015
On myös mahdollista menetellä niin, että valtuusto ottaa kantaa ainoastaan sille
osoitettuihin, itsehallintoalueeseen kuulumista koskeviin kysymyksiin ja toimittaa
kannasta päätösasiakirjan STM:öön. Tällöin lausuntopyynnön muihin kysymyksiin
voidaan ottaa kantaa muussa kunnan toimielimessä. Mikäli kunta katsoo, ettei sen ole
tarpeen ottaa alueiden muodostumiseen virallista kantaa, lausuntopyyntöön voidaan
vastata kokonaisuudessaan kunnan valitsemassa toimielimessä eikä päätösasiakirjan
toimittaminen ole tällöin tarpeen.
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Annetut lausunnot huomioidaan hallituksen esityksen laatimisessa. Hallituksen
esityksestä pyydetään lausunnot keväällä 2016. Lausunnot pyydetään antamaan
viimeistään 9.2.2016 klo 16.15. mennessä.
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se antaa asiasta liitteen mukaisen
lausunnon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____________________________________________________________________
Kunnanvaltuusto
Puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta.
Asian käsittelyn aikana valtuutettu Ulla-Maija Perttunen esitti, että lausunnon kohtaan 6.
lisätään valituksi myös ”Mahdollisuudet varmistaa kattava sosiaali- ja terveyspalveluiden
saatavuus”, ja että kohdasta 10. poistetaan lause ”Tulevaisuudessa mm.
lomituspalvelujen järjestäminen voitaisiin toteuttaa itsehallintoalueen toimesta.” Olli
Ronkainen kannatti Ulla-Maija Perttusen esitystä.
Puheenjohtaja tiedusteli, onko valtuusto yksimielisesti Ulla-Maija Perttusen tekemän ja
Olli Ronkaisen kannattaman esityksen kannalla. Puheenjohtaja totesi Perttusen
esityksen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.
-------------------------
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

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

Pykälät: 1-3
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
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

Valitusaika

30 päivää
Valitusaika

Pykälät
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

päivää
Valitusaika

Pykälät

päivää

Valistusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmän Valituskirjelmässä on ilmoitettava
sisältö
- päätös, johon haetaan muutosta
ja
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
toimittaminen
- muutosvaatimuksen perusteet.
valitusviran- valittajan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
omaiselle
valittajalle voidaan toimittaa. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
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. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat,
joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä
valtakirja sen mukaan kuin 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 asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan
viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin
välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Lisätietoja

Puh. 040-8012 204, Kunnanviraston aukioloaika ma – to klo 8.00 - 16.00, pe 8.00-15.00.
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään pöytäkirjan otteeseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

