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41 § Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2018
Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaksi
vuosille 2019-2020 on liitteessä nro 1.
Yleistä: Palkkamenoja on korotettu 1 % vuodelle 2018. Sosiaalikulut
palkkasummista on laskettu 19,49 %:n mukaan ennen vuotta 1970 syntyneillä
opettajilla ja 20,21 %:n mukaan muilla työntekijöillä. Lisäksi KVTEL –maksuun on
kirjattu eläkemenoperusteinen maksu, joka kirjataan kullekin tulosyksikölle
aiheuttamisperiaatteen mukaan.
Hallinto: Hallinnon henkilöstökuluihin on varattu yhdistetyn sivistystoimenjohtajan
ja rehtorin viran (50 %) ja kanslistin (65 %) palkkausmenot. Sivistystoimenjohtajan
tehtävät yhdistettiin yhtenäiskoulun rehtorin tehtäviin 1.8.2017 alkaen.
Sivistyslautakunnan palkkioihin ja matkakorvauksiin varatut määrärahat ovat
sivistyslautakunnan hallinnon kohdassa.
Päivähoito: Kihniössä aloitti 1.9.2016 toimintansa Kettukallion päiväkoti elokuussa
2013 Kihniön yhtenäiskoululle valmistuneessa lisäsiivessä. Omassa kodissaan
lapsia hoitaa yksi perhepäivähoitaja.
Lain velvoitteen mukaisesti kaikille alle kouluikäisille sekä erityishoitoa tarvitseville
taataan paikka varhaiskasvatukseen. Koululaiset ovat päivähoidossa ainoastaan
silloin, kun he tarvitsevat hoitoa aamulla ennen koulun alkua.
Kihniön kunta osallistuu ev.-lut. seurakunnan järjestämään kesäaikaisen
leikkikenttätoiminnan kustannuksiin. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kihniön
osastoa avustetaan 1.000 eurolla lapsiperheiden hyväksi tehtävään työhön.
Lasten kotihoidon tukea saa tällä hetkellä 25 perhettä, joista pienten lasten
varsinaista kotihoidontukea 18 perhettä. Näissä perheissä on yhteensä 39 lasta.
Peruskoulu: Kunnan saama valtionosuus pysyy suunnilleen ennallaan. Ainoastaan
maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen saatu valtionosuus poistuu. Kuitenkin
erityisopetuksen pienryhmän oppilaiden valtionosuus kasvaa. Valtionosuusuudistuksen seurauksena kunnan tulee kirjata kirjanpitoonsa kotikuntakorvaustulot
ja –menot. Tulevana vuonna ko. kirjaus aiheuttaa sivistystoimelle n. 81.000 euron
lisäkulut. Tuloja kirjataan n. 24.000 euroa. Kihniössä toimii yksi yhtenäiskoulu, joka
käsittää vuosiluokat 1 – 9 ja jolla on yksi rehtori.
Uudessa opetussuunnitelmassa velvoitetaan opettamaan oppilaille tietotekniikkaa
läpäisyperiaatteella jokaisessa oppiaineessa. Koulun tietotekniset varusteet ovat
aiempien hankintojen ja projektien johdosta kohtalaisessa kunnossa, ainoastaan
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tietokoneet ja ohjelmistot vaativat uusimista. Talousarvioon varataan rahaa uusien
tietokoneiden vuokraamiseen.
Kunnan kaikki esioppilaat käyvät esikoulua Kihniön yhtenäiskoululla omassa
erillisessä esiopetusryhmässä. Esiopetusryhmässä (26 oppilasta) on lukuvuonna
2017-2018 kaksi koulunkäynnin ohjaajaa.
Koululaiskuljetuksissa ollaan vuoden 2017 tasolla. Lukuvuoden 2017-2018
koulukuljetuksissa on erityisesti kiinnitetty huomiota kuljetusten taloudellisuuteen.
Erityisopetuksen pienryhmän perustaminen vähentää jatkossa kuljetusmenoja.
Tänä lukuvuonna menojen lisäystä aiheuttivat pidentyneet koulukuljetusreitit.
Erityisopettajan työaika on varattu pääosin alakoulun oppilaiden ja esioppilaiden
käyttöön. Tavoitteena on edelleen se, että erityisopettaja keskittyy nuorimpien
oppilaiden puheongelmien ja oppimisvaikeuksien hoitamiseen. Yhtenäiskouluun on
perustettu syyslukukauden 2016 alusta erityisopetuksen pienryhmä, jossa
työskentelee erityisluokanopettaja ja 2 koulunkäynnin ohjaajaa.
1. ja 2. luokan oppilaille tarkoitettu aamu- ja iltapäivätoiminta jatkui syksyllä 2017,
koska toimintaan halukkaita oli tarpeeksi. Toiminta on vapaaehtoista ja siitä
peritään kuukausimaksu käytetyn ajan mukaan. Sivistyslautakunta korotti aamu- ja
iltapäivätoiminnasta perittäviä maksuja 1.8.2016 alkaen noin 50 %. Toiminnan
ohjaajina ovat koulunkäynnin ohjaajat. Toimintaa järjestetään edelleen syksyllä
2018, mikäli halukkaita osallistujia on tarpeeksi.
Opetushallitus on myöntänyt kerhotoiminnan kehittämiseen ja järjestämiseen
Kihniön kunnalle vuosille 2017 - 2018 avustuksena 5.000 euroa, jonka avulla
kaikenikäisille oppilaille on tarjolla eriaiheisia kerhoja.

Muu sivistystoimi:
Kirjaston tavoitteena on tarjota kaikille kansalaisille tietoa kulttuuria, viihdettä ja
mahdollisuuden opiskeluun. Kihniön kirjasto pitää yllä jo vakiintunutta yhteistyötä
koulujen kanssa ja edistää lasten ja nuorten lukuharrastusta mm. lukudiplomien ja
kirjavinkkausten muodossa.
Yhteistyö Parkanon kaupunginkirjaston kanssa jatkuu sekä kirjastonjohtajapalveluiden ostamisen että aineiston yhteiskäytön muodossa. Kihniön liityttyä PIKIyhteiskirjastojärjestelmään v. 2012 on laajempikin seudullinen yhteistyö tullut osaksi
jokapäiväistä toimintaa. Asiakkaiden ulottuvilla on helposti ja nopeasti koko
Pirkanmaan kirjastojen kokoelmat.
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Musiikki- ja kansalaisopistojen määrärahat säilyvät edellisen vuoden tasolla. Näillä
mahdollistetaan
perusopintojen
suorittaminen
sekä
tarjotaan
harrastusmahdollisuuksia.
Vapaa-aikatoimessa tavoitteena on säilyttää toiminta lähes nykytasolla ja järjestää
monenlaisia liikuntamahdollisuuksia ja muuta toimintaa eri-ikäisille lapsille, nuorille
ja aikuisille. Vapaa-aikaohjaajan toimi on vakinaistettu 01.10.2009 alkaen.
Vuodelle 2018 on talousarvioon varattu avustuksiin 21.500 euroa, josta 4Hyhdistykselle maksettavan palkkausavustuksen määrän päättää kunnanhallitus.
Urheilukoulujen järjestämistä varten vapaa-aikatoimi antaa yhdistyksille ja
järjestöille välineet, tilat ja liikuntapaikat. Uimakoulut kesällä 2018 järjestää Kihniön
Urheilijat yhteistyössä kunnan kanssa Jalasjärven uimahallissa.
Kulttuurisihteerin tehtäviä hoitaa vapaa-aikaohjaaja. Kulttuuritoimi järjestää erilaisia
tapahtumia ja näyttelyitä määrärahojen puitteissa. Edelleen järjestetään Kihniöpäivän sekä veteraani- ja itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudet. Seurakunnan kanssa
tehdään yhteistyötä juhlien järjestelyiden lisäksi kesäisin tiekirkon ja esinemuseon
esittelytoiminnassa. Kulttuuritoimi varautuu tukemaan Art Festivo -viikon järjestelyjä
sekä palkkaa oppaan Puumilaan yhdeksi kuukaudeksi kesällä 2018.
Esityslistan liitteet
Sivistyslautakunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2020
(liite 1)
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen sivistyslautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020.

Sltk 41 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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Sivistyslautakunnan talousarvion 2017 käyttösuunnitelman muutos
Kuntien ja koulujen haettavaksi tulee vuoden aikana useita hankkeita, johon
talousarviota tehtäessä ei ole voitu varautua.
Kuluvan vuoden joistakin määrärahoista on mahdollisuus siirtää määrärahaa
joihinkin näihin hankkeisiin, joten tulisi suorittaa seuraavia käyttösuunnitelman
muutoksia.
Varsinaisen perhepäivähoidon momentilta siirretään 500 euroa Pippuri-hankkeen
tuloihin ja menoista 620 euroa Pippuri-hankkeen menoihin.
Peruskoulun momentilta siirretään 2.500 euroa Takametsien digiloikkarit –
hankkeen tuloiksi ja Maahanmuuttajien opetuksen momentilta 3.125 euroa saman
Takametsien digiloikkarit - hankkeen menoiksi.
Peruskoulun momentilta siirretään 1.200 euroa Takametsien digiloikkarien
sparraus-hankkeen tuloiksi ja Maahanmuuttajien opetuksen momentilta 1.500
euroa Takametsien digiloikkareiden sparraus - hankkeen menoiksi.
Peruskoulun momentilta siirretään 6.000 euroa Liikkuva koulu – hankkeen tuloiksi
ja Maahanmuuttajien opetuksen momentilta 12.000 euroa Liikkuva koulu-hankkeen
menoiksi.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää muuttaa talousarvion käyttösuunnitelmaa ja tehdä
seuraavat käyttösuunnitelman muutokset.
Varsinaisen perhepäivähoidon momentilta siirretään 500 euroa Pippuri-hankkeen
tuloihin ja menoista 620 euroa Pippuri-hankkeen menoihin.
Peruskoulun momentilta siirretään 2500 euroa Takametsien digiloikkarit –
hankkeen tuloiksi ja Maahanmuuttajien opetuksen momentilta 3125 euroa
Takametsien digiloikkarit - hankkeen menoiksi.
Peruskoulun momentilta siirretään 1200 euroa Takametsien digiloikkarien sparraushankkeen tuloiksi ja Maahanmuuttajien opetuksen momentilta 1500 euroa
Takametsien digiloikkareiden sparraus - hankkeen menoiksi.
Peruskoulun momentilta siirretään 6.000 euroa Liikkuva koulu – hankkeen tuloiksi
ja Maahanmuuttajien opetuksen momentilta 12.000 euroa Liikkuva koulu-hankkeen
menoiksi.
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Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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43 § Lisämäärärahat vuoden 2017 talousarvioon
Kuntalain 110 §:n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on
noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Sivistystoimen päävastuualueella tarvitaan lisämäärärahaa peruskoulut tehtäväalueelle 11.000 euroa sekä muun sivistystoimen tehtäväalueelle 26.000 euroa.
Perusopetuksen tehtäväalueelle Opetushallitus on myöntänyt avustusta
kielenopetuksen varhentamiseen. Tuloja kirjataan 10.000 euroa. Avustuksella
tutustutetaan päiväkodin lapset, esikoululaiset ja luokkien 1-2 oppilaat eri kieliin.
Muun sivistystoimen tehtäväalueelle Aluehallintovirasto on myöntänyt 18.000 euron
avustuksen hankkeelle ”Monikulttuurisuutta takametsiin”. Hankkeen avulla on pyritty
parantamaan maahanmuuttajien kotouttamista liikunnan avulla.
Nämä avustukset on myönnetty kuluvan vuoden talousarviosta päättämisen
jälkeen, eikä niihin ole siksi voitu talousarviossa reagoida. Muihin talousarviosta
päättämisen
jälkeen
myönnettyihin
hankkeiden
avustuksiin
(4
kpl)
sivistyslautakunta on käyttösuunnitelmaa muuttamalla löytänyt määrärahat.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
vuoden 2017 talousarvioon peruskoulun tehtäväalueelle myönnetään yhteensä
11.000 euron lisämääräraha ja tuloja kirjataan lisää 10.000 euroa ja edelleen muun
sivistystoimen tehtäväalueelle myönnetään 26.000 euron lisämääräraha ja tuloja
kirjataan 18.000 euroa.

Sltk 43 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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Kirjaston käyttösääntöjen hyväksyminen

Laki yleisistä kirjastoista (29.12.2016/1492) tuli voimaan 1.1.2017. Uudistetussa
laissa on muun muassa ensimmäistä kertaa mainittu kirjaston käyttökiellosta, joka
voidaan antaa määräaikaisena ja siitä tehdään hallintopäätös. Uudesta laista sekä
entisten käyttösääntöjen vanhentumisesta johtuen PIKI-kirjastot (Pirkanmaan
yhteinen kirjastokimppa) ovat valmistelleet yhteiset käyttösäännöt, jotka
hyväksytään kunkin kunnan toimielimissä erikseen. Edelliset käyttösäännöt ovat
vuodelta 2014. Lain 14. § määrittelee käyttösäännöistä seuraavaa: Kunta voi
hyväksyä yleisen kirjaston käyttösäännöt, joilla edistetään kirjaston sisäistä
järjestystä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Käyttösäännöissä voidaan antaa
määräyksiä kirjaston tilojen ja omaisuuden käytön ohella kirjastoaineiston
lainaamisesta, varaamisesta, palauttamisesta ja palauttamisen määräajoista sekä
lainauskiellosta, kirjaston käyttökiellosta ja maksuista.
Esityslistan liitteet:
PIKI-käyttösäännöt Kihniön kirjastossa, sisältää maksut 1.1.2017 -liitteen (liite 2)

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy Kihniön kunnankirjaston käyttösäännöt liitteenä
2 olevan esityksen mukaisesti. Käyttösäännöt tulevat voimaan 1.1.2018 alkaen
toistaiseksi.

Sltk 44 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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uuden

kuntalain

vaatimukset

Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015 alkaen vaiheittain siten, että viimeiset
siirtymäsäännökset tulivat voimaan 1.6.2017 alkaen. Laki aiheuttaa jonkin verran
muutoksia kuntien ja kuntayhtymien hallinnon järjestämiseen ja päätöksentekomenettelyyn vuonna 2017 valittavien valtuustojen toimikauden alusta lukien.
Uuden kuntalain johdosta myös Kihniön kunnassa on valmisteltu uutta hallintosääntöä. Nykyiset: kunnanhallituksen johtosääntö, lautakuntien johtosäännöt,
hallintosääntö ja tarkastussääntö ja valtuuston työjärjestys esitetään yhdistettäväksi
uuden kuntalain mukaisesti yhdeksi, hallintosääntö-nimiseksi asiakirjaksi. Edellä
mainitut korvattavat asiakirjat tulee kumota uuden hallintosäännön hyväksymisen
yhteydessä.
Uuteen hallintosääntöön kootaan keskeiset säännökset hallinnon ja toiminnan
järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä. Säännön valmistelussa on
hyödynnetty Kuntaliiton mallisääntöä.
Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 19.4.2017 muotoillut hallintosääntöön
tarkastuslautakuntaa koskevan luvun 9.
Yleistä hallintosäännöstä
Kuntalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän hallinnossa on noudatettava
hallintosääntöä. Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän eri toimielinten ja
viranhaltijoiden toimivallan jaosta ja tehtävistä.
Kuntalain 90 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset
ainakin:
1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimielimistä ja johtamisesta;
b) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä;
c) henkilöstöorganisaatiosta;
d) taloudenhoidosta;
e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta;
f) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta;
2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimivallan siirtämisestä;
b) toimielinten kokoontumisesta;
c) varajäsenten kutsumisesta;
d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;
e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta;
f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin
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läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa;
g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten
kokouksissa;
h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii,
että sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen
päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat tekniset
välineet ja yhteydet ovat käytettävissä
i) esittelystä;
j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta;
k) asiakirjojen allekirjoittamisesta;
l) asiakirjahallinnon järjestämisestä;
m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista;
n) 23 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle
annettavista tiedoista;
o) viestinnän periaatteista;
p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi;
3) valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista:
a) valtuuston kokousmenettelystä;
b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle;
c) valtuutetun aloitteen käsittelystä;
d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista
valtuustoryhmistä;
e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä
sähköisesti;
f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos
ne ovat tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi.
Lisäksi kuntalain 90 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset
määräykset, joilla turvataan kielilaissa ja muualla laissa säädettyjen kielellisten
oikeuksien toteutuminen kunnan hallinnossa.
Kuntalain sanamuoto ”tarpeelliset määräykset” tarkoittaa sitä, että hallintosäännön
sisältö on tarkoitettu joustavaksi ja kunta voi määritellä sen sisällön harkintansa
mukaan. Hallintosääntömääräys ei kuitenkaan voi olla lainvastainen.
Hallintosääntöesitys oheisaineistona.
Kihniön kunnanhallitus pyytää sivistyslautakunnan lausuntoa valmisteilla olevasta
kunnan uudesta hallintosäännöstä.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta ehdottaa hallintosääntöön lisättäväksi kirjastonjohtajan tehtäviin
ja toimivaltaan kirjaston käyttökiellon antamisen. (PIKI-käyttösäännöt siv.ltk 8.11. /
44 §)
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Muuten sivistyslautakunta esittää lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista
valmistellusta Kihniön kunnan hallintosäännöstä.
Sltk 45 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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46 § Talousarvion osavuosikatsaus 01.01. - 30.09.2017
Tulosyksikkökohtaisen toteutumaraportin per 30.09.2017 mukaan koko sivistystoimen toimintakulujen toteutumaprosentti on 68,5. Toimintatuottojen toteutumaprosentti on 99,1.
Esityslistan liitteet:
Osavuosikatsaus 01.01. – 30.09.2017 (liite 3)

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion osavuosikatsauksen 01.01. - 30.09.2017
(liite nro 3) tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen kunnanhallituksen ja edelleen
kunnanvaltuuston tietoon.

Sltk 46 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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Lautakunta
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Koulukuljetusoppaan päivittäminen
Koulukuljetusopas tulee päivittää määräajoin vastaamaan kunnan koulukuljetusten
tilannetta ja tulevaisuutta.
Oheismateriaalina Kihniön nykyinen koulukuljetusopas sekä lähikuntien koulukuljetuksen
periaatteita ja -ohjeita.

Esitteljä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää perustaa toimikunnan päivittämään koulukuljetusopasta, valitsee
toimikuntaan neljä jäsentä ja päättää sen puheenjohtajan.

Sltk 47 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen ja päätti
perustaa koulukuljetusoppaan päivitystä valmistelevan toimikunnan. Toimikuntaan
valittiin jäseneksi Leila Törmä, Silja Oksanen, Hannu Koivistoinen ja Matti
Sillanpää. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Leila Törmä.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Ilmoitus- ja muut asiat

Esittelijä

-

Kuntaliitto yleiskirje 24.10.2017: Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2018

-

Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirja 24.08.2017

-

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 31.08. – 31.10.2017

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se
käytä otto-oikeuttaan.

Sltk 48 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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Kihniön sivistyslautakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
___________________________________________________________________________________
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät: 41, 43, 45, 46, 48
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 42, 44, 47
HvaL 3 §:n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
___________________________________________________________________________________
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
Kihniön sivistyslautakunta, Kihniöntie 41, 39820 KIHNIÖ
sähköposti kihnio@kihnio.fi
Pykälät 42, 44, 47
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
___________________________________________________________________________________
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valittamalla 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:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42200 (vaihde)
Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää, pykälät:
Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää, pykälät:
Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen klo 16:15.
________________________________________________________________________________
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät:
Valitusaika
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
_________________________________________________________________________________
Valituskirjassa on ilmoitettava
 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätöksiin haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
_________________________________________________________________________________

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajois- sa, että
ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite_____________________________Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite_____________________________Pykälät
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
__________________________________________________________________________________
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).

Oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan sekä pöytäkirjanotteeseen.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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