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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
16.09.2022

16.09.2022

Henna Albrecht

Roope Pylvänäinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 16.09.2022.
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§ 98
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 99
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 16.09.2022. Mikäli kokouksen aikana
ilmenee teknisiä ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja
kokousta seuraavana maanantaina 19.09.2022. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan
Kangasniemen kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa läsnäolevista lautakunnan jäsenistä.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Roope Pylvänäinen ja Henna Albrecht.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
16.09.2022

8/2022

5 (18)

§ 100
Talousarvio 2023
KNGDno-2022-250
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Kierros 1 sivistys kustannuspaikoittain.pdf
Sivistys- ja hyvinvointitoimen esimiehet ovat valmistelleet alustavan
talousarvioesityksensä vuodelle 2022 ulkoisten menojen osalta. Menoissa ei ole
mukana palkkojen sivukuluja.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vastuualueiden esitykset kyseisten menojen osalta
ovat esitetty liitteessä. Yksittäisten palvelualujeiden osalta talousarvioesityksessä on
tarpeen tuoda esille seuraavat seikat:
Hallinto- ja lautakuntapalvelut
Hallinto- ja lautakuntapalvelut sisältävät mm. Seutuopiston ja Mikkelin Musiikkiopiston
yhteistoimintaosuudet. Talousarvioesityksessä on Seutuopiston maksuosuutta
150 000 €. Mikkelin musiikkiopiston maksuosuus on talousarvioesityksessä 45 000 €.
Avustuksia esitetään on 60 000 €. Avustusten osalta on keskusteltu Kangasniemen
Musiikinystävät ry:n kanssa tehtävän tulevan yhteistyösopimuksen ja siihen
tarvittavien varojen siirtämisestä kunnanjohtajan hallinnoitavaksi.
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen budjettiesitykseen sisältyvät voimassa olevan varhaiskasvatuslain
mukaiset henkilöstömitoitukset sekä Kalliolan päiväkodin laajennuksen ja yhden
lisäryhmän toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Varhaiskasvatuksen menoissa on
otettu huomioon nykyinen apulaisjohtajajärjestely.
Opetus
Opetuksen vastuualueen talousarvioesitys on laadittu toiminnassa olevan
kouluverkon mukaisesti.
Vapaa-aika
Vapaa-ajan vastuualueen toimintamenot on suunniteltu olemassa olevan
toimintarakenteen mukaisesti. Nuorisotyön osalta palkkoihin on tehty pienehkö
varaus nuorisotyöntekijää varten.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2023 alustavan
talousarvioesityksen ulkoisten menojen osalta sekä päättää kokouksessa käytävän
keskustelun perusteella Kangasniemen Musiikinystävät ry:n kanssa tehtävään
tulevaan yhteistyösopimukseen ja siihen liittyvään talousarviovaraukseen liittyvistä
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kysymyksistä. Mahdolliset muutokset ja täydennykset käsitellään seuraavissa
kokouksissa.
Päätös
Kaija Koskinen, ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän
käsittelyn ajaksi. Tosiasiallinen syy: Kaija Koskinen on asianosainen.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2023 alustavan
talousarvioesityksen ulkoisten menojen osalta sekä päätti kokouksessa
jatkaa keskustelua Kangasniemen Musiikinystävät ry:n kanssa tehtävään tulevaan
yhteistyösopimukseen ja siihen liittyvään talousarviovaraukseen liittyvistä
kysymyksistä. Mahdolliset muutokset ja täydennykset käsitellään seuraavissa
kokouksissa.
Esteellisyys
Kaija Koskinen
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 9,21.01.2022
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 101, 16.09.2022
§ 101
Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 1.7. - 31.12.2022
KNGDno-2022-22
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 21.01.2022, § 9
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista
2022.pdf
Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan
lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen yleisen virka- ja
työehtosopimuksen perhepävähoitajia koskevan liitteen mukaan Suomen Kuntaliiton
kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan
suosituksen mukaisesti.
Suomen Kuntaliitto suosittaa kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvausten
tarkistamista vuodelle 2022 Yleiskirjeen 18/2021 mukaisesti. Kuntaliitto on
keskustellut asiasta KT Kuntatyönantajien ja Julkisen alan unioni JAU ry:n kanssa.
Kustannuskorvausten tarkistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä ja sen
alaindeksiä 01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat. Vuoden 2022 hinnat korotetaan
vuoden 2021 hinnoista vuoden 2020 toteutuneen kuluttajahintaindeksin perusteella.
Kuluttajahintaindeksi on Tilastokeskuksen julkaisema.
Aiemmin käytettyä VM:n ennustetta kuluttajahintojen muutoksesta ei enää käytetä.
Perusteluna laskentatavan muutokselle on selkeys, helpompi laskettavuus,
riippumattomuus ennusteista ja siten parempi läpinäkyvyys. Aiempaan
laskentatapaan verrattuna laskennan pohjana ei ole ennuste vaan toteutunut
hintaindeksi.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että Kangasniemen kunnallisessa
perhepäivähoidossa käytetään Suomen Kuntaliiton Yleiskirjeen 18/2021 suosituksen
mukaisia perhepäivähoidon kustannuskorvauksia vuonna 2022.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi Sivistys- ja hyvinvointilautakunta toteaa, että selvitetään mahdollisuus
perhepäivähoitajien palkkatason nostamiseen.
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 16.09.2022, § 101
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Suomen kuntaliitto on päättänyt tarkistaa aiemmin antamaansa perhepäivähoidon
kustannuskorvaussuositusta kustannuksiin vaikuttaneista hintojen korotuksista
johtuen. Kuntaliitto on korjannut suositusta kunnallisen perhepäivähoidon
kustannuskorvauksista ajalle 1.7. - 31.12.2022 (Suomen Kuntaliiton Yleiskirje 6/2022).
Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoitajalle aiheutuvat todelliset kustannukset.
Työnantaja voi halutessaan korottaa suositusten mukaisia tasoja, mikäli se katsoo
kustannuskorvausten tason olevan riittämätön. Suluissa mainittu aiemmin annettu
suositus.
alle kouluikäinen/koululainen
aamiainen tai välipala tai iltapala,€

0,83 (0,76)/ 1,08 (0,99)

lounas tai päivällinen,€

1,97 (1,80)/ 2,56 (2,33)

muu kustannus, €/päivä

1,97 (1,88)/ 1,97 (1,88)

Muun kustannusten osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa lasketaan
suhteutettuna päivittäiseen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen.
Muilta osin aiemmin annettua suositusta ei ole muutettu.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että Kangasniemen kunnallisessa
perhepäivähoidossa käytetään Suomen kuntaliiton Yleiskirjeen 6/2022 suositusten
mukaisia perhepäivähoidon kustannuskorvauksia ajalla 1.7. - 31.12.2023.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
varhaiskasvatuksen johtaja
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 22,18.02.2022
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 102, 16.09.2022
§ 102
Menneitten sukupolvien muistoksi -veistokseen liittyvä valmistelutyö
KNGDno-2022-68
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 18.02.2022, § 22
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Vaimosniemi-Reinikkala kyläyhdistys ry_Vetoomus Juhani Saksan patsaan
siirtämisestä.pdf
Vaimosniemi-Reinikkalan kyläyhdistys on lähestynyt sivistys- ja hyvinvointilautakuntaa
vetoomuksella kuvanveistäjä Juhani Saksan teoksen Menneitten sukupolvien
muistoksi tiimoilta. Kyläyhdistys toivoo, että teos saataisiin kuntaan näkyvälle paikalle.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käynnistää saamansa vetoomuksen
perusteella selvityksen siitä, millaisin edellytyksin kuvanveistäjä Juhani
Saksan Menneitten sukupolvien muistoksi -teos olisi saatavissa uudelle näkyvämmälle
paikalle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 16.09.2022, § 102
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on käsitellyt aiemmassa kokouksessaan (18.2.2022 §
22) Vaimosniemi-Reinikkalan kyläyhdistyksen vetoomusta, jossa toivotaan, että
kuvanveistäjä Juhani Saksan Menneitten sukupolvien muistoksi -teos saataisiin
kuntaan näkyvälle paikalle. Lautakunta päätti tuolloin käynnistää selvityksen, millaisin
edellytyksin kuvanveistäjä Juhani Saksan Menneitten sukupolvien muistoksi -teos olisi
saatavissa uudelle näkyvämmälle paikalle.
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja on selvittänyt asiaa, tutustunut veistokseen ja käynyt
kuvanveistäjän kanssa keskustelua veistokseen liittyen. Veistoksen runko on Hokan
syeniittiä ja siihen kuuluva aura pronssipinnoitettua, galvanoitua terästä. Veistoksen
kokonaiskorkeus on 350 cm, leveys on 170 cm ja kantaosan mitat ovat 170 cm x 200
cm. Veistos painaa noin 10 tonnia.
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Käydyissä keskusteluissa on käsitelty myös veistoksen hintaa sekä sen sijoittamisen
edellyttämiä muita toimenpiteitä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan jatkamaan
selvitystyötä ja tuomaan asian käsiteltäväksi seuraavaan lautakunnan kokoukseen,
jotta asia etenee osana vuoden 2023 talousarviovalmistelua. Lisäksi lautakunta
nimeää edustajansa, joka yhdessä toimialajohtajan kanssa käy neuvottelun veistoksen
hinnasta kuvanveistäjän kanssa.
Päätös
Kaija Koskinen esitti, että hankkeen selvitystä voidaan jatkaa esityksen mukaisesti ja
että asia tuodaan marraskuun kokoukseen, jossa arvioidaan
hankkeen kokonaiskustannukset.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta kannatti esitystä yksimielisesti.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valtuutti sivistys- ja hyvinvointijohtajan jatkamaan
selvitystyötä ja asia tuodaan käsiteltäväksi marraskuun lautakunnan kokoukseen, jotta
asia etenee osana vuoden 2023 talousarviovalmistelua. Lisäksi lautakunta
nimesi edustajakseen Terttu-Liisa Lindholmin, joka yhdessä toimialajohtajan kanssa
käy neuvottelun veistoksen hinnasta kuvanveistäjän kanssa ja selvittää ja
arvioi hankkeen kokonaiskustannukset.
Tiedoksi
tekninen toimi, Juhani Saksa
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§ 103
Kangasniemen lukion kansainvälinen yhteistyö Finest Future Oy:n kanssa
KNGDno-2022-353
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Kangasniemen kunnan ja Kangasniemen lukion edustajat ovat keskustelleet Finest
Future Oy:n kanssa yhteistyöstä ulkomaisten opiskelijoiden ottamiseksi
Kangasniemen lukioon. Asiaa on käsitelty 19.8.2022 Peter Vesterbackan ja hänen
edustajiensa vieraillessa Kangasniemellä. Ajatuksena olisi ottaa pieni määrä
ulkomaisia opiskelijoita jo kuluvan lukuvuoden 2022 – 2023 aikana Kangasniemen
lukioon. Sittemmin asiaa on käsitelty myös Kangasniemen lukion omissa kokouksissa
ja palavereissa.
Ennen yhteistyön aloittamista on selvitettävä muun muassa opiskelijoiden asumiseen
liittyvät kysymykset suhteessa kotimaasta saapuviin muissa kunnissa kirjoilla oleviin
opiskelijoihin sekä kesken lukuvuoden saapuvien opiskelijoiden edellyttämä
resurssointi sekä opetuksen että opiskelijahuollon näkökulmasta. Edellä mainittujen
asioiden lisäksi on selvitettävä Finest Future Oy:n kanssa tehtävän yhteistyön
periaatteet ja siitä aiheutuvat kustannukset sekä opiskelijoiden ottamisen vaikutus
kunnan saamiin valtionosuuksiin.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointitoimi ja Kangasniemen lukio selvittävät ulkomaisten
opiskelijoiden ottamiseen liittyvät asiat sekä Finest Future Oy:n kanssa tehtävän
yhteistyön järjestelyt lautakunnan seuraavaan kokoukseen mennessä ja tuovat asian
tuolloin lautakunnan päätettäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kangasniemen lukio
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§ 104
Koittilan koulun kuntotutkimuksen edellyttämät toimenpiteet
KNGDno-2022-355
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Sisäilmatyöryhmän muistio 8.9.2022.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 Sisäilmatyöryhmän muistio 31.8.2022.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
3 Sisäilmatyöryhmän muistio 15.9.2022.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Koittilan koulussa on tehty kesällä 2022 kuntotutkimus, jonka perusteella koulussa on
syytä ryhtyä korjaustoimenpiteisiin. Terveydensuojelusta vastaavat viranomaiset ovat
edellyttäneet, että koulun toiminnot siirretään väistötiloihin jo syyslukukauden 2022
aikana. Asiaa liittyen on perustettu sisäilmätyöryhmä, jota johtaa työsuojelupäällikkö
sekä alakoulujen rehtorin johtama yhteensovittava oppilashuollollinen ja pedagoginen
ryhmä, joka osallistaa asiassa koulun oppilaita, huoltajia, kyläyhdistystä sekä käyttää
asiantuntijajäseninä mm. koulun henkilökuntaa. Molemmat ryhmät ovat aloittaneet
toimintansa ja kokoontuneet asian tiimoilta. Sisäilmatyöryhmän muistiot on oheistettu
esityslistan liitteiksi.
Koulun toiminnan kannalta keskeisiä lähiaikoina tehtäviä ratkaisuja ovat väistötilojen
järjestyminen ja niihin siirtymisen toteuttaminen. Asiaa valmisteltaessa on otettava
huomioon myös kouluruokailuun ja koululaisten iltapäivätoimintaan sekä
koulukuljetuksiin liittyvät järjestelyt. Pedagogisesti ja oppilashuollollisesti sekä
oppilaiden oppimista ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ajatellen paras ratkaisu on
sellainen, jossa koulu jatkaa toimintaansa mahdollisimman sujuvasti ja häiriöttömästi
omana kokonaisuutenaan.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee asian tiedokseen ja valmistautuu
käsittelemään asiaa tulevissa kokouksissaan sekä velvoittaa toimialansa esimiehet
valmistelemaan väistötiloihin siirtymistä yhdessä teknisen toimen kanssa.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Esteellisyys
Maisa Juntunen
Tiedoksi
alakoulujen rehtori, palvelusuunnittelija, varhaiskasvatusjohtaja, tekninen toimi
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§ 105
Tiedoksi saatettavat asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen sille tuodut tiedoksi saatettavat
asiat.
Päätös
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja toi lautakunnalle tiedokseen seuraavat asiat:
Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustamisen käsittely ei ole edennyt
Vaalijalan jäsenkunnissa toivotulla tavalla
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuusviikot 26.9. - 7.10.2022.
28.9.2022 hyvinvointikertomustyöpaja Kansis-keskuksella

Kangasniemi
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
16.09.2022

8/2022

14 (18)

§ 106
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
kirjaston johtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Toimistokalusteiden hankinta, nuorisotoimi, 01.09.2022
Yleispäätös:
§ 1 NuoDo tilastointi- ja dokumentaatiojärjestelmän käyttöönotto nuorisotoimessa,
02.09.2022
§ 2 Nuorisotila Ottiksen aukioloajat lukuvuonna 2022-2023, 02.09.2022
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Asiakaspäätös:
§ 95 Maksuvapautus, 25.08.2022
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 40 Vararehtori / L.T., 26.08.2022
§ 41 Ortodoksisen uskonnon määräaikainen tuntiopettaja / H.J., 31.08.2022
§ 42 Suomen kielen ja kirjallisuuden opettajan viransijainen / V.L., 31.08.2022
Yleispäätös:
§ 6 Sivistys- ja hyvinvointitoimen osallistuminen Voimaa ja valoa elämään -
hankkeeseen, 06.09.2022
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa sivistys- ja hyvinvointijohtajan ja
alakoulujen rehtorin sekä varhaiskasvatusjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta
19.08.2022-12.09.2022 ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tietoonsa sivistys- ja hyvinvointijohtajan ja
alakoulujen rehtorin sekä varhaiskasvatusjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta
19.08.2022-12.09.2022 ja päätti ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
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§ 107
Muut asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen muut esille tulevat asiat.

Päätös
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle tuotiin tiedoksi seuraavat muut asiat:
Keskusteltiin Kodin ja koulun päivästä.
Iltakoulu 4.10.2022 klo. 17.00. Paikka varmistuu myöhemmin.
Tiedoksi
alakoulujen rehtori
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Muutoksenhakukielto
§98, §99, §105, §106, §107
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei voi tehdä kunnan vaikuttavan toimielimen
päätöksistä (KuntaL § 26, KuntaL § 27 ja § 28).
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Oikaisuvaatimus
§100, §101, §102, §103, §104
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin
oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on
Kangasniemen kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 KANGASNIEMI
fax (015) 7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän
allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
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jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua,
se, millaista oikaisua vaaditaan,
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen
kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.
Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370

