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Muutoksenhaku 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä asiasta kirjallisen oikaisuvaatimuksen, joka osoitetaan Kosken Tl hyvinvointilautakunnalle, Härkätie 5, 31500 

KOSKI TL. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee joka koskee asian valmistelua, täytäntöönpanoa tai virka- 

ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista.  

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen  ja se on 

tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen vaatimusajan päättymistä. 

 

 

Päätöspöytäkirja 1, 10.1.2023  
 
MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO 
 

Hyvinvointikoordinaattori on saanut Hyvinvointilautakunnan päätöksen 
mukaisesti (päätös ohessa) 15.12.2022 64§ valtuudet toteuttaa Nuorisotoimen 
sisäisen määrärahojen siirron Nuorisotoiminnasta Harrastamisen Suomen 
malli -hankkeelle sitten kun lopullinen talousarvion toteuma vahvistuu vuoden 
2022 lopussa, jotta hankkeen kokonaiskustannukset ovat tiedossa. 
Hyvinvointikoordinaattori siirtää kustannuspaikalta 11214/Nuorisotoiminta tililtä 
4000/palkat ja palkkiot yhteensä 3 460,00 € kustannuspaikalle 11221 
Harrastamisen Suomen malli. Kustannuspaikalla 11214/Nuorisotoiminta on 
tarvittava summa määrärahasiirtoa varten. 

  
 
 
64 § MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTÄMINEN NUORISOTOIMINNASTA LASTEN JA 

NUORTEN HARRASTETOIMINNAN JÄRJESTÄMISEEN 
 
HVL 15.12.2022  

Hyvinvointilautakunta on päättänyt hyväksyä Harrastamisen Suomen mallin -
toiminnan perusopetuksessa oleville lapsille ja nuorille lukuvuodelle 2022–
2023. Mallille ei ole haettu erillistä budjettia vaan se on tarkoitus rahoittaa 
lukukauden 2022 syksyn osalta Nuorisotoiminnan budjetista. 
Nuorisotoiminnan budjetissa on käyttämättömiä määrärahoja. Harrastamisen 
Suomen mallin kokonaiskustannukset syyslukukauden osalta ovat vielä auki 
koska talousarvion toteuma on vain lokakuun loppuun ja näin suurin osa 
kustannuksista ei vielä näy toteumassa.  

 
Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää toteuttaa Nuorisotoimen 

sisäisen määrärahojen siirron Nuorisotoiminnasta Harrastamisen Suomen 
malli -hankkeelle sitten kun lopullinen toteuma vahvistuu vuoden 2022 
lopussa. Hyvinvointilautakunta valtuuttaa viranhaltijan 
(hyvinvointikoordinaattori) määrittelemään Harrastamisen Suomen mallille 
siirrettävän summan vuoden lopun toteuman mukaan. Siirrettävä summa 
lähetetään sähköpostitse tiedoksi myös lautakunnan jäsenille. Harrastamisen 
Suomen mallille AVIn myöntämä avustusosuus on 5000 € syyskaudelle ja 
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määrärahan siirto tehdään sen ylittävältä osuudelta (kunnan 
omarahoitusosuus). 

 
Päätös:  Lautakunta hyväksyi määrärahojen siirron päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
 
 
 
 
TIEDOKSI:  
Johtoryhmä 
Hyvinvointilautakunta  

 
 
 


