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Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla
28.12.2016 klo 9.00-11.00 ja klo 12.00-15.00
KUNNANVALTUUSTON
PUHEENJOHTAJA

Martti Varanka

JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
15.12.-22.12.2016
Todistaa:
Ilmoitustaulunhoitaja

POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro 5/2016
2

KOKOUSAIKA

Perjantai 22.12.2016 klo 14.00-15.19

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, valtuustosali
Saapuvilla oli 19 varsinaista ja 2 varajäsentä, yhteensä 21 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 27-36
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eila Seppänen ja Eero Laine.

Pöytäkirjan tarkastajien vaali

kunnanjohtaja
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 ___/___ 2016
Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Eila Seppänen
Eero Laine
Kunnanvirastolla 28.12.2016 klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00
Virka-asema

Eija Ahola
Todistaa

vs. hallintojohtaja

Allekirjoitus

POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto
27 §

Kokouspäivämäärä
22.12.2016
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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:
Karasti Kari
työeste
Perttunen Ulla-Maija
työeste
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti poissaolot ja niiden syyt. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 19 varsinaista valtuutettua ja Keskustan 1. varajäsen
Salla Pätsi ja 2. varajäsen Pentti Määttä.
Kunnanvaltuusto totesi yksimielisesti kunnanvaltuuston kokouksen päätösvaltaiseksi.
Kunnanhallitus on käsitellyt 19.12.2016 pidetyssä kokouksessaan pykälän 117 Kunnan
keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta. Valtuuston puheenjohtaja esitti pykälän
käsittelyä myös kunnanvaltuuston kokouksessa. Puheenjohtaja totesi, että Posion kunnanvaltuuston työjärjestyksen 55 §:n mukaan valtuusto voi, jos asia on kiireellinen, päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei
ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen ylimääräisestä pykälästä (§
36).
---------------------------------
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
Ehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua pöytäkirjantarkistajiksi.
Pöytäkirja tarkistetaan kunnanvirastossa viimeistään keskiviikkona 28.12.2016 klo 9.00.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Eila Seppänen ja Eero Laine.
----------------------------------
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VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMISTAPA
Kunnanhallitus 23.11.2016 § 99
Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun
valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös
kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa
asian käsittelyä varten.
Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät
asiat.
Kokouskutsu on kuntalain 54 §:n 4 momentin mukaan lähetettävä vähintään neljä päivää
ennen kokousta. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti tieto siten kuin
kuntalain 64 §:ssä säädetään.
Valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.
Posion valtuuston kokouskutsu on viime vuosina pyritty lähettämään valtuutetuille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta, jotta valtuutetut ovat voineet paremmin varautua kokoukseen. Lisäksi valtuuston asialista on valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti julkaistu Kuriirissa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää kutsua kokouksensa vuonna 2017
koolle siten, että kokouskutsu valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle lähetetään kuntalain 54 §:n ja valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaisessa ajassa
ennen kokousta ja, että kokouskutsu julkaistaan kunnan ilmoitustaululla samana aikana.
Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto päättäisi julkaista kokouskutsunsa Koillissanomissa ja Kuriirissa ja valtuuston kokouksen asialistan Kuriirissa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________________________________________________________
Kunnanvaltuusto 22.12.2016
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
Valtuusto merkitsi tiedoksi Irja Lohilahden ehdotuksen valtuuston kokousajankohdan ilmoittamisesta valtuutetuille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Valtuusto päätti yksimielisesti, että asia jätetään jatkovalmisteluun kunnanhallitukselle.
------------------------------
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KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN
Kunnanhallitus 23.11.2016 § 100
Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.
Vuonna 2016 kunnan ilmoitukset on valtuuston päätöksen mukaisesti julkaistu kunnan
ilmoitustaululla sekä lisäksi viranhakuilmoitukset alan ammattilehdissä ja muut ilmoitukset Kuriirissa ja Koillissanomissa. Toimielimen päätöksellä viranhakuilmoitukset on voitu
julkaista muuallakin kuin alan ammattilehdissä.
Tehtäväyksiköiden toivomusten mukaisesti toimielimille, tehtäväalueille ja tehtäväyksiköille on ilmoittelun osalta annettu jouston varaa, koska määrärahoja on jouduttu säästösyistä karsimaan ja, koska tiedottaminenkaan ei aina vaadi kalliita ilmoituksia.
Ehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää julkaista kunnan ilmoitukset julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä lisäksi viranhakuilmoitukset alan ammattilehdissä ja
muut ilmoitukset Koillissanomissa ja Kuriirissa.
Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää, että edellä esitetystä voidaan
toimielimen päätöksellä poiketa, mikäli se katsoo, ettei jossakin asiassa ole tarvetta ilmoittaa edellä mainitussa laajuudessa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________________________________________________________
Kunnanvaltuusto 22.12.2016
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.
---------------------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto
31 §

Kokouspäivämäärä
22.12.2016

7

LAPIN ELY-KESKUKSEN ESITYS KIINTIÖPAKOLAISTEN VASTAANOTTAMISESTA
POSION KUNTAAN
Kunnanhallitus 7.12.2016 § 103
Viime vuonna Suomeen saapui yli 32.000 turvapaikanhakijaa, joka on noin
kymmenkertainen määrä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Sisäministeriön arvion
mukaan noin kolmannes hakijoista saa oleskeluluvan eli heille tarvitaan noin
10.000 kuntapaikkaa tänä vuonna. Kuntiin on tulossa sijoitettavaksi myös
Suomen vastaanottamat 750 kiintiöpakolaista sekä EU:n sisäisten siirtojen kautta
tulevia pakolaisia. Turvapaikan hakijoiden määrän arvioidaan pysyvän korkeana
jatkossakin ja osa tänä vuonna tulevista uusista turvapaikanhakijoista tulee
saamaan oleskeluluvan vielä tämän vuoden puolella. Työ- ja elinkeinoministeriö
(TEM) on arvioinut, että vuonna 2016 kansainvälistä suojelua saaville tarvittaisiin
jopa 15.000 kuntapaikkaa. Tällä hetkellä sovittuja kuntapaikkoja Suomessa on
vajaa 1.700.
Ely-keskus on 9.5.2016 esittänyt 14 Lapin kunnalle neuvottelujen käynnistämistä kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi. Posion kunnan osalta neuvottelu / asian esittely käytiin 17.8.2016 pidetyssä valtuustoseminaarissa. Neuvotteluissa Ely-keskus esitti Posion
kunnalle sopimusta kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta siten, että Posiolle tulisi 20
pakolaista vuonna 2017. Kiintiöpakolaisten vastaanottamista koskeva päätös tulisi tehdä
vuoden 2016 loppuun mennessä. Kiintiöpakolaiset tulevat suoraan pakolaisleireiltä, joissa kiintiöpakolaisten valintaa varten tehdään valintamatkoja, joilla Suomen edustajat
haastattelevat UNHCR:n Suomelle ehdottamat henkilöt. Posiolle esitetyt pakolaiset tulisivat todennäköisesti Syyrian pakolaisleireiltä. Lapin kunnista mm. Ranua, Kittilä, Enontekiö, Pelkosenniemi, Salla, Kolari, Kemijärvi, Tervola, Kemi, Tornio ja Rovaniemi ovat
tehneet päätöksen ottaa kiintiöpakolaisia.
Sopimuksen tehneelle kunnalle maksetaan vuosikorvauksena kotoutumistyöstä aiheutuviin kustannuksiin yhdestä yli 7-vuotiaasta 2300 € vuodessa ja alle 7-vuotiaasta 6845 €
vuodessa. Korvausta maksetaan neljän vuoden ajan. Sopimuksen tehneelle kunnalle
pakolaisille myönnetty toimeentulotuki korvataan täysimääräisinä kolmen vuoden ajan.
Tulkkipalvelujen korvaamiselle ei ole aikarajaa. Erityisestä syystä kunnalle aiheutuvat
kustannukset korvataan enintään 10 vuodelta. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi
pitkäaikaisesta terveydenhuollon tarpeesta johtuvat kustannukset, jos henkilö on ollut
huollon tai hoidon tarpeessa Suomeen saapuessaan. Alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneiden kustannukset korvataan siihen saakka, kunnes henkilö täyttää 21 vuotta.
Laskennallinen korvaus on tarkoitettu kunnan kotoutumista tukevaan toimintaan
kuten sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaan sekä osallisuutta
edistäviin palveluihin. Kansainvälistä suojelua saavien kohdalla psykososiaalisen tuen ja
avointen mielenterveyspalvelujen tarve on usein korostunut, joten laskennallisilla korvauksilla tuetaan näiden palveluiden järjestämistä. Kiintiöpakolaisista korvausta maksetaan neljältä vuodelta.
Lisäksi kunnalle voidaan korvata ennalta arvaamattomia sosiaali- ja terveydenhuollosta
aiheutuneita kustannuksia sekä erityisiä sosiaalitoimen kuten lastensuojelun kuluja.
Kotoutumissuunnitelman ajalta maahanmuuttajalle maksetaan työttömyysetuutta tai toimeentulotukea. Oikeus työttömyysetuuteen määräytyy työttömyysturvalain mukaisesti.
Kunnalle korvataan toimeentulotuesta aiheutuneet kustannukset kolmelta vuodelta.
Kunnalle korvataan tulkkauspalvelut, jotka ovat olleet tarpeen
• sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin,
• kotoutumissuunnitelman laatimiseen,
• maahanmuuton alkuvaiheen kotoutumispalveluiden käyttöön,
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• perehdyttämiseen kunnassa sekä
• koulun ja päiväkodin väliseen yhteistyöhön.
Myös kääntämisestä aiheutuvia kustannuksia voidaan korvata tapauskohtaisesti.
Kunta saa 700 euron korvauksen jokaisesta henkilöstä, jolle kunta on laatinut alkukartoituksen.
Kunnan maahanmuuttajataustaisen väestön osuus vaikuttaa kunnan valtionosuuden
määrään ja se lasketaan vieraskielisyyskertoimella. Vieraskielisyyskerroin saadaan laskemalla vieraskielisten asukkaiden osuus kunnan asukasmäärästä ja vähentämällä tästä
sen kunnan vastaava osuus, jossa vieraskielisten osuus kunnan asukasmäärästä on koko maan pienin. Kunnan vieraskielisyyden perusteella määräytyvät laskennalliset kustannukset voidaan laskea kertomalla asukasta kohden määritelty vieraskielisyyden perushinta kunnan asukasmäärällä ja vieraskielisyyskertoimella. Valtionosuuksiin sisältyy
myös koulutustausta- ja työttömyyskertoimet, jotka tukevat kuntaa kotoutumisprosessin
alkuvaiheen ylittämisessä, sillä kansainvälistä suojelua saavien työllistyminen saattaa
joissain tapauksissa kestää kantaväestöä kauemmin ja osalla on vain vähän Suomessa
tunnustettavaa koulutusta.
Kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoa aloittavia kuntia on tuettu viime vuosina lisäksi Euroopan komission rahoituksella. Tällä hetkellä työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke maksaa 20 000 € bonusrahan niille uusille kunnille, jotka ovat v. 2016 tehneet (tai tekevät) päätöksen vähintään 20 pakolaisen (oleskeluluvan saaneita tai kiintiöpakolaisia) vastaanotosta.
Kotoutumislain 44 §:n mukaan valtion maksamien kotoutumislaissa tarkoitettujen toimenpiteiden kustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että kunta on laatinut 32 § kotouttamisohjelman. Ohjelmassa otetaan huomioon henkilöiden erityistarpeiden tunnistaminen sekä heidän tarvitsemiensa toimenpiteiden ja palveluiden järjestäminen.
Mikäli sopimuksen perusteella tulevissa pakolaisissa on lapsia, tulee kunnan järjestää
heille varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut. Kunta on myös velvollinen järjestämään
sopimuksen perusteella saapuville asunnon. Arvio on, että tarkoitusta varten tarvittaisiin
4-5 perheasuntoa. Tavoitteena on, että Posiolle asettuisi perheellisiä pakolaisia, jotka
olisivat samalta kielialueelta.
Liitteinä Lapin Ely-keskuksen sopimusluonnos kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta sekä Lapin maahanmuuttotilanteen infopaketti.
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Posion kunta päättää ottaa vastaan perheellisiä, samalta kielialueelta tulevia kiintiöpakolaisia yhteensä 20 henkilöä vuoden
2017 aikana ja ryhtyy laatimaan kotouttamisohjelmaa. Lisäksi kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään Posion kunnan ja Lapin ELY-keskuksen välisen
sopimuksen kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________________________________________________________
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Kunnanvaltuusto 22.12.2016
Puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta. Asiasta käydyn keskustelun kuluessa valtuutettu Heino Kulojärvi ehdotti, että valtuusto ei hyväksy kunnanhallituksen ehdotusta kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta Posion kuntaan. Kulojärven esitystä kannattivat Eero
Laine ja Paavo Mursu.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, on asiasta äänestettävä.
Puheenjohtaja teki äänestysesityksen ja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne jotka
kannattavat Heino Kulojärven esitystä äänestävät EI.
Puheenjohtajan esitys äänestystavasta hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemäntoista (17) ”JAA-ääntä” (Lehtiniemi Olavi, Lohilahti Irja, Loukusa Terttu, Luksua Leila, Maaninka Heikki, Määttä Heli,
Määttä Toini, Määttä Pentti, Oikarainen Pekka, Pätsi Salla, Ronkainen Minna, Ronkainen Olli, Seppänen Eila, Suonnansalo Tuija, Takapuro Ari, Tuomivaara Markku, Varanka
Martti) ja kolme (3) ”EI-ääntä” (Kulojärvi Heino, Laine Eero, Mursu Paavo) sekä yksi (1)
”TYHJÄ-ääni” (Ruokamo Riitta-Liisa).
Äänestyspöytäkirja liitteenä.
Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen ehdotuksen kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta Posion kuntaan äänin
17-3 (yksi tyhjä ääni).
Merkitään pöytäkirjaan, että Heino Kulojärvi, Eero Laine ja Paavo Mursu jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.
-----------------------------
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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 tilalleen 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 Ulla-Maija Perttusen eron johdosta vapautuviin luottamustehtäviin.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________________________________________________________
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Kunnanvaltuusto 22.12.2016
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Lapin liiton valtuuston varsinaiseksi jäseneksi Eila
Seppäsen ja varajäseneksi Martti Varangan, Posion kunnan tarkastuslautakunnan varajäseneksi Terttu Luksuan ja Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan ympäristöjaoston varsinaiseksi jäseneksi Toini Määtän ja varajäseneksi Olli Ronkaisen.
-------------------------------
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VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018 - 2019 TALOUSSUUNNITELMAN
HYVÄKSYMINEN
Kunnanhallitus 7.12.2016 § 105
Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston
on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien
hoitamiseen turvataan.
Tämän johdosta on tärkeää, että valtuuston asettamat, varsinkin sitovat tavoitteet, eivät
ole ristiriidassa kunnan taloudellisten voimavarojen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että
toimintojen toteuttamiseen on oltava tulorahoituksella rahoitetut riittävät määrärahat.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).
Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Tasearvio on alijääminen silloin, kun viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion yli- ja alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on
negatiivinen. Yhteenlaskettavia eriä kattamisvelvoitetta määriteltäessä on siten kolme:
1) Edellisen tilinpäätöksen taseen mukainen Edellisten tilikausien yli-/alijäämä,
2) Edellisen tilinpäätöksen taseen mukainen Tilikauden yli-/alijäämä ja
3) Kuluvan talousarviovuoden Tilikauden yli- tai alijäämä.
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot
sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava
talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Valmisteluvaiheessa kunnanhallitusten kehysten antamisen jälkeen talousarvioesitykset
on käyty läpi osastopäällikköjen / talousarviovalmistelijoiden kanssa. YT-ryhmän kokouksessa talousarvio on käsitelty 30.11.2016. Esityslistan liitteenä on talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019.
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään pöytäkirjaan, että Pentti Määttä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 9.31.
______________________________________________________________________
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Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.
---------------------------------
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SAIRAANKULJETUSAJONEUVON MYYNTI
Hyvinvointilautakunta 8.12.2016 § 95
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.
______________________________________________________________________

Kunnanhallitus 19.12.2016 § 111
Ehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy hyvinvointilautakunnan ehdotuksen ja tekee valtuustolle esityksen Mercedes-Benz Vito 115 CDI merkkisen ajoneuvon tavoitehinnasta ja henkilöstä,
joka valtuutetaan kunnan puolesta allekirjoittamaan myyntiasiakirjat.
Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää myydä Mercedes-Benz Vito
115 CDI merkkisen ajoneuvon Kiertonet.fi:n kautta kunnanhallituksen esittämällä tavoitehinnalla ja valtuuttaa kunnanhallituksen esityksen mukaisen henkilön allekirjoittamaan
myyntiasiakirjat.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle MercedesBenz Vito 115 CDI merkkisen ajoneuvon tavoitehinnaksi 10 000 euroa varusteineen ja
että valtuusto valtuuttaa palvelujohtaja Kari Laurilan allekirjoittamaan myyntiasiakirjat.
Merkitään pöytäkirjaan, että Eila Seppänen saapui kokoukseen klo 14.04 tämän asian
käsittelyn aikana.
______________________________________________________________________
Kunnanvaltuusto 22.12.2016
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.
------------------------------Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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LAPIN MUSIIKKIOPISTON PALVELUT POSION KUNNALLE VUONNA 2017
Hyvinvointilautakunta 8.12.2016 § 103
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.
______________________________________________________________________
Kunnanhallitus 19.12.2016 § 112
Ehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy hyvinvointilautakunnan ehdotuksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se varaa hyvinvointilautakunnan talousarvioon 24.000 € vuodelle 2017
musiikkiopistopalveluiden ostoon Lapin musiikkiopistolta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Esitys huomioidaan valtuuston talousarviokäsittelyn
yhteydessä.
______________________________________________________________________
Kunnanvaltuusto 22.12.2016
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.
---------------------------------
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KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA
Kunnanhallitus 19.01.2015 § 2
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 27.06.2014 § 24 Elja Maaningalle eron kunnanvaltuutetun luottamustehtävästä, hyvinvointilautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta sekä kunnanhallituksen varajäsenyydestä. Tässä yhteydessä on jäänyt huomioimatta Elja Maaningan luottamustehtävä kunnan keskusvaalilautakunnan varajäsenenä.
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää Elja Maaningalle eron kunnan keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä, ja valitsee uuden varajäsenen keskusvaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kunnanhallitus esittää lisäksi kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto uutta varajäsentä
valitessaan asettaa varajäsenet siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Elja Maaningan tilalle keskusvaalilautakuntaan valitaan varajäseneksi Ari Takapuro.
______________________________________________________________________
Kunnanvaltuusto 27.03.2015 §
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.
______________________________________________________________________
Kunnanhallitus 19.12.2016 § 117
Ari Takapuro ja Markku Tuomivaara ilmoittivat kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä
asettuvansa ehdokkaaksi vuoden 2017 kuntavaaleissa. Näin ollen heidän tilalleen keskusvaalilautakunnan varajäseniksi tulee valita uudet henkilöt.
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Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että keskusvaalilautakunnan varajäseniksi
nimetään 4. varajäsenen Markku Tuomivaaran ja 5. varajäsenen Ari Takapuron tilalle
uudet varajäsenet.
Päätös
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että keskusvaalilautakunnan 4. varajäseneksi
nimetään Teemu Luokkanen ja 5. varajäseneksi Markku Hyypiö.
______________________________________________________________________
Kunnanvaltuusto 22.12.2016
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Markku Tuomivaaran ja Ari Takapuron eron
keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä.
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen ja nimesi keskusvaalilautakunnan 4. varajäseneksi Teemu Luokkasen ja 5. varajäseneksi Markku
Hyypiön.
-----------------------------
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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: 27-28
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 29-36
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 valittaomaiselle
jalle 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: ____ ____

