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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 Markku
Rantasen ja Anni Simolan.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

21 §

Päivämäärä

Sivu
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PORLAMMIN UIMAHALLIN TILANNEKATSAUS
Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109
Lapinjärven kunnan tekninen johtaja Hannu Niemi antaa tekniikan osalta
tilannekatsauksen Porlammin uimahallista vapaa-aikalautakunnan kokouksessa. Mahdollinen materiaali jaetaan kokouksessa.
Esittelijä: Jaana Härmävaara, p: 0405561109
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asian tiedoksi.
KÄSITTELY: Tekninen johtaja antoi selvityksen Porlammin uimahallin
nykytilanteesta, jossa todettiin, että kesällä 2012 tulee tehdä korjaus- ja
huoltotoimenpiteitä. Kokonaisuudessaan uimahallin remonttikustannukset
voivat arvion mukaan nousta lähes kahteen miljoonaan euroon tulevina
vuosina. Tekninen toimi lupautui tekemään Porlammin uimahallin osalta
kustannusarvion kesän 2012 aikana, minkä jälkeen tekninen johtaja Hannu
Niemi , sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara ja vapaa-aikalautakunnan
puheenjohtaja Timo Virtala ryhtyvät selvittämään mahdollisuuksia pitää
uimahalli auki 1.1.2013 alkaen. Kustannusarvioon otetaan huomioon myös
terveystarkastajan antamien korjausvaatimusten / -ehdotusten mukaiset
kustannukset.
Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että
- se merkitsee tiedoksi saaneensa tilannekatsauksen
Porlammin uimahallin nykytilanteesta tekninen johtaja
Hannu Niemeltä.
- se nimeää Hannu Niemen, Jaana Härmävaaran ja Timo
Virtalan selvittämään mahdollisuuksia pitää Porlammin uimahalli avoinna 1.1.2012 alkaen ottamalla huomioon terveystarkastajalta tulevassa tarkastuskertomuksessa (kesä 2012) ilmenneet korjausehdotukset ja
niiden kustannukset.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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TOIMINTA-AVUSTUKSET 2012 / (LIITE)
Vapaa-aikalautakunta 19.4.2012, 16 §
Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109.
Vapaa-aikalautakunnan toiminta-, talkoo- ja kotiseutu-/museotyöhön tarkoitetut avustukset ovat olleet haettavana 31.3.2012 mennessä. Avustustilit
ovat seuraavat:
1 009 001 001 08 35
1 009 001 001 08 37
1 009 001 001 08 38

talkoo-avustukset
kotiseututyö ja museot
toiminta-avustukset

1.500 €
900 €
17.000 €

Toiminta-avustuksia on haettu yhteensä 34.200 €. Liitteessä on esitelty
avustusten hakijoiden toimintaa ja heidän hakemansa avustuksen määrä.
Vapaa-aikalautakunnan jäsenet voivat halutessaan tutustua avustushakemuksiin tarkemmin kokouksessa.
Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa avustuksia liitteenä olevan
ehdotuksen mukaisesti.
KÄSITTELY: Ennen varsinaisen käsittelyn alkamista esittelijä jakoi vapaaaikalautakunnan jäsenille päivitetyn liitteen, johon oli tehty muutoksi seuraavasti:
- Lapinjärven Koiraklubin hakemus, 300 €, otettiin mukaan
hakijalistalle, koska hakemus liitteineen oli toimitettu
määräaikaan mennessä.
- Östra Nylands Ungdomsförbundetille ehdotettu avustus
muutettiin 0,00 euroksi, koska yhdistys ei ole lapinjärveläinen.
- Edellisten muutosten lisäksi hakijalista numeroitiin asian
käsittelyn helpottamiseksi.
Vapaa-aikalautakunta käsitteli päivitetyssä liitteessä olleet hakemukset
kohta kohdalta numeroinnin mukaisessa järjestyksessä. Loviisan Jääkiekkoklubi r.y:n hakemuksen kohdalla (nro 8) Johan Gustafsson ehdotti, että
yhdistykselle maksetaan avustusta 360 €. Ehdotusta kannattivat Jouni Lamberg, Malena Jordas, Gun-Vivian Wallén ja Timo Virtala, jolloin ehdotus
jäi voimaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Lapinjärven Kulttuuriyhdistys r.y:n (nro 14) hakemuksen käsittelyn osalta
puheenjohtaja Timo Virtala jääväsi itsensä, ja puheenjohtajana toimi Malena Jordas.
Ungdomsföreningen Framåt r.f. Lappträskin hakemuksen (nro 22) käsittelyn osalta Malena Jordas ja Gun-Vivian Wallén jääväsivät itsensä, jolloin
vapaa-aikalautakunta ei ollut enää päätösvaltainen. Tästä syystä Ungdomsföreningen Framåt r.f. Lappträskin hakemus siirretään käsiteltäväksi vapaaaikalautakunnan seuraavaan kokoukseen.
Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että
- se myöntää Loviisan Jääkiekkoklubi r.y:lle toimintaavustusta 360 €.
- Ungdomsföreningen Framåt r.f. Lappträskin toimintaavustushakemus siirretään uudelleen käsiteltäväksi seuraavassa vapaa-aikalautakunnan kokouksessa.
- muiden yhdistysten osalta vapaa-aikalautakunta myöntää
avustuksia kokouksessa jaetun uuden päivitetyn liitteen
mukaisesti.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109
Vapaa-aikalautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti Ungdomsföreningen
Framåt r.f. Lappträskin toiminta-avustushakemus siirrettiin käsiteltäväksi
vapaa-aikalautakunnan seuraavaan kokoukseen.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta myöntää Ungdomsföreningen Framåt
r.f. Lappträskille toiminta-avustusta 520 €.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
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OSTOSOPIMUS LAPINJÄRVEN VAPAA-AIKATOIMEN JA OLLI MANNISEN AITO - COACHING - NIMISEN YRITYKSEN VÄLILLÄ AJALLE 13.8.-31.12.2012
(LIITE)
Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109
Lapinjärven kunnan vapaa-aikatoimen ja Olli Mannisen AITOCOACHING-nimisen yrityksen kesken tehty ostosopimus Lapinjärven uimahallin tekniikan hoitopalveluista umpeutuu 30.6.2012. Olli Manninen on
toimittanut 14.5.2012 saapuneella sähköpostiviestillä ehdotuksen Lapinjärven kunnan vapaa-aikatoimelle uimahallin tekniikan hoitopalveluista ajalle
13.8.-31.12.2012 (liite).
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy Lapinjärven kunnan ja Olli
Mannisen AITO-COACHING- nimisen yrityksen välisen ostosopimuksen 13.8.-31.12.2012 väliseksi ajaksi.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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PORLAMMIN UIMAHALLIN SULKEMINEN KESÄLLÄ 2012
Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109
Aikaisempina vuosina Porlammin uimahalli on ollut suljettuna kesäkuukausien ajan, jolloin on ollut mahdollisuus tehdä tarvittavia huoltotoimenpiteitä
uimahallilla.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että Porlammin uimahalli on
suljettu 1.6.-2.9.2012 välisenä aikana.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
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Päivämäärä
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AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN / ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109
Etsivä nuorisotyö on erityistyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten
keskuudessa ja tarjota mahdollisuusturvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren
mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella
tai jotka tarvitsevat apua saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.
Nuorisolain muutoksessa (laki 693/201 ja HE 1/2010 vp) säädetään etsivästä nuorisotyöstä. Laissa todetaan, että kunta tarvittaessa toteuttaa etsivää
nuorisotyötä. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tukea etsivää nuorisotyötä tekevien työparien palkkaamiseen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 30´000 € avustusta Lapinjärven kunnalle etsivään nuorisotyöhön ajalle 1.8.201-31.7.2013. Tarkemmat
yksityiskohdat ovat luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön sivustolta
http//www.minedu.fi/OPM.
Lapinjärvellä nuoriso-ohjaaja Sonja Lindroos on tehnyt 1.8.2011 alkaen etsivää nuorisotyötä, ja hänen sijaisenaan on toiminut Petri Rantapää.
Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että:
- se merkitsee tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadun avustuksen etsivään nuorisotyöhön ajalle 1.8.201231.7.2013.
- nuoriso-ohjaaja Sonja Lindroos jatkaa etsivässä nuorisotyössä ajalla 1.8.2012-31.7.2013.
- se anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa nuoriso-ohjaajan
tehtävään ajalle 1.8.2012-31.7.2013.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

26 §

Päivämäärä

Sivu
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TÄYTTÖLUPA-ANOMUS / NUORISO-OHJAAJA
Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 040-5561109
Nuoriso-ohjaaja Sonja Lindroosin siirryttyä Etsivään nuorisotyöhön
1.8.2012-31.7.2013 väliseksi ajaksi on hänen tilalleen Lapinjärven kunnan
nuorisotoimeen palkattava sijainen. Tämän vuoksi vapaa-aikalautakunnan
tulee hakea täyttölupaa kunnanhallitukselta.
KÄSITTELY: Käsittelyn aikana keskusteltiin nuoriso-ohjaajan ammattinimikkeen vaihtamisesta nuoriso- ja vapaa-aikatoimenohjaajaksi. Käytännössä tämä olisi tarkoittanut sitä, että nuoriso- ja vapaaaikatoimenohjaajalle olisi voitu osoittaa hallinnollisia tehtäviä mm. liikuntatoimen osalta. Keskustelussa vapaa-aikalautakunta kuitenkin halusi pitäytyä nuoriso-ohjaajan ammattinimikkeessä, joten .esittelijän ehdotus jäi
voimaan.
Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että
- se anoo täyttölupaa palkata nuoriso-ohjaaja 1.8.201231.7.2013 väliseksi ajaksi.
- kelpoisuusvaatimuksena on nuoriso-ohjaajan tutkinto tai
muutoin ammattiin hankittu kelpoisuus.
- koeaika on neljä kuukautta
- täyttöluvan mahdollisen myöntämisen jälkeen tehtävään
liittyvistä yksityiskohdista sovitaan erikseen.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
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JÄSENTEN NIMEÄMINEN NUORTEN OHJAUS- JA PALVELUVERKOSTOON
Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109
Nuorisolain 1.7.2010 voimaan tullut muutos sisältää säännökset paikallisten
viranomaisten monialaisesta yhteistyöverkostosta sekä etsivästä nuorisotyöstä ja siihen liittyvästä tietojen luovuttamisesta. Tavoitteena on parantaa
nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemansa julkiset palvelut.
Lain mukaan kunnassa tulee olla nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jonka
tehtävänä on koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä nuorten palvelujen saavutettavuudesta ja riittävyydestä. Verkosto edistää nuorille suunnattujen palveluiden yhteensovittamista ja sen tulisi tehostaa nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä ja edistää nuorten
palveluiden järjestämiseen liittyvän tiedon vaihtojen sujuvuutta. Verkosto ei
käsittele yksittäisen nuoren asioita, vaan paikallisella tasolla yleisemmin
nuorten tarvitsemien palvelujen toimivuutta.
Nuorisoverkon edustus on vaihdellut kokouksesta toiseen. Jatkuvien muutosten vuoksi työryhmä ei ole toiminut tehokkaasti.
Nuorisolain 7a § mukaan nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa tulee olla
edustettuna opetus-, sosiaali-, ja terveys sekä nuorisotoimen ja työ- ja poliisihallinnon edustajat. Lisäksi verkostoon voi kuulua puolustushallinnon ja
muiden viranomaisten edustajia.
Loviisassa nuorisoverkon asettama työrukkanen ehdotti, että verkoston virallisena nimenä aletaan pitää Nuorten ohjaus- ja palveluverkostoa. Tällöin
käytetään samaa termiä kuin valtiovalta on käyttänyt nuorisolaissa.
Lapinjärven kunnan edustajiksi verkostoon on ehdotettu sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaaraa ja etsivä nuorisotyöntekijää Sonja Lindroosia.
Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää nimetä Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston Lapinjärven edustajiksi Jaana Härmävaaran ja
Sonja Lindroosin.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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SAAPUNEET KIRJEET
Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109
Vapaa-aikalautakunnalle on saapunut seuraavat kirjeet:
- Kuluttajaviraston ohjeet uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden
edistämiseksi, Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2002
- Liikuttaako kuntosi – kuntotestikiertueen yhteenveto
Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asian tiedoksi.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
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VETOOMUS NUORISOTILAN SÄILYMISEKSI LAPINJÄRVELLÄ
Lapinjärven kunnassa on tehty periaatepäätös kunnan omien ylimääräisten
kiinteistöjen myymisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyinen nuorisotila
osoitteessa Niittytie 3, 07800 Lapinjärvi, on mahdollisesti tulossa myyntiin.
Tällä hetkellä kiinteistön yläkerrassa sijaitsee nuorten itsensä remontoima
nuorisotila sekä ryhmäperhepäiväkodin tyhjillään olevat tilat.
Johdonmukaisen ja pitkäjänteisen nuorisotyön jatkumisen takaamiseksi Lapinjärvellä tulisi nuorten itsensä kunnostama tila olla myymättä toistaiseksi.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että
- se nimeää Sonja Lindroosin ja Petri Rantapään laatimaan esityksen nuorisotilan säilymiseksi Lapinjärvellä
toistaiseksi.
- että laadittu selvitys käsitellään seuraavassa vapaaaikalautakunnan kokouksessa vietäväksi kunnanhallitukselle eteenpäin.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
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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
21, 25, 26, 27, 28

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
22, 23, 24, 29

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

Päivämäärä

Sivu
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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

