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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annika Lindfors ja Markku
Rantanen.
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66 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN VASTINE KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN
8.4.2013 § 77 (LIITE)

_________________

Sivistyslautakunta 27.3.2013 § 18:

Valmistelija: Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Kiireellisen aikataulun johdosta opetuksen järjestämissuunnitelma annetaan
esityslistan saajille ja julkiseksi maanantaina 25.3.2013.

Esittelijä: Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta keskustelee järjestämissuunnitelmasta ja
päättää hyväksyä suunnitelman toimitetun liitteen mukaisesti.

KÄSITTELY: Sivistyslautakunta keskusteli suunnitelmasta ja ehdotti yksi-
mielisesti korjauksia muutamiin kohtiin.

Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta keskustelee järjestämissuunnitelmasta ja
päättää hyväksyä suunnitelman, jossa on huomioitu lautakun-
nan esittämät korjaukset ja tarkennukset, esitettäväksi kun-
nanhallitukselle.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

Kunnanhallitus 8.4.2013 § 77:

Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen osallistuu kokoukseen asiantun-
tijana.

EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus
- päättää merkitä opetuksen järjestämissuunnitelman tiedok-

si
- antaa sivistystoimelle ohjeen edelleen selvittää ja valmis-

tella opetuksen järjestämissuunnitelman luvussa 5.2.1 esi-
tetyt toimenpiteet vuoden 2014 talousarviota varten niin,
että luvussa esitetyt toimenpiteet voidaan toteuttaa luku-
vuoden 2014-2015 alusta
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- antaa sivistystoimelle ohjeen valmistella yhtenäiskoulun
muodostamista Hilda Käkikosken alakoulusta ja Porlam-
min yläkoulusta niin, että toimenpiteen voidaan toteuttaa
lukuvuoden 2014-2015 alusta.

KÄSITTELY: Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen oli läsnä asiantun-
tijana tämän pykälän käsittelyn ajan.

Asian käsittelyn aluksi kunnanhallituksen jäsen Essi Vuorenjuuri ja kun-
nanhallituksen puheenjohtaja Ulla Onnila ilmoittivat olevansa esteellisiä
osallistumaan asian käsittelyyn, joten he poistuivat kokoushuoneesta asian
käsittelyn ajaksi.

Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Thomas Antas toimi puheenjohtaja-
na tämän pykälän osalta. Kokoukseen kutsuttiin varajäsenet Anni Simola ja
Osmo Kärnä.

Ensin käytiin yleiskeskustelu, jonka jälkeen ehdotus käytiin läpi kohta koh-
dalta.

Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana ensimmäinen kohta hyväksyttiin yksi-
mielisesti.

Toisen kohdan käsittelyn aikana varajäsen Anni Simola ehdotti, että kohta
muutetaan muotoon ”antaa sivistystoimelle ohjeen edelleen selvittää ja
valmistella opetuksen järjestämissuunnitelman luvussa 5.2.1 esitetyt toi-
menpiteet vuoden 2014 talousarviota varten”. Ehdotus ei saanut kannatusta,
joten se raukesi. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväksynyt
esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Kolmannen kohdan käsittelyn aikana kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Thomas Antas ehdotti, että kolmas kohta poistetaan.
Kunnanhallituksen jäsen Rea Svennas kannatti Antaksen ehdotusta.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty yk-
si esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja teki
seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin: ne, jotka kannattavat
esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Antaksen te-
kemää ja Svennaksen kannattamaa ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa
nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4 JAA ja 4 EI ääntä yhden jäsenen ol-
lessa poissa (liite). Tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisi ja Antaksen
ehdotus oli tullut kunnanhallituksen päätökseksi.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti
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- todeta että kunnanhallituksen jäsen Essi Vuorenjuuri ja
kunnanhallituksen puheenjohtaja Ulla Onnila ovat esteelli-
siä osallistuman asian käsittelyyn

- todeta, että kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Thomas
Antas toimi puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan

- todeta, että kokoukseen kutsuttiin kunnanhallituksen va-
rajäsenet Anni Simola ja Osmo Kärnä

- merkitä opetuksen järjestämissuunnitelman tiedoksi
- antaa sivistystoimelle ohjeen edelleen selvittää ja valmis-

tella opetuksen järjestämissuunnitelman luvussa 5.2.1 esi-
tetyt toimenpiteet vuoden 2014 talousarviota varten niin,
että luvussa esitetyt toimenpiteet voidaan toteuttaa luku-
vuoden 2014-2015 alusta.

_________________

Sivistyslautakunta 25.4.2013 § 24:

Valmistelija: Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Opetuksen järjestämissuunnitelman luvussa 5.2.1 ehdotetaan Kirkonkylän
ja Pukaron yhdistämistä sellaisin järjestelyin, että yhteisen uuden koulun
opetus voitaisiin kokonaisuudessaan järjestää Lapinjärven kirkonkylällä.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti selvitys tulisi olla oletettavasti
laadittuna ennen kunnanhallituksen talousarvion 2014 raamipäätöstä.
Vuonna 2012 hallintokunnille annettiin ohjeet talousarvion laatimiseksi
27.8.2012. Selvitystyöhön on siis ryhdyttävä heti.

Kuntaliitto on laatinut liitteenä olevan ohjeen ”Päätöksentekomenettely
kouluverkon muutoksissa”. Ohjeessa suositellaan työryhmän kokoamista
selvitystyöhön, joka koostuu viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä. Selvi-
tystyöryhmän esitys käsitellään lautakunnassa.

Esittelijä: Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- keskustella asiasta
- merkitä asian tiedoksi
- nimetä selvitystyöryhmään seuraavat jäsenet: lauta-

kunnan puheenjohtaja Päivi Lempiö, lautakunnan va-
rapuheenjohtaja Annika Lindfors ja vt. sivistystoi-
menjohtaja Juha Ronkainen

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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_______________

Valmistelijat: Selvitystyöryhmän jäsenet Päivi Lempiö, Annika Lindfors,
Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Kokouksessaan 8.4.2013 kunnanhallitus päätti antaa sivistystoimelle ohjeen
edelleen selvittää ja valmistella opetuksen järjestämissuunnitelman luvussa
5.2.1 esitetyt toimenpiteet vuoden 2014 talousarviota varten niin, että luvus-
sa esitetyt toimenpiteet voidaan toteuttaa lukuvuoden 2014-2015 alusta.

Opetuksenjärjestämissuunnitelman luvussa 5.2.1 esitetyt toimenpiteet si-
sältävät Pukaron koulun yhdistämisen Kirkonkylän kouluun siten, että ope-
tus tapahtuu kokonaisuudessaan Kirkonkylän koulussa. Suunnitelmassa esi-
opetus siirrettäisiin päiväkodin tiloihin.

Kevään 2013 jälkeen tilanne on muuttunut, kun Porlammin yläkoulun ja lu-
kion rakenteista on paljastunut laaja kosteusvaurio. Päätöksiä jatkotoimen-
piteistä ei ole vielä tehty.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
muuttuneesta tilanteesta johtuen Pukaron ja Kirkonkylän
koulujen yhdistymiseen palataan sen jälkeen, kun Porlammin
koulukeskuksen tilanne on selventynyt ja koulujen kuntotut-
kimukset valmistuneet.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaisesti.
________________
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67 § SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2014 (LIITE)

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Ehdotus sivistystoimen vuoden 2014 talousarviosta on liitteenä. Kunnan-
hallitus antoi kokouksessaan (19.8.2013 § 142) sivistystoimelle vuodelle
2014 seuraavan raamin:

Sivistystoimi 2014 Kh raami 2014 Ta –ehdotus 2014*
Menot -5 510 000 -5 427 210 (-5 350 410)
Tulot 1 176 000 1 044 400
Netto -4 334 000 -4 382 810 (-4 306 010)
*Sulkeissa talousarvio ilman taitotalon vuokraa

Teknisenä määrärahan siirtona Taitotalon vuokra- ja siivouskustannukset
siirtyvät sivistystoimelle tekniseltä toimelta. Kyseiset kustannukset korotta-
vat sivistystoimen menoja 76 800 euroa. Taulukosta ilmenee, että ilman
taitotalon vuokraa sivistystoimen vuoden 2014 talousarvioehdotus alittaa
kunnanhallituksen antaman nettoraamin n. 28 000 eurolla.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- keskustella vuoden 2014 talousarviosta
- hyväksyä vuoden 2014 talousarvion oheisen liitteen mu-

kaisesti

KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi sivistystoimenjohtaja esitteli talousarvioeh-
dotustaan sivistyslautakunnalle ja teki ehdotuksesta poikkeavat muutoseh-
dotukset:

- Tuloskorttiin lisätään vuoden 2014 tavoitteeksi käynnistää
nuorisovaltuusto.

- Nuoriso-ohjaajan palkka lisätään talousarvioon
- Taitotalon vuokra ja ylläpitokulut jaetaan koulujen, nuori-

sotoimen ja kansalaisopiston kesken.
- Nuorisotoimen vaatekustannukseksi lisätään 200 euroa
- Joustavan perusopetuksen käyttökustannuksia vähennetään

5000 eurolla.
- Sähköiseen reissuvihkoon varatut rahat siirretään sivistys-

toimen hallinnon budjetista perusopetuksen budjettiin.
- Kirkonkylän koulun kuljetuskustannuksista vähennetään

10 000 euroa
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- Porlammin yläkoulun kuljetuskustannuksista vähennetään
50 000 euroa.

- Uimaopetukseen varataan rahaa erilliselle momentille yh-
teensä 20 000 euroa seuraavasti: Kirkonkylä 3270 €, Hilda
Käkikoski 2460 €, Pukaro 1560 €, Kapellby 4710 €, Por-
lammin yläkoulu 8000 €.

Lisäksi talousarvioesityksestä puuttuu kunnalle lakisääteisesti kuuluvat
Kunnallisen eläkelaitoksen (Kuel) eläkemenoperusteinen eläkemaksu ja ns.
varhe -maksu, joiden suuruus sivistystoimelle vuonna 2014 on arviolta
101059 euroa. Nuorisotoimen muissa tuloissa huomioidaan vuonna 2013
saatu perintö. Talousarviokäsittelyn lopuksi sivistystoimen johtaja lupasi
tarkistaa erityiskoulujen ja vieraiden peruskoulujen kustannukset.

Muutosten ja tarkistusten jälkeen sivistystoimen vuoden talousarvio näyttää
seuraavalta:

Sivistystoimi 2014 Kh raami 2014 Ta –ehdotus 2014*
Menot -5 510 000 -5 361 020 (-5 284 220)
Tulot 1 176 000 1 044 400
Netto -4 334 000 -4 316 620 (-4 239 820)
*Sulkeissa talousarvio ilman taitotalon vuokraa

Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen vuoden
2014 talousarvion ehdotetuin muutoksin.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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68 § VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN PORLAMMIN YLÄKOULUN TVT -
HANKKEELLE (LIITE)

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Opetushallitus on hakemuksesta myöntänyt Porlammin yläkoulun TVT –
hankkeelle 18 000 euroa käytettäväksi yläkoulun tieto- ja viestintätekniikan
sekä soveltuvien käytänteiden kehittämiseen. Koko hankkeen budjetti on 22
850 euroa, jolloin kunnan omavastuuosuudeksi hankkeesta jää 4850 euroa.
Hanke on käynnistynyt innostuneissa tunnelmissa hankekoordinaattorina
toimivan Kirsi Nurkkalan johdolla.

Porlammin yläkoulun ja lukion kiinteistön tietoliikenneverkko on kesästä
2013 lähtien ollut Tele-entre Oy:n ylläpitämä. Palveluun kuuluu myös lan-
gaton Wlan –verkko, joka mahdollistaa tietokoneiden käytön opetuksessa
uudella tavalla. Ennakkotietojen mukaan valmistelun alla oleva perusope-
tuksen opetussuunnitelman perusteet tulevat asettamaan vaatimuksia kou-
lujen tvt –fasiliteetteihin.

Koulussa on otettu käyttöön syksyllä 2013 Google Apps for Education –
palvelu, jonka myötä jokaisella oppilaalla on käytössään sähköpostiosoite ja
henkilökohtainen pilvitallennustila. Lisäksi koulussa on käytössä Peda.net –
oppimisalusta. Koekäyttöön on syksyn alussa hankittu kymmenen kappa-
letta Google Chromebook –kannettavia tietokoneita. Chromebook –kannet-
tavat ovat kevyitä ylläpitää ja soveltuvat hyvin opetuskäyttöön. Meneillään
oleva hanke tuo arvokasta tietoa myös alakoulujen käyttöön, sillä ensi ke-
väänä on tarkoitus hakea rahoitusta Lapinjärven alakoulujen tvt –kehittämi-
seen.

Mikäli aikataulun puolesta on mahdollista, tuodaan lautakunnan kokouk-
seen pykälän käsittelyn yhteyteen hankintapäätös lisälaitteista, jotka rahoi-
tetaan hankerahoista.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

KÄSITTELY: Sivistyslautakunnan kokouksessa käsiteltiin myös Verkkoaps
–yrityksen tarjous Chromebook –kannettavien hankkimisesta Porlammin
yläkouluun hankerahoilla.

Käsiteltävänä oleva hankintapäätös on arvoltaan 11023 € (alv. 0 %), jolloin
se on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta, johon ei sovelleta han-
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kintalakia. Hankinnassa tulee kuitenkin soveltaa Lapinjärven kunnan omaa
hankintasääntöä.

Lapinjärven kunnan hankinsäännössä todetaan yleisistä periaatteista seuraa-
vaa:

 Hankinnat on suoritettava taloudellisesti ja tarkoituksenmu-

kaisesti. Hankinnoissa on käytettävä hyväksi olemassa olevat

kilpailumahdollisuudet ja pyrittävä ostajan kannalta koko-

naistaloudellisesti edullisimpaan lopputulokseen.

Toiminnassa on pyrittävä hankintojen suunnitelmallisuuteen

ja suurempiin hankinta-kokonaisuuksiin, jolloin hankinta-

päätöksen tekemiselle jää enemmän aikaa ja suurten hankin-

tamäärien edut kyetään hyödyntämään.

Hankinnoissa on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan

kestävä kehitys, tuotteiden ja pakkausmateriaalien ympäristö-

vaikutukset ja –kuormitukset sekä kierrätysmahdolli-suudet

elinkaaren aikana. Tarjouspyyntöihin on liitettävä tapaus-

kohtaisesti sovellettava pyyntö tarjouksen tekijälle selvittää

tuotteensa ja toimintansa vaikutukset ympäristöön.

Hankinnoissa on, riippumatta hankinnan suuruudesta, nou-

datettava avoimuuden, tasa-puolisuuden ja syrjimättömyyden

periaatteita. Tarjouksentekijöitä ja tarjouksia on kohdeltava

tasapuolisesti.

Ennen tarjouksen pyytämistä Verkkoaps –yritykseltä on keskusteluja käyty
myös vastaavasta Windows –käyttöjärjestelmään perustuvasta ratkaisusta.
Esittelijän selvityksen perusteella Google Chrome –käyttöjärjestelmään pe-
rustuva hankinta on olennaisesti halvempi verrattuna vastaavaan Windows
–perustaiseen hankintaan. Verkkoaps –yrityksen kampanjatarjoukseen
kuuluu myös Samsung –monitoimilaite, jonka hinta suomalaisessa verkko-
kaupassa on noin 650 euroa (alv. 0 %).

Verkkoaps on ainoa Suomessa toimiva Chromebook –yhteistyökumppani,
joka tarjoaa keskitetyn ylläpidon ratkaisun Chromebook –kannettaviin. Kä-
sitelvänä olevaa suorahankintaa voidaan täten pitää Lapinjärven hankinta-
säännön mukaisena hankintana, joka on ”ostajan kannalta kokonaistalou-
dellisesti edullisin lopputulos”.

Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
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- merkitä asian tiedoksi
- hyväksyä Verkkoaps –yrityksen 11 023 euron suurui-

sen tarjouksen 33 Chromebook –kannettavan hankin-
nasta liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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69 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät vi-
ranhaltijapäätökset.

vt. Sivistystoimenjohtaja

§ 77-83

Varhaiskasvatuspäällikkö

§ 145-216

Kapellby skola rehtori:

§ 1-5

Kirkonkylän koulun rehtori:

§ 26, 34-83

Pukaron koulun rehtori:

§ 1-11

Hilda Käkikosken rehtori:

§

Porlammin yläasteen ja lukion vt.rehtori:

§ 91-159

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa
saatetuiksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tietoonsa
saatetuiksi ja päätti, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu-
vaatimus-
viranomainen
ja  -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Lapinjärven Sivistyslautakunta
Lapinjärventie 20 A
07800 Lapinjärvi

Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista

Oikaisuvaa-
timuksen
sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava

Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-
nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituk-
sin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Helsingin hallinto-oikeus
PL 120, 00521  HELSINKI

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika                     päivää

Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite Pykälät Valitusaika                    päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-
kuun.

Valituskir-
jelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- Päätös, johon haetaan muutosta
- Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- Muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.  Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL
21 §:ssä säädetään.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §  nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa

Valitusasia-
kirjojen toi-
mittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensim-
mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli-
tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päätty-
mistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                                 Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite                                   Pykälät

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan


