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Muut asiat

Johtavan sosiaalityrintekij iin piiiit<isten ntihtaviinapito

Selostus asiasta

Kuntalain (41012015) 140 $:ssii siiiidetiiiin pdytakirjojen ntihtiivtinti pittimisestii
seuraavasti:
P aat A lcs e n t ie dolcs i ant o kunnan

j

P aat A lcs e n t ie dolcs i ant o

j c)s ene ll e

kunnan

ris e nell e

Valtuuston, kunnanhallituksenja lautakunnan sekci kuntoyhtymcin 58
$:n I momentissa tarkoitetun toimielimen pdytc)kirja siihen liitettyine oikoisuvaatimusohj e ine e n t a i v al i t u s o s o it ul<s i ne e n p i d e t d rin t ar ka s t ami s e n j dl ke e n n aht av ana yl e i sessd tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista scicinndlaistci muuta johdu. Jos
ssia on kokonaan salassa pidettdvd, pdytrikirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettrivcin asian laisittelystd. Paytcikirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta vdlttdmdtt()mcit henkikitiedot. Pdytr)kirjan sisciltr)mc)t henkilOtiedot on poistettava tietoverkosta oikoisuvaatimus- tai valitusajan ptitittyessc).

ja kuntayhtymcin muun kuin I momentissa tarkoitetun viranomaisen p6ypidetririn
tdkirja
vastaavasti yleisesti ncihtcivcinci, jos asianomainen viranomainen
katsoo sen tarpeelliselai.

Kunnan

Kunnan jrisenen

ja

137 $:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan sqaneen

pdcitdl<sestd tiedon seitsemc)n pciivdn kuluttua siitr), kun
yle is e s s d tietov erko s s a.

pdytrikirja on nrihtcivcinci

Kuntalaki (41012015) 140 $ 2 momentti

Pf,ntiis

ja piiii-

tiiksen liitteet

PiiAtAn, ettii johtavan sosiaality<intekijiin piiiitcikset pidetiiiin niihtiiviinii kuntalain

(410/2015) 140 $:n sii2inntiksiii noudattaen siten, ettii piifltristii koskeva ptiiit<ispriyteikirja asetetaan yleisesti niihtavaksi kunnan internetsivuille viimeistdrin priiitdksentekoa seuraavan kuukauden ensimmiiisenii maanantaina.
Web-tallennuksella tehtAviA henkildstcihallinnon piiiitriksiii eikii muita salassa pidettiivi[ piiiit<iksiii pidetd niihtiivana.
Ptiiitdsten niihtiiviin[pidosta ilmoitetaan kunnan viranomaisten piiiitdsten niihtiiviiniipitoa koskevassa yhteisilmoituksessa.

J;u^

l*-.l.--..,

Sinikka Loukusa
Johtava sosiaalitydntekij
Pddtoksen niiht[ville asettaminen yleiseen

a

Piiiit<ls on asetettu ntihtiiviiksi Taivalkosken kunnan internetsivuille 19.3.2018.
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Oikaisuvaatimusohjeet

Tiihdn pa.iitOkseen saa hakea muutosta liitteenii olevan oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti.
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Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimus-

U2018

voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen. (Kuntal 4l}l2}l5, t 3+ $ t mom)
Oikaisuvaatimuksen saa tehdd se, johon pdiit0s on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun paatos
v[littOmiisti vaikuttaa (asianosainen) sekd kunnan itisen. (Kuntal 410 l2}l5.l37 0 1 mom.)
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdddn, osoite ja postiosoite, sdhkOposti, (lautakunta/hallitus)
P6.iit0kseen tyytymaton

viranomainen

Taivalkosken kunnan sosiaali- ja terveyslautakunt4 Sairaalantie 8 A, 93400 Taivalkoski
taivalkoski. sostervltk@taivalkoski. fi
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Pflf,t0ksen nAhtavAksi
asettaminen yleiseen

Oikaisuvaatimus on tehtava l4 pdiviin kuluessa piilitoksen tiedoksisaannista. Kunnanjasenen katsotaan saaneen
pdiitdksestfl tiedon seitsem6n (7) pAivAn kuluttua siit4 kun pttytiikirja on asetettu ndhtdvdksi yleiseen tietoverkkoon.
Asianosaisen katsotaan saaneen ptiltoksestii tiedon seitsemiintena p6ivdnii kirjeen lahettdmisesti! jollei muuta niiytetd, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynd aikana. Jos tiedoksianto
asianosaiselle toteutetaan asianosaisen suostumuksella sdhkOpostill4 asianosaisen katsotaan saaneen paAtOksesta
tiedon kolmantena piiivdnfl viestin liihettdmisestil iollei muuta nAvtetd.
PAAtOs on asetettu nAhtAvAksi yleiseen tietoverkkoon pvm 19.3.2018.

tietoverkkoon
Tiedoksianto
asianosaiselle

Ldhetetty tiedoksi kirjeella (Kuntal al012015, 139
HallintoL 43 4 12003, 5 9 $)
Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja

$ja

Asianosainen

Lahetetty asianosaisen suostumuksella sahkOpostilla
(laki sIftkoisesta asioinnista l3l2003 19 $),
pvm/tiedoksiantaja

Luovutettu asianosaiseller
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

Asianosainen
Vastaanottaj an

al

I

ekirj oitus

Muulla tavoin, miten

Oikaisuvaatimuksen
sisdlt0 ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmassl on ilmoitettava

-

paatos,johon haetaan muutosta

milta kohdin paatokseen haetaan muutosta ja mitf, muutoksia siihen vaaditaan tehtavaksi
muutosvaatimuksenperusteet.

Oikaisuvaatimuskirjelmassa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijan puhevaltaa kaltaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkil0, oikaisuvaatimuskirjelmassa on ilmoitettava my0s tamAn nimi ja kotikunta. Lisaksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijAlle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimuksen tekijan, laillisen edustajan tai asiamiehen
on al lekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelml.
Oikaisuvaatimuskirjelmaan on liitenava paatos, josta valitetaan, alkuperaisena tai jaljennoksena seka todistus siita, mina paivana
paat0s on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisen ajankohdasta.
OikaisuvaatimuskirjelmAdn on liitettAvd asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekija vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettava valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 $:ssA saadetaAn.
Oikaisuvaatimusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistflln oikaisuvaatimusajan viimeisenl pdivlnl
ennen viraston aukioloajan paattymista. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiv4 vapunpaiv4
joulu- taijuhannusaafto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmaisend senjllkeisenl arkiplivlnh. Asiakirjat
toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lahettajan omalla vastuulla. TImI voidaan tehda myos postitse, sahkoisesti tai Idhetin vllitvkselll. Postiin asiakiriat on iatettava niin aioissa. ettd ne ehtivlt oerille ennen oikaisuvaatimusaian DMttymista.

