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KOKOUSAIKA

Perjantai 10.02.2017 klo 14.00-14.19

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, valtuustosali
Saapuvilla oli 18 varsinaista ja 0 varajäsentä, yhteensä 18
valtuutettua.

Saapuvilla olleet valtuutetut

Pöytäkirjan liitteenä on läsnäololuettelo.
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 1-5
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin

Pöytäkirjan tarkastajien vaali

kunnanjohtaja
pöytäkirjanpitäjä

Ari Takapuro ja Paavo Mursu
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 ___/___2017
Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Ari Takapuro
Paavo Mursu
Kunnanvirastolla 15.2.2017 klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00
Virka-asema

Eija Ahola
Todistaa

vs. hallintojohtaja

Allekirjoitus
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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:
Määttä Heli
työeste
Määttä Toini
henkilökohtainen syy
Ruokamo Riitta-Liisa
työeste
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti poissaolot ja niiden syyt. Suoritetussa
nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 18 varsinaista valtuutettua.
Kunnanvaltuusto totesi yksimielisesti kunnanvaltuuston kokouksen päätösvaltaiseksi.
---------------------------------
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
Ehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua pöytäkirjantarkastajiksi.
Pöytäkirja tarkistetaan kunnanvirastossa viimeistään keskiviikkona 15.2.2017 klo 9.00.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Ari Takapuro ja Paavo Mursu.
----------------------------------
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HVL:142 /2016
3§

SOSIAALITYÖN RESURSSISELVITYS
Hyvinvointilautakunta 17.11.2016 § 89
Johtava sosiaalityöntekijä Lea Lahtela hakee Posion hyvinvointilautakunnalle osoitetulla
ja 15.11.2016 päivätyllä kirjeellä joko palkatonta virkavapaata tai osittaista palkatonta
virkavapaata, jolloin työaika olisi 40 % kokonaistyöajasta.
Liitteenä Lea Lahtelan virkavapaa hakemus.
Ehdotus
Sosiaalityön virkavastuulla olevia tehtäviä hoitaa Posion kunnassa kaksi
sosiaalityöntekijää, joista Lea Lahtela tekee johtavan sosiaalityön tehtäviä. Tehtävien
hoitamiseen näkemykseni mukaan tarvittaisiin myös lisäresursointia virkatehtävien
hoitamiseen.
Jotta tehtävien hoitaminen ei vaarantuisi, ehdotan että Lea Lahtelalle myönnetään
osittaista virkavapaata, jolloin hänen työaikansa ja palkka olisi 40 % sosiaalityöntekijän
työajasta ajalle 1.1.2017 - 31.12.2017, mikäli tälle ajalle saadaan kunnanhallitukselta
lupa kokoaikaisen sosiaalityöntekijän sijaisen palkkaamiseen. Sosiaalityöntekijän
työajasta 60 % on johtavan sosiaalityöntekijän sijaisuuden hoitamista ja 40 % muiden
viranhaltijoiden sijaistamista. Tällä toiminnalla pyritään turvaamaan sosiaalityön
viranomaistehtävien hoito.
Esitetään kunnanhallitukselle luvan myöntämistä kokoaikaisen sosiaalityöntekijän
sijaisen palkkaamiseen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
______________________________________________________________________
Kunnanhallitus 23.11.2016 § 101
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää, että sosiaalityön nykyresursseista suhteessa työmäärään
tehdään selvitys, joka valmistuu vuoden loppuun mennessä. Selvityksen
asiantuntijaresurssin hankkimiseksi on käyty alustavia neuvotteluja Lapin liiton kanssa.
Selvityksen valmistuttua tehdään päätökset mahdollisesta lisäresurssoinnista sekä
johtavan sosiaalityöntekijän virkavapaasta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 17.1.2017 § 12
Sosiaalityön resurssiselvitys toteutettiin joulukuussa 2016 Lapin liiton Sote-Savotta
hankkeen asiantuntijan, prosessivastaava Maija Vallan toimesta. Menetelminä käytettiin
haastatteluja ja s-postimateriaalia. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa ulkopuolisen
asiantuntijan avulla näkemys Posion kunnan sosiaalitoimen resurssien riittävyydestä,
samalla koko maakunnan resurssitilanteeseen- ja tulevaan kansalliseen soteuudistukseen peilaten.
Selvityksessä todetaan, että sosiaalityön resurssien riittävyys on ollut Posion kunnassa
pidempiaikainen haaste. Tilanne on huonontunut entisestään keväällä 2015 käytyjen ytneuvottelujen jälkeen, kun resurssia vähennettiin 0,65 htv:tä. Resurssien riittämättömyys
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näkyy mm. siinä, että vain kiireelliset tehtävät ehditään hoitaa, puheluihin ei ehditä
vastaamaan, ylitöitä jatkuvasti tekemällä on pysytty määräajoissa, mutta ylitöitä ei ehditä
pitää vapaana. Sairaus- ja vuosilomien ajat ovat kriittisiä, kun sijaisia ei ole.
Sosiaalityön toimintaympäristössä on tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia
lainsäädännön uudistumisesta johtuen: uuden sosiaalihuoltolain- ja TYP-lainsäädännön
myötä (Posiolla n.30 TYP:in piiriin kuuluvaa asiakasta) sosiaalityöntekijöiden rooli mm.
palvelutarpeen arvioinnissa on entisestään korostunut, lainsäädäntö on myös tuonut
mukanaan kokonaan uusia työtehtäviä. Sosiaalityö on hyvin pitkälle normiohjattua eli
toiminta ja palvelut perustuvat lainsäädäntöön ja myös henkilökunnan osaamiselle ja
koulutukselle on asetettu tiukat vaatimukset.
1.6.2016 toteutettu sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden kokonaisulkoistus on
vaikuttanut kahtalaisesti: johtavan sosiaalityöntekijän tehtäväalueen esimies- ja
budjettivastuu on merkittävästi vähentynyt, mutta sosiaalityöntekijöiden
päätöksentekovastuu on vastaavasti lisääntynyt, kun kotihoidon ja vanhustenhuollon
piiriin kuuluvat palveluntarpeen arviointeihin liittyvät päätökset tulee tehdä kuntaan
jääneiden sosiaalihuollon ammattihenkilöiden toimesta. Aikaisemmin tehtäviä ovat
hoitaneet vanhustyön- ja kotihoidon vastaavat viranhaltijat.
Selvityksen johtopäätöksenä suositellaan yhden lisäresurssin palkkaamista. Resurssi voi
olla joko sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja. Sosiaalityöntekijän rekrytoimisen etuna on
se, että ko. virassa voidaan hoitaa kaikki sosiaalihuollon viranomaistehtävät.
Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan palkkatasossa ei ole kokonaisuuden kannalta
merkittävää eroa.
Resurssiselvitys toimitetaan jäsenille kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.
Ehdotus
Kunnanhallitus
1) Myöntää Lea Lahtelalle osittaisen virkavapauden 31.12.2017 saakka.
2) Kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että tehdyn
resurssiselvityksen perusteella hyvinvointilautakunnan talousarvioon vuodelle 2017
ja edelleen suunnitelmavuosille 2018 ja 2019 lisätään yhden kokoaikaisen
sosiaalityöntekijän palkkaa vastaava kulu yhteensä 49 000 €/vuosi (sis. sivukulut).
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus antaa hyvinvointilautakunnalle luvan
laittaa sosiaalityöntekijän virka julkiseen hakuun. Virka täytetään sillä edellytyksellä, että
kunnanvaltuusto hyväksyy määrärahaesityksen 10.2.2017 pidettävässä valtuuston
kokouksessa.
Merkitään pöytäkirjaan, että Tuija Suonnansalo poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn jälkeen klo 16.15.
______________________________________________________________________
Kunnanvaltuusto 10.2.2017 § 3
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen, ja päätti lisätä
hyvinvointilautakunnan talousarvioon vuodelle 2017 ja suunnitelmavuosille 2018 ja 2019
yhden kokoaikaisen sosiaalityöntekijän palkkaa vastaavan kulun 49 000 €/vuosi (sis.
sivukulut).
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KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA
Kunnanhallitus 17.1.2017 § 13
Vaalilain 2 luvun 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan kunnan
keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä,
kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan.
Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi
varapuheenjohtajaksi sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan
vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat
kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa (vuoden 2012 vaalit) esiintyneitä
äänestäjäryhmiä.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.1.2013 § 9 valinnut seuraavat henkilöt
keskusvaalilautakuntaan toimikaudelle 2013-2016:
Jäsen
Aino Pyrrö
Pentti Korva
Mauri Törmänen
Lassi Huotari
Irmeli Granlund

Varajäsen
Toini Mourujärvi
Seppo Heikkala
Irja Hiltunen
Markku Tuomivaara
Elja Maaninka

Kunnanvaltuusto on myöntänyt 27.3.2015 § 4 Elja Maaningalle eron
keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja valinnut keskusvaalilautakunnan
varajäseneksi Ari Takapuron Elja Maaningan tilalle.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.12.2016 § 36 myöntänyt eron
keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä Markku Tuomivaaralle ja Ari Takapurolle, ja
valinnut heidän tilalleen keskusvaalilautakunnan 4. varajäseneksi Teemu Luokkasen ja
5. varajäseneksi Markku Hyypiön.
Edellä mainittujen muutosten jälkeen Keskusvaalilautakunnan kokoonpano on:
Jäsen
Aino Pyrrö
Pentti Korva
Mauri Törmänen
Lassi Huotari
Irmeli Granlund

Varajäsen
Toini Mourujärvi
Seppo Heikkala
Irja Hiltunen
Teemu Luokkanen
Markku Hyypiö

Pentti Korva on ilmoittanut 16.1.2017 olevansa esteellinen keskusvaalilautakunnan
jäseneksi, koska hän on ehdokkaana kuntavaaleissa 2017.
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää Pentti
Korvalle eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä, ja valitsee uuden jäsenen
keskusvaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kunnanhallitus esittää lisäksi kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto uutta jäsentä
valitessaan asettaa jäsenet siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________________________________________________________

Kunnanvaltuusto 10.2.2017 § 4
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Pentti Korvan eron keskusvaalilautakunnan
jäsenyydestä.
Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti keskusvaalilautakunnan jäseneksi Markku Hyypiön
ja 5. varajäseneksi Pirjo Hyypiön.
Edellä mainittujen muutosten jälkeen Keskusvaalilautakunnan kokoonpano on:
Aino Pyrrö
Markku Hyypiö
Mauri Törmänen
Lassi Huotari
Irmeli Granlund
------------------------------

Toini Mourujärvi
Seppo Heikkala
Irja Hiltunen
Teemu Luokkanen
Pirjo Hyypiö

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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EROPYYNTÖ VALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ JA MUISTA LUOTTAMUSTOIMISTA
Kunnanhallitus 7.12.2016 § 106
Keskustan valtuutettu Ulla-Maija Perttunen on pyytänyt 25.11.2016 päivätyllä
sähköpostiviestillä eroa kunnanvaltuutetun luottamustehtävästä ja edelleen Lapin liiton
valtuuston jäsenyydestä, Posion kunnan tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja
Kuusamon kaupungin ympäristöjaoston jäsenyydestä.
Uusi kuntalaki muuttaa kuntavaalien ajankohtaa lokakuusta huhtikuuhun. Vaaleissa
valitun valtuuston toimikausi alkaa kesäkuun alusta. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan
vaalilakiin tehdyn muutoksen perusteella huhtikuussa 2017 ja valtuuston toimikausi
alkaa kuntalain 15.1 §:n mukaan kesäkuun alusta 1.6.2017.
Kuntavaalit on toimitettu viimeksi lokakuussa 2012 ja niissä valittujen valtuutettujen
toimikausi kestää vuoden 2016 loppuun. Vaaliajankohdan muuttumisen vuoksi vuoden
2012 vaaleissa valitun valtuuston toimikautta on jatkettu vuoden 2017 toukokuun
loppuun eli 31.5.2017 saakka.
Valtuuston toimikauden jatkaminen merkitsee myös sitä, että valtuuston toimikautta
vastaavaksi toimikaudeksi valittujen kunnan muiden toimielinten jäsenten toimikausi
jatkuu myös vuoden 2017 toukokuun loppuun tai oikeastaan siihen saakka, kunnes
heidän tilal- leen on valittu uudet luottamushenkilöt kesäkuun 2017 valtuuston
kokouksessa.
Edellisissä kuntavaaleissa valittujen valtuutettujen ja vaalien jälkeen valittujen muiden
luottamushenkilöiden toimikausi päättyisi säännönmukaisesti vuoden 2016 lopussa. He
ovat käytännössä sitoutuneet hoitamaan luottamustointaan tähän saakka. Tämän vuoksi
kuntalain siirtymäsäännöksissä säädetään näiden luottamushenkilöiden oikeudesta
erota toimestaan säännönmukaisen vaalikauden eli vuoden 2016 lopussa. Erolle ei
vaadita muuta erityistä syytä.
Mikäli valtuutettu tai muu luottamushenkilö eroaa vuoden 2016 lopussa, kutsutaan
varavaltuutettu valtuutetun tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja muun eronneen
luottamushenkilön tilalle valitaan uusi luottamushenkilö. Valtuutetun toimesta tai muusta
kunnan luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai
luottamushenkilön valinneelle muulle toimielimelle.
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Ulla-Maija Perttuselle eron
kunnanvaltuutetun luottamustehtävästä, Lapin liiton valtuuston jäsenyydestä, Posion
kunnan tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja Kuusamon kaupungin
yhdyskuntatekniikan ympäristöjaoston jäsenyydestä. Samalla Keskustan valtuutetuksi
Ulla-Maija Perttusen tilalle nousee Keskustan 1.varavaltuutettu Salla Pätsi.
Kunnanhallitus edelleen esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee uudet jäsenet UllaMaija Perttusen eron johdosta vapautuviin luottamustehtäviin.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________________________________________________________

Kunnanvaltuusto 22.12.2016 § 32
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Lapin liiton valtuuston varsinaiseksi jäseneksi Eila
Seppäsen ja varajäseneksi Martti Varangan, Posion kunnan tarkastuslautakunnan
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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varajäseneksi Terttu Luksuan ja Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan
ympäristöjaoston varsinaiseksi jäseneksi Toini Määtän ja varajäseneksi Olli Ronkaisen.
______________________________________________________________________
Kunnanhallitus 30.1.2017 § 16
Kunnanvaltuusto on myöntänyt 22.1.2016 § 32 Ulla-Maija Perttuselle eron
kunnanvaltuutetun luottamustehtävästä, Lapin liiton valtuuston jäsenyydestä, Posion
kunnan tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja Kuusamon kaupungin
yhdyskuntatekniikan ympäristöjaoston jäsenyydestä. Tässä yhteydessä on jäänyt
huomioimatta Ulla-Maija Perttusen luottamustehtävä hyvinvointilautakunnan
varajäsenenä.
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää Ulla-Maija
Perttuselle eron hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä, ja valitsee uuden
varajäsenen hyvinvointilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________________________________________________________
Kunnanvaltuusto 10.2.2017 § 5
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti hyvinvointilautakunnan varajäseneksi Leila Iisakan
(Leila Luksuan varajäsen).
-------------------------------
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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: 1-2
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 3-5
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: ____ ____

