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§ 64
Vilma ja Eino Hokkasen rahastosta maksettava stipendi lukukaudelle 2020-2021
KNGDno-2021-45
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Yhteenveto_Vilma_ja_Eino_Hokkasen_rahaston_hakemuksista .pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, GDPR
2 Yhteenveto_Vilma_ja_Eino_Hokkasen_rahaston_hakemuksista_khallpäätös.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, GDPR
Vilma ja Eino Hokkanen ovat jättäneet kunnalle testamentin.
Testamentin mukaisesti rahaston korot ja muut omaisuuden tuotot jaetaan
stipendeinä työelämän aloille suuntautuville eri ammattioppilaitoksissa opiskeleville
vähävaraisille kangasniemeläisille oppilaille. Kunnanhallitus on aikaisemmin
suorittanut stipendien jaon testamentin määräysten mukaisesti sosiaalitoimen
hakemuksesta antaman lausunnon pohjalta. Essoten sosiaalityöntekijöiden toimesta
lausuntoja ei voida antaa, sillä sosiaalitoimi ei voi antaa lausuntoa henkilöistä, jotka
eivät ole sosiaalitoimen asiakkaita. Asiakkuuteen vaikuttaa mm. se, että
toimeentulotuen myöntäminen on siirtynyt kunnilta Kelaan. Tämän johdosta hakijoita
on pyydetty toimittamaan tulorekisteriote vuodelta 2020 tai verotuspäätös
valmistelutyön perusteeksi.
Varallisuuden tuotto 2020 on ollut yhteensä 833 €.
Stipendit lukuvuodelle 2020-2021 ovat olleet haettavana ja niitä haki hakuajan
päättymiseen 15.2.2021 mennessä 2 kangasniemeläistä nuorta. Liitteenä nro 1 on
kooste stipendejä hakeneista ja esitys stipendien jaosta. Esityksenä on, että 833 euron
tuotto jaetaan tasan kahdelle hakijalle. (Liite on salassapidettävä JulkL 24 § kohdan 23
mukaisesti.)
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää stipendin myöntämisestä erillisen salaisen liitteen nro 1
mukaisesti.
Päätös
Kunnanhallitus päätti myöntää stipendin erillisen salaisen liitteen nro 2 mukaisesti.
Tiedoksi
Hakijat, Marja Iikkanen
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Pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla 01.03.2021 alkaen.
Tarkastetusta ja 01.03.2021 alkaen nähtävilläolleesta pöytäkirjasta otetun otteen
oikeaksi todistaa
Kangasniemi
02.03.2021

Johanna Järvensivu

Tiedoksianto asianosaiselle
Annettu postin kuljetettavaksi 02.03.2021. Lähetetty tiedoksi sähköisesti 02.03.2021.
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Oikaisuvaatimus
§64
Oikaisuvaatimusohje
Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimusoikeus
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla
kirjaamo@kangasniemi.fi.
Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00
mennessä.
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla
vastuulla.

