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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää
todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS:

Vapaa-aikalautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
____________________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää
valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Tomi Enqvistin ja Johan Gustafssonin.
____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

6§

Päivämäärä

Sivu

12.4.2010
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OSTOSOPIMUKSEN PÄIVITYS LAPINJÄRVEN KUNNAN VAPAA-AIKATOIMEN
JA OLLI MANNISEN AITO - COACHING -YRITYKSEN VÄLILLÄ AJALLE
17.8.2009-22.4.2011
Lapinjärven kunnan ja Olli Mannisen AITO-Coaching-nimisen yrityksen
välille on solmittu ostosopimus 28.8.2009.
Sopimusta on tarkastettu maaliskuussa 2010, jolloin huomattiin puutteita
poissaolojen, sopimusvapaan ajan ja erilliskustannusten osalta.
Asiasta on käyty 24.4.2010 neuvottelu, johon osallistuivat kunnanjohtaja
Christian Sjöstrand, sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara ja AITO-Coaching - yrityksen edustajana Olli Manninen.
Uuteen sopimukseen on tehty korjaukset edellä mainittujen asioiden osalta
siten, että poissaolojen aikana ensisijaisesti vastuussa on Aito-Coaching,
sopimusvapaa aika on 28.6.-15.8.2010 ja erikseen korvattavat kustannukset
ovat 450 euroa uimakouluista sekä 33 e /h muissa tapauksissa.
EHDOTUS: Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.
PÄÄTÖS: Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.
____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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7§
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LIIKUNTATOIMINNAN JA NUORISOTYÖN YKSIKKÖHINNAT VUONNA 2010
(LIITE)
Opetusministeriö vahvistaa vuosittain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) nojalla liikuntatoiminnan ja 27 §:n nojalla
nuorisotyön yksikköhinnat. Vuoden 2010 yksikköhinnat ovat:
-Liikuntatoimen yksikköhinta on 12,00 euroa asukasta kohden.
-Nuorisotyön yksikköhinta on 14,50 euroa kunnan alle 29-vuotiasta asukasta kohden.
EHDOTUS: Lautakunta tyytyy päätökseen.
PÄÄTÖS: Lautakunta tyytyi päätökseen.
____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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8§

Päivämäärä
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VAPAA-AIKATOIMEN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
(LIITE)
Kunnanhallitus on kokouksessaan 29.3.2010, § 60 käsitellyt vuoden 2009
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen vahvistamisen ja
toimintakertomuksen hyväksymisen ehtona on tarvittavien korjausten
tekeminen.
EHDOTUS: Lautakunta hyväksyy vuoden 2009 toimintakertomuksen
vapaa-aikatoimen osalta.
PÄÄTÖS:

Lautakunta hyväksyi vuoden 2009 toimintakertomuksen vapaa-aikatoimen osalta.
____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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LAPINJÄRVEN VETERAANIJUHLA 27.4.2010
Lapinjärvellä on järjestetty vuosittain Kansallisena veteraanipäivänä 27.4.
juhla, jonka järjestelyistä ovat yhteistyössä vastanneet lähiseudun kunnat.
Tänä vuonna järjestelyistä vastaa yksin Lapinjärvi.
Juhla pidetään seurakuntakodilla 27.4.2010 klo 12. Juhla noudattaa edellisen vuoden runkoa ja järjestelyjä. Avaussanat lausuu kunnanjohtaja Christian Sjöstrand ja juhlapuhujaksi on kutsuttu Eeva Tammi (liite).
EHDOTUS: Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.
PÄÄTÖS: Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.
____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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NUORISOSEURANTALOJEN VUOKRAUS VUONNA 2009
Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2009 käyttösuunnitelmassa (1009004001)
on varattu 2500 euron määräraha vuokriin. Kunta on maksanut vuokraa
nuorisoseurantaloilla järjestetystä toiminnasta 20 euroa / ilta max. 28 kertaa
/ vuosi. Toiminnan on kuulunut olla seurojen omaa nuorisotoimintaa. Yhdistys on huolehtinut ohjauksesta ja valvonnasta. Kunnan nuorisoseurojen
taloilla järjestämästä nuorisotoiminnasta maksettiin 10 euroa / ilta. Vuoden
2008 osalta vuokria on maksettu yhteensä 1339 euroa.
Vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan 3.2.2009, § 6 hyväksynyt päätösehdotuksen, minkä mukaan vapaa-aikalautakunta vuokraa entiseen tapaan
nuorisoseurantalot max. 28 kertaa seurojen omaan nuorisotoimintaan.
Vuokran suuruus on 20 euroa / ilta. Listat toiminnasta tuli toimittaa kuntaan
viimeistään 5.1.2010.
Määräaikaan mennessä saapui kaksi listaa, toinen Pukaron Seuratalolta ja
toinen Hemborgista / Hembygdens Hopp. Pukaron osalta järjestettyä toimintaa oli 21 kertaa, maksettavaksi jää 420 euroa. Hembygdens Hoppin
osalta kertoja oli 58, maksettavaksi jää päätöksen mukaisesti 28 kertaa, 560
euroa.
EHDOTUS: Lautakuntaa päättää maksaa:
- Pukaron Seuratalolle 420 euroa.
- Hemborgille / Hembygdens Hopp 560 euroa
KÄSITTELY: Esittelijä lisäsi nuorisoseurantaloja vuokraukseen Kimonkylän nuorisoseura Valonsäteen toimittaman listan, minkä mukaan vuokrauskertoja vuonna 2009 on ollut 31. päätöksen mukaan kunta korvaa enintään 28 kertaa, jolloin maksettavaksi jää 560 e. Esittelijä ehdotti maksettavaksi:
- Pukaron Seuratalolle 420 euroa.
- Hemborgille / Hembygdens Hopp 560 euroa.
- Kimonkylän nuorisoseurantalo Valkolalle 560 e.
PÄÄTÖS: Lautakunta päätti maksaa:
- Pukaron Seuratalolle 420 euroa.
- Hemborgille / Hembygdens Hopp 560 euroa
- Kimonkylän nuorisoseurantalo Valolalle 560 euroa.
____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
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SOPIMUS BROFOGDAKSEN NÄYTTELYTILAN KÄYTTÖOIKEUDESTA
Lapinjärven kunta, Lapinjärven rintamaveteraanit r.y., Lappträsk krigsveteraner r.f. ja
Lappträsk hembygdsförening sopivat Brofogdaksen näyttelytilan käyttöoikeudesta vuonna 2001.
Sopimuksen tausta oli, että Lappträsk hembygdsförening oli osallistunut sopimuksen
kohteen kunnostustoimenpiteisiin vuonna 1978 talkoilla ja maksamalla työkustannuksia.
Kotiseutuyhdistykselle oli siten myönnetty käyttöoikeus kohteen tiloihin aiemmalla sopimuksella jonka voimassaolo päättyi 31.12.2000.
Sopimuksen mukaan Lapinjärven rintamaveteraanit r.y, Lappträsk krigsveteraner r.f. ja
Lappträsk Hembygdsförening r.f. saavat vastikkeetta käyttää kohteen tiloja yhteistyössä
Lapinjärven kunnan kirjastonjohtajan kanssa.
Brofogdas on kunnan omistama ja ylläpitämä kiinteistö. Kiinteistössä toimii myös nuorisotila Mummola.
Kotiseutuyhdistys otti talven 2010 aikana yhteyttä kuntaan koskien Brofogdaksen käyttöä. Talven aikana on tilaa käyttänyt myös Valkon kansalaisopisto, nyplääjäryhmä ja
eläkeläisten virikekerho. Kotiseutuyhdistys on sopinut käytöstä virikekerhon kanssa kun
taas kunta on sopinut käytöstä kansalaisopiston ja nyplääjien kanssa. Kotiseutuyhdistys
koki, että kunnan toimintaa ei ollut sopimuksen mukaista.
Voimassa olevan sopimuksen mukaan aikaisemmin mainitut kolme yhdistystä saavat
käyttää tiloja yhteistyössä kirjastonjohtajan kanssa. Sopimus ei määrä miten päätetään
käyttöoikeuden laajentamisesta.
Sopimukseen tulisi näin ollen tehdä lisäys käyttöoikeuden laajentamisesta. Koska sekä
Lapinjärven rintamaveteraanit että Lappträsk krigsveteraner ovat todenneet, että Lappträsk hembygdsförening on tilojen pääasiallinen käyttäjä olisi varmaan tarkoituksenmukaista sopimuksessa todeta että Lapinjärven kunta ja Lappträsk hembygdsförening yhdessä sopivat käyttöoikeuden laajentamisesta.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää:
- esittää kunnanhallitukselle Brofogdaksen näyttelytilan käyttöoikeudesta solmitun sopimuksen täydentämistä lauseella
”käyttöoikeuden laajentamisesta kolmannelle osapuolelle sovitaan Lapinjärven kunnan ja Lappträsk Hembygdsförening
rf:n kesken”.
KÄSITTELY: Asiasta käydyn keskustelun aikana kirjastonjohtaja Iiris Arhosalo esitti, että sopimustekstissä tulee näkyä jollain tavoin
se, että Brofagdasin vuokrausta koskevat erimielisyydet rat-

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

LAPINJÄRVEN KUNTA
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Päivämäärä

Sivu
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kaistaisiin vapaa-aikalautakunnassa. Esittelijä muistutti siitä,
että Brofogdas on kunnan omistama kiinteistö, ja kunta voi
halutessaan itse päättää sen käytöstä noudattaen palvelujen
samanvertaisuuden periaatetta kuntalalaisille ja ottaen huomioon kiinteistön erityisen arvon ja historian. Lautakunnan jäsenet olivat puheenvuoroissaan yksimielisiä siitä, että asiaa tulisi
valmistella uudelleen seuraavaa kokousta varten. Lautakunnan puheenjohtaja ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä kotiseutuyhdistysten edustajiin ja keskustelee tilanteesta ennen seuraavaa kokousta.

PÄÄTÖS:

Lautakunta päätti:
- siirtää Brofogdasia koskevan sopimuksen käsittelyn seuraavaan vapaa-aikalautakunnan kokoukseen.
____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

12 §

Päivämäärä
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KORVAUKSET UIMAHALLIN KÄYTÖSTÄ ULKOPUOLISILLE
Porlammin uimahallin vuokraamista koskevia ehtoja, määräyksiä ja maksuja ulkopuolisille käyttäjille ei ole määritelty Lapinjärven kunnassa. Koska
kyselyjä uimahallin käytöstä tulee säännöllisesti, on tarpeellista luoda yhtenäinen ohjeistus uimahallin vuokraamisesta ulkopuolisten käyttöön.
EHDOTUS: Lautakunta asettaa työryhmään selvittämään asiaa ja laatimaan
ohjeistusehdotuksen lautakunnan seuraavaan kokoukseen.
PÄÄTÖS: Lautakunta asetti työryhmän selvittämään asiaa ja laatimaan ohjeistusehdotuksen lautakunnan seuraavaan kokoukseen. Työryhmän jäseniksi valittiin Tomi Enqvist, Laura Laaksoranta-Kaukonen, Olli Manninen
ja Jouko Toropainen.
____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

13 §

Päivämäärä
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HAKU LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEEN SEKÄ LIIKKUVA
KOULUHANKKEEN KOKEILUKOHTEILLE VUONNA 2010
Opetusministeriö on asettanut ELY -keskusten käyttöön määrärahan jaettavaksi edelleen alueellisiin ja paikallisiin lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeisiin. Vuonna 2010 aikaisemmista vuosiat poiketen hakumenettelyyn on yhdistetty Liikkuva koulu – hankkeeseen liittyvien kokeilukohteiden valinta ja tukeminen. Hakuaika päättyy 16.4.2010 (=postileima)
mennessä.
Lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen määrärahalla tuetaan lasten ja
nuorten liikunnankehittämishankkeita, jotka edistävät lasten ja nuorten aktiivista osallistumista liikunnan harrastustoimintaan tai omaehtoiseen liikkumiseen. Avustusta myönnetään kehittämishankkeen toteuttajille, joita
voivat olla kunnat, kuntayhtymät, järjestöt ja yhteisöt.
Liikkuva koulu – hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti vakiinnuttaa suomalaisiin kouluihin liikunnallista toimintakulttuuria ja lisätä koulun liikuntaa. Hankkeen avustuksen hakijoina voivat olla kunnat ja muut koulutuksen
järjestäjät.
EHDOTUS: Lautakunta päättää:
- että Lapinjärven kunta hakee avustusta lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeisiin
- että hakemuksen laatii sivistystoimenjohtaja yhdessä nuorisotekijän kanssa ja toimittaa hakemuksen kopion seuraavan
lautakunnan kokoukseen.
PÄÄTÖS: Lautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

14 §
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LUKION NYKYTAITEEN TYÖPAJAN AVUSTUSANOMUS (LIITE)
Lukion nykytaiteen työpajan avustusanomusta on käsitelty vapaaaikalautakunnan kokouksessa 15.2.2010, § 5. Koska anomuksesta ei selvinnyt lapinjärveläisten oppilaiden lukumäärä, pyydettiin anomusta tältä osin
täydentämään seuraavaan lautakunnan kokoukseen.
Matkalle mukaan lähteneet opettajat ovat sähköpostitse toimittaneet nimet
lapinjärveläisistä oppilaista, jotka ovat lähdössä yhdistetylle taide-, kulttuuri- ja kielimatkalle Pariisiin. Oppilaita on kaksi.
EHDOTUS: Lautakunta myöntää harkintansa mukaan avustusta lukion nykytaiteen työpajalle Pariisin matkaa varten.
PÄÄTÖS: Vapaa-ajanlautakunta päätti myöntää lukion työpajan yhdistetylle taide-, kulttuuri- ja kielimatkalle Pariisiin
120 euroa.
____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
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Päivämäärä
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KIRJASTON NÄYTTELYT 1.4.-31.12.2010 (LIITE)
Kirjastonhoitaja on toimittanut vapaa-aikalautakunnan tietoon kunnan kirjastossa 1.4.-31.12.2010 järjestettävät näyttelyt (liite).
EHDOTUS: Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.
PÄÄTÖS: Lautakunta merkitsi asian tiedoksi lisäämällä marraskuun näyt
teille asettaja Henrik Lundin valokuvanäyttelyn
”Näkymättömän lähellä”/ ”Osynligt nära”.
____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

16 §

Päivämäärä
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MUUT ASIAT
Vapaa-aikalautakunnassa on käsiteltävä määräaikaan mennessä saapuneet
toimintahakemukset. Edellisen vuoden avustushakemukset on käsitelty
29.4.2010.
EHDOTUS: Lautakunta päättää uuden ajankohdan kokoukselle, jossa käsitellään määräaikaan mennessä saapuneet toimintahakemukset.
PÄÄTÖS: Lautakunta päätti, että seuraava kokous pidetään 29.4.2010
klo18.
____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

17 §

Päivämäärä
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ERITYISAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN
Opetusministeriö on myöntänyt Lapinjärven kunnalle valtionavustuksena
1300 euroa käytettäväksi nuorisotila Mummolan varustamisesta aiheutuviin
kustannuksiin.
Hanke liittyy opetusministeriön nuorisoyksikön toimintapolitiikassa nuorten
aktiivisen kansalaisuuden tulosalueelle ja avustuksen tarkoituksena on tukea
samalla hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoa.
EHDOTUS: Lautakunta tyytyy päätökseen.
PÄÄTÖS: Lautakunta tyytyi päätökseen.
____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

18 §

Päivämäärä
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POSTILAATIKKOPYÖRÄILY
Lapinjärven kunta on ilmoittanut osallistuvansa vuonna 2010 kuntien väliseen postilaatikkopyöräilyyn ajalla 9.5.-31.8.2010. Kampanjassa eniten suorituksia väkilukuunsa nähden kerännyt kunta voittaa. Vuonna 2009 Lapinjärvi oli yhdeksän kunnan keskinäisessä kilpailussa toisena 3440:llä suorituksella, jolloin prosenttiluvuksi saatiin 117,4. Kampanjaan osallistumisen
innostamiseksi kunnalla on mahdollisuus tarjota ”omia porkkanoita”
EHDOTUS: Lautakunta päättää myöntää lahjakortin johonkin lapinjärveläiseen yritykseen seuraavasti:
- Lasten sarja (alle 15-vuotiaat), lahjakortin suuruus 40 euroa.
- Aikuisten sarja (16-65-vuotiaat). lahjakortin suuruus 60 euroa.
- Eläkeläisten sarja (yli 65-vuotiaat), lahjakortin suuruus 60
euroa.
PÄÄTÖS: Lautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Päivämäärä

Sivu
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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

6-18

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
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
vaatimusviranomainen
Lapinjärven vapaa-aikalautakunta
ja -aika
Lapinjärventie 20 A
07800 Lapinjärvi
Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 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

Valitusaika

päivää

Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite

Valituskirjelmä

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
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.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Liitetään pöytäkirjaan

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

