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Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021-2022 / lasten ja nuorten lautakunta
216/02.02.02/2019
Lanu 17.09.2019 § 53
Sivistyspalvelut tuottaa sujuvia, tehokkaita sekä oikea-aikaisia peruspalveluja
Vihdin kunnan asukkaille kuten Vihdin kunnan strategiassa todetaan: Haluamme
auttaa vihtiläisiä elämään hyvää ja aktiivista elämää. Lasten ja nuorten lautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta, opetuksesta ja nuoriso- ja opiskeluhuoltopalveluista.
Vihdin kunnan, Karkkilan kaupungin sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhdessä valmistelema lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin keväällä 2019. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sisältyy 4 tavoitetta:
1)
Vahva vanhemmuus perheen perustamisesta alkaen
2)
tasapainoisesti kehittyvä leikki-ikäinen lapsi
3)
Osallistuva ja oppiva kouluikäinen
4)
Myönteiseen tulevaisuuteen suuntaava nuori
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvät tavoitteet vahvistavat lasten ja nuorten hyvinvointia sekä korostavat riittävän varhaisen tuen merkitystä.
Lasten ja nuorten lautakunnan vuoden 2020 talousarvio rakentuu näiden tavoitteiden ympärille. Vuoden 2020 keskeinen teema on tehdä näkyväksi lasten ja
nuorten lautakunnan alaisen toiminnan ennalta ehkäisevä työ.
Vuoden 2020 talousarviossa sekä tulevien taloussuunnitelmavuosien 2021-2023
suunnittelussa tulee tiedostaa lasten lukumäärän merkittävä väheneminen. Ennusteiden mukaan lasten määrä tulee vähenemään nykyisestä jopa 25 prosenttia. Lasten määrän vähenemisellä on suora vaikutus päiväkoti- ja kouluverkkoon
sekä tuleviin investointeihin. Vuoden 2020 aikana on tarkasteltava, mikä on toimiva päiväkoti- ja kouluverkko sekä mikä tulee olemaan Etelä-Nummelan kouluja päiväkotikeskuksen laajuus. Oppilaaksiottoalueiden muutokset on tehtävä riittävän ajoissa, jotta perheet tietävät mahdolliset muutokset kouluverkossa.
Vihdin kunnanhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeet 10.6.2019 olleessa
kokouksessaan. Lautakuntien on annettava talousarvioesityksensä lokakuun 2
päivään mennessä. Talousarvion yhteydessä tulee laatia taloussuunnitelma vuosille 2021–2022, valtuuston strategisia tavoitteita tukevat mitattavat toiminnalliset tavoitteet, käyttötalousosan tekstit ja tunnusluvut ja selvitys toimielimien investoinneista 2020-2024 ja niiden perustelut.
Kunnanhallitus on antanut talousarviolle kehykset 10.6.2019. Kehykset rajaavat
lautakuntien sekä kunnanhallituksen toimintamenojen enimmäismäärät ja toimintatuottojen vähimmäismäärät. Kehykset ovat toimintakatteen osalta sitovat.
Toimielimien tulee laatia kunnanhallituksen antaman kehyksen puitteissa, palvelukeskuksien johtajien johdolla, ehdotukset talousarvioksi ja käsitellä ne asianomaisessa toimielimessä.
Lasten ja nuorten lautakunnan toimintakuluista suurin osa muodostuu henkilöstökuluista. Varhaiskasvatuksen, opetuksen, nuorisopalvelun sekä opiskeluhuollon
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henkilöstö- ja palkkatiedot on viety talousarvion laadintaohjelmaan 6.9.2019
mennessä. Taloushallinto tekee henkilöstön palkkatietoihin tarvittavat korjaukset
viikolla 37. Kokonaistilanne lasten ja nuorten lautakunnan talousarviosta on viikolla 38. Lasten ja nuorten lautakunta antaa talousarvioesityksensä viikolla 39.

Vahva vanhemmuus perheen perustamisesta alkaen
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaan tavoitteena ja palveluasenteena on luottamus ja yhteistyö perheen ja perheen kanssa toimivien välillä. Vuoden 2020 talousarviossa korostetaan oikea-aikaisen ja varhaisen tuen merkitystä
perheelle, erityisesti sitä, miten tärkeää perheelle on saada riittävä tuki neuvolasta ja varhaiskasvatuksesta. Riittävän ja varhaisen tuen edellytyksenä on osaava ja
hyvinvoiva henkilöstö niin neuvolassa kuin varhaiskasvatuksessa.
Vihdin kunta, Karkkilan kaupunki sekä Perusturvakuntayhtymä Karviainen ovat
yhdessä mukana Sitran koordinoimassa SIB- hankkeessa, jossa tuetaan vanhemmuutta perheen perustamisesta alkaen. Hankkeessa pyritään oikea-aikaisella ja
varhaisella tuella vähentämään vanhemmuuteen liittyviä korjaavia kustannuksia,
joita ovat lastensuojelu-, perhesosiaalityön - ja erityissairaanhoidon sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen kulut.
Käytännössä hanke toimii niin, että jo äitiysneuvolassa tunnistetaan perheet, jotka tarvitsevat tukea vanhemmuudessa. Perheillä on tietenkin oma valinnan vapaus siinä, haluavatko perheet olla mukana hankkeessa vai ei. Varhaisella tuella
vahvistetaan perheiden hyvinvointia ja sitä kautta pyritään siihen, että lastensuojelukustannukset sekä muut vastaavat kustannukset ovat hallittavissa.
Hankkeen päättyessä korjaavan ja jälkihoidon kustannukset ovat vähentyneet ja
budjetoinnissa pääpaino on ennalta ehkäisevässä työssä: äityis- ja lastenneuvolapalvelut sekä varhaiskasvatus, opetus- ja nuorisopalvelut tavoittavat perheet oikeaan aikaan ja pystyvät tarjoamaan riittävän tuen varhaisessa vaiheessa.
SIB- hankkeen hankehallinnointikilpailutus on syksyllä 2019, hanke alkaa vuonna
2020 ja hankkeeseen liittyvät kustannukset budjetoidaan vuoden 2012 talousarvioon. Hanke toteutetaan kuntien ja kuntayhtymän yhteisenä hankkeena, mutta
varsinainen työ sijoittuu äitiysneuvolavaiheeseen.
Tasapainoisesti kehittyvä leikki-ikäinen lapsi
Lasten määrä tulee lähivuosina vähenemään merkittävästi: ikäluokan koko on ollut Vihdissä pitkään noin 400 lasta, vuonna 2019 syntyneiden lasten ikäluokka on
alle 300 lasta. Tilastojen mukaan lasten määrä tulee vähenemään jopa 25 % nykyisestä. Oheismateriaalissa on tilastot lapsien määrästä tulevina vuosina. Vaikka
lapsimäärä on vähentynyt, varhaiskasvatuksen osallistumisaste on noussut: noin
75 % ikäluokasta on varhaiskasvatuksen piirissä. Nykyisen hallituksen linjauksiin
sisältyy myös subjektiivisen päivähoitoajan laajentaminen. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaan niin varhaiskasvatuksessa kuin lasten neuvolassa
pyritään vahvistamaan leikki-ikäisten tasapainoista kehittymistä.
Varhaiskasvatus ja perhesosiaalityö vahvistavat yhteistyötä siten, että perhesosiaalityöntekijät jalkautuvat päiväkoteihin: perhesosiaalityön työntekijä on tavoitettavissa päiväkodissa, mikä mahdollistaa matalan kynnyksen perhetyön ja sen,
että perhe voi tavata perhetyöntekijän päiväkodissa.
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Lasten tasapainoinen kehittyminen edellyttää sitä, että lapset saavat tukea riittävän varhaisessa vaiheessa: päiväkoti-ikäisten täytyy päästä tarvittaessa joko puheterapeutin tai psykologin vastaanotolle. Tämä edellyttää riittävää resursointia
näihin palveluihin kuntayhtymän puolella. Varhaiskasvatuksen erityisopettajamäärää tullaan lähivuosina lisäämään ja tavoitteena on sitä kautta tukea lasten
kehitystä.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen on keskeinen
teema vuoden 2020 toiminnassa. Työhyvinvoinnin eteen on vuosien aikana tehty
erilaisia toimia, kuitenkin työhyvinvointi lähtee työyksikköjen omasta työskentelystä ja jokaisen työntekijän omasta panostuksesta työhyvinvoinnin ja samalla
oman hyvinvoinnin eteen. Varhaiskasvatuksessa keskustellaan ja tiedostetaan
niistä toimista, joilla työhyvinvointia voidaan vahvistaa ja jotka ovat toteutettavissa jokaisessa työyksikössä.

Osallistuva ja oppiva kouluikäinen
Vihdin kunnan koulurakennuksista suurin osa on rakennettu 2000 –luvvulla, joten
opiskelu tapahtuu kunnassamme uusissa ja nykyisen opetussuunnitelman vaatimukset täyttävissä koulukiinteistöissä. Lukuvuoden 2019 -2020 alussa on Vihdin
yhteiskoulu ja Pappilanpellon koulun vuosiluokat 4-6 saaneet uudet tilat kirkonkylälle valmistuneesta Campus-kiinteistöstä, jossa koulujen lisäksi toimii myös
nuorisotilat ja kirjasto.
Tulevien vuosien aikana kouluverkon toimivuutta on tarkasteltava sekä oppilaaksiottoalueisiin on tehtävä tarvittavat muutokset ennen kuin Etelä-Nummelan
koulu- ja päiväkotikeskus aloittaa toimintansa. Nummelan ja Kuoppanummen
kouluissa on lähivuosien aikana erillisjärjestelyjä opetustilojen suhteen. Kun Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskus valmistuu, osa Nummelan ja Kuoppanummen koulun oppilaista siirtyy Etelä-Nummelan koulun oppilaiksi. Ruotsinkielinen päiväkoti ja koulu tulevat sijoittumaan rakennettavaan Etelä-Nummelan
koulu- ja päiväkotikeskukseen. Oppilaaksiottoaluemuutokset pyritään valmistelemaan niin, että kouluun ilmoittautumisen yhteydessä perhe tietää, mikäli koulupaikka tulee muuttumaan Etelä-Nummelan koulun valmistuttua.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti huoltaja ja oppilas osallistuvat aktiivisesti arjen toiminnan ja toimintaympäristön suunnitteluun: oppilaiden osallisuutta ja hyvinvointia yhteisön jäsenenä seurataan ja tuetaan yhteisöllisenä oppilashuoltona, jota suunnittelee ja toteuttaa oppilaat, huoltajat ja koulun
henkilökunta yhdessä. Tavoitteena on tunnistaa koulupoissaolojen syyt sekä tarjota oppilaalle oikea tuki, mikä auttaa häntä osallistumaan koulunkäyntiin. Poissaolomallin käyttäminen edellyttää eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä osallistumista verkostopalavereihin. Lukuvuoden 2019-2020 saadaan tietoa poissaolomallin käytettävyydestä ja siihen tehdään tarvittavat muutokset.
Vihdin kunnassa on kehitetty ns OpePoppanen-malli, jossa luokanopettaja ja koulukuraattori yhdessä tukevat oppilaan koulukäyntiä sekä vahvistavat perheen valmiuksia olla mukana lapsen koulunkäynnissä. Tätä mallia kehitetään ja sovelletaan eri kouluissa. Perusopetuksessa tarkastellaan eri toimenpiteitä, joilla hallita
erityisen tuen päätösten tarvetta.

Vihdin kunta on ollut useamman vuoden mukana koulukerho-hankkeessa,
jonka tavoitteena on lisätä lasten hyvinvointia tarjoamalla monipuolista,
ohjattua vapaa-ajan toimintaa koulupäivän jälkeen. Kerhotoiminnan kautta pyritään tarjoaman erilaisia harrastusmahdollisuuksia kaikilla kunnan peruskouluilla. Lukuvuonna 2018-2019 jokaisella Vihdin kunnan pePtk tark.
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ruskouluilla toimi koulupäivän jälkeen vähintään yksi maksuton oppilaille
suunnattu kerho. Yhteensä peruskouluilla toimi lukuvuoden 2018-2019 aikana viitisenkymmentä kerhoa, joissa oppilaat pääsivät tutustumaan eri liikunta- ja taideaineisiin, kieliin ja kulttuureihin sekä esimerkiksi luonnossa
liikkumiseen ja keppihevosharrastukseen. Vihdin kunta on saanut opetushallitukselta lukuvuodeksi 2019-2020 23 000 euroa avustusta koulukerhotoiminnan järjestämiseen. Opetuksen tulosalueen talousarvioon varataan
riittävä määräraha koulukerho-hankkeen omavastuuosuuden kattamiseksi.
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oman aktiivisuuden lisäksi kunnassamme on otettu käyttöön ns sporttikortti: lapsella ja nuorella on mahdollisuus tutustua maksutta erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin, ennen sitoutumista tiettyyn harrastukseen. Perusturvakuntayhtymä Karviainen, kolmas sektori sekä nuorisopalvelut järjestävät teemallisia ja kohdennettuja
harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille.
Nuorisotyöntekijät työskentelevät kouluilla niin nuorten vapaa-aikana kuin
myös teemapäivissä ja –tapahtumissa. Nuorten elämänhallintaan ja erityisesti päihteiden käytön estämiseen liittyviin Haltuun –oppitunteihin osallistuvat kaikki 6 –luokkalaiset.
Vihdin kirjasto järjestää sekä hankerahoituksella omana toimintanaan että
yhteistyössä kumppaneiden kanssa lapsille harrastustoimintaa koulun jälkeen. Hankerahoituksella järjestetään säännöllisesti erilaisia temaattisia,
määräkestoisia työpajaryhmiä, jotka ovat keskittyneet sanataiteeseen, ilmaisutaitoon ja koodaamiseen. Yhteistyössä MLL:n kanssa sekä pääkirjastolla että Kirkonkylän kirjastolla järjestetään kaikille avointa Kirjastoklubia,
johon voi tulla pelaamaan, lukemaan, tekemään läksyjä ja olemaan MLL:n
vapaaehtoisten kanssa.
Myönteiseen tulevaisuuteen suuntaava nuori

Nuori nähdään merkityksellisenä toimijana, jolla on aktiivinen rooli omaan
elämäänsä ja tulevaisuuteensa liittyvien asioiden käsittelyssä tarvittavan
verkoston kanssa. Nuoren perhe on tärkein tukiverkko, jota täydentävät
koulu, opiskeluhuoltopalvelut sekä muut tukitoimet.
Nuorisopalvelut järjestää nuorille suunnattua, saavutettavaa ja nuorten
toiveista kumpuavaa toimintaa nuorisotiloilla, kouluissa sekä muissa nuorten toimintaympäristöissä. Työmuotoina ovat esimerkiksi nuorisotilatyö,
koulunuorisotyö sekä Pop Up –nuorisotyö. Eri teemoihin liittyviä tapahtumia, harrasteryhmätoimintaa sekä kohdennettuja pienryhmiä järjestetään
nuorille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Nuorisopalvelut järjestää
kokonaisvaltaisesti elämänhallintaan ja päihteiden käytön haittoihin ja
vaaroihin keskittyvän Haltuun –kokonaisuuden peruskoulun kuudensille
luokille yhteistyössä kouluterveydenhuollon ja seurakunnan kanssa. Nuorisopalvelujen ohjaajia on tavattavissa kaikilla yläkouluilla viikoittain. Nuorisotilat ovat auki loppuviikkopainotteisesti tarjoten kohderyhmälle turvalliPtk tark.
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sen, päihteettömän ja positiivisen vapaa-ajanviettopaikan. Jalkautumisia
etenkin vilkkaina juhlapyhinä sekä viikonloppuina toteutetaan yhteistyökumppanien kanssa.
Nuorisopalveluissa on syksyllä 2019 aloittanut erityisesti oppilaitos- ja
kouluyhteistyöhön keskittyvä etsivä nuorisotyöntekijä, jonka tehtäviin
kuuluu mm. työskentely yhteistyössä opiskeluhuollon kanssa.
Vihdin kunta, Karkkilan kaupunki ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen
ovat mukana alueellisessa Ankkurimallissa sekä nuorten mielenterveyden
edistämiseen tähtäävässä tutkimus- ja kehittämishankkeessa.
Ankkuritoiminnalla tarkoitetaan moniammatillista yhteistyötä, joka kohdistuu
lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennaltaehkäisemiseen. Lisäksi ankkuri pyrkii ehkäisemään väkivaltaiseen ekstremismiin radikalisoitumista ilman ikärajoja. Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta ja nuorisotoimesta. Ankkuritoiminnan tehtävänä on tarjota nuorelle ja perheelle yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tukea varhaisessa vaiheessa ja tarvittaessa ohjata hoidon, palveluiden ja tuen piiriin muille asiantuntijoille. Sisäministeriön 2014 laatiman sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaan Ankkuritoiminta tulee ottaa käyttöön valtakunnallisesti. Vihdin kunnan osalta osallistuminen tähän toimintaan edellyttää noin 15 000 euron määrärahan osoittamista lasten ja
nuorten hyvinvoinnin tulosalueelta. Ankkurimallissa työskentelevä nuorisotyöntekijän vakanssi on Vihdin kunnan organisaatiossa, vakanssin kustannukset jakautuvat Lohjan kaupungin, Vihdin kunnan ja Karkkilan kaupungin välille. Ankkurimallin toiminta alkaa vuonna 2020 ja toimintaa tarkastellaan vuosittain sekä arvioidaan mallin toimivuutta ja kustannusrakenteen jakautumista toiminnassa
mukana olevien kuntien kesken.
Nuorten mielenterveyden edistämiseen tähtäävään tutkimus- ja kehittämishankkeeseen osallistuminen ei edellytä kunnan omarahoitusosuutta.
Yhteistyö perusturvan kanssa sekä puuttuminen ajan ilmiöihin
Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä kokoontuu säännöllisesti sekä tarkastelee
sitä, onko lasten ja nuorten palveluiden resurssit oikeinmitoitetut sekä kohdistettu tarpeen mukaan. Tärkeää on, että lapset ja nuoret pääsevät riittävän nopeasti
kuraattorin, psykologin tai terapeutin vastaanotolle. Lasten ja nuorten parissa
työskentelevien on hyvä tuntea toistensa tehtäväalueet sekä tehdä yhteistyötä
aina, kun tarve siihen ilmenee.
Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä pyrkii puuttumaan ajankohtaisiin ilmiöihin
sekä tarjoamaan erilaista osaamista esiin tuleviin asioihin. Vuoden 2019 aikana
päihteiden käytön moninaiset syyt ovat näkyvillä: on päihteitä käyttäviä vanhempia, tästä syystä on tehtävä kiireellisiä lasten huostaanottoja, on teinejä, jotka
käyttävät päihdyttäviä aineita. Syksyllä 2019 järjestetään erilaisia tilaisuuksia,
joissa kerrotaan päihdyttävien aineiden vaaroista.
Lasten ja nuorten parissa työskenteleviä koulutetaan käyttämään erilaisia toimintamalleja, joiden avulla voidaan tunnistaa lasten ja nuorten ongelmat entistä aikaisemmin sekä ohjata riittävän aikaisin erikoissairaanhoidon piiriin. Lisäksi pePtk tark.
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rustasolla pyritään ottamaan systemaattisemmin käyttöön menetelmiä, joiden
kautta syntyviin pulmiin pystytään vastaamaan jo perustason palveluissa.
IPC-menetelmä on tästä yksi esimerkki. IPC- menetelmä on lyhytterapeuttinen menetelmä, jonka kautta tarkoitus vähentää erikoissairaanhoitoon lähettämistä ja hoitaa perustasolla nuorten masennusoireita.
Vuoden 2020 investoinnit
Oheismateriaalina olevassa investointilistassa on suunnitelma tulevien vuosien
investoinneista: koulujen kalusteita on vuosittain uusittava, oppimateriaaleihin
on varattava määrärahoja sekä luonto-oppimisen toteuttamiseksi tarvitaan laavu- ja kotarakennelmia. Teknologiaoppimisen vahvistamiseksi esitetään teknologiakontin tai –vaunun hankkimista, jolloin liikkuvan kontin avulla kaikilla kouluilla
on tasaveroiset mahdollisuudet oppimiseen. Nuorisopalvelut esittävät auton
hankkimista toiminnan mahdollistamiseksi kunnan eri alueilla.
Päätös Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkeskuksen rakentamisesta on merkittävä
investointi. Suunnitelman mukaan Etelä-Nummelan päiväkodin valmistumisen
myötä luovutaan Luontolan päiväkodin vuokratilasta sekä mahdollisesti Enärannan ja Annantien päiväkotitiloista. Tällä hetkellä noin 100 lapsen päiväkotipaikka
sijaitsee tiloissa, joita ei ole alun perin suunniteltu päiväkotitoimintaan. Ruotsinkielinen päiväkotitoiminta sijoittuu Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskukseen, jolloin Hiidenrannan päiväkodista vapautuu päivähoitotiloja suomenkieliseen varhaiskasvatukseen.
Etelä-Nummelan koulun valmistumisen jälkeen Nummelan koulun 6-vuosiluokan
oppilaat sijoittuvat Nummelan kouluun, nykyisin 6-vuosiluokka opiskelee Nummelanharjun koulun tiloissa. Näitä tiloja tullaan tarvitsemaan Nummelanharjun
ja Vihdin lukion opetustiloina tulevina vuosina. Kuoppanummen koulussa on tilaelementtirakennus noin 100 oppilaan opetustilana. Lisäksi Kuoppanummen koulun erityistiloja on muutettu opetustiloiksi. Oppilaaksiottoaluemuutokset pyritään tekemään hyvissä ajoissa, jotta huoltajat tietävät mahdolliset koulumuutokset hyvissä ajoin.
Kunnanhallituksen määrittelemän kehyksen mukaan lasten ja nuorten lautakunnan toimintakulujen kehys vuodelle 2020
Oheismateriaali

Käyttötalousosa lasten ja nuorten lautakunta 17.9.2019
Investointiosa lasten ja nuorten lautakunta 17.9.2019
Tuloslaskelmaraportti sisäiset ja ulkoiset lasten ja nuorten lautakunta 17.9.2019
(Oheismateriaali toimitetaan 16.9.2019)

Valmistelija

Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunnan alaista toimintaa koskeva liitteiden mukainen talousarvioesitys vuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021- 2022 annetaan
24.9.2019 olevassa kokouksessa.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Ptk tark.

Pöytäkirja

VIHDIN KUNTA
Lasten ja nuorten lautakunta

§ 54

10/2019

17.09.2019

Ilmoitusasiat
Lanu 17.09.2019 § 54

1) Vihdin kunnan / lasten ja nuorten lautakunnan sitoutuminen nuorten
mielenterveyden edistämiseen tähtäävään tutkimus- ja
kehittämishankkeeseen
2) Luksian hallituksen pöytäkirja 29.8.2019
Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee ilmoituasiat tiedoksi.

Päätös

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

-----------------------------------

Ptk tark.
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Pöytäkirjan muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa: § 52-54
Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainituista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus.
Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta:
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa
hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Ptk tark.

