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KOKOUSAIKA

Keskiviikkona 11.5.2016 klo 18.30 – 19.15

KOKOUSPAIKKA

Kunnantalo, kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkitä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

Haiko Matti
Rings Mervi
Hakonen Hannu
Helen Ilkka
Karhu Anu
Räsänen Jari
Värtö Marja
Heikka Mika
Konttinen Tuula

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (poissa §:n 27 ajan)
varajäsen

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Pietiläinen Risto
Leikola Raija
Liljander Sirkka

kunnanhallituksen edustaja
esittelijä, sivistystoimenjohtaja
asiantuntija, vapaa-aikasihteeri
(paikalla §:ien 28-31 ajan)
pöytäkirjanpitäjä

Tielinen Sirpa

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ASIAT

PÖYTÄKIRJAN
TARKATUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta)
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Todettiin.

§:t 24 - 34

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Värtö ja Ilkka Helen.

Puheenjohtaja

Mervi Rings
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimillamme

Tarkastusaika

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Pöytäkirjanpitäjä

Sirpa Tielinen

Lemillä 11.5.2014
Allekirjoitukset

Lemillä 18.5.2016
Virka-asema

sivistystoimen kanslisti

Sirpa Tielinen
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Viranhaltijapäätökset

Sivistyslautakunta § 24
Sivistyslautakunnan viranhaltijoiden päätökset ajalta 10.3.2016
4.5.2016.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

–

sivistysosaston päällikkö §:t 166 - 199
Koulukeskuksen vs. rehtori §:t 57 - 114
Koulukeskuksen apulaisrehtori §:t 15 - 18
varhaiskasvatuspäällikkö §:t 100 - 175
vs. varhaiskasvatuspäällikkö §:t kirjastotoimenjohtaja §:t 7 - 10
vapaa-aikasihteeri §:t 6 - 8

(valm. sivistystoimen kanslisti Sirpa Tielinen, puh. 040 724 7176)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja ilmoittaa viranhaltijoille, ettei sivistyslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista ottooikeuttaan.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
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Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 3.5.2016

Sivistyslautakunta § 25
Talouden tasaisen käytön mukaan talousarvion toteutuma ajalle 1.1. 3.5.2016 saisi olla enintään 33,9 prosenttia. Sivistyslautakunnan
toteutuma ko. ajalta on 31,0 prosenttia (oheismateriaali, pvm 3.5.2016).
Sivistyslautakunnan alaiseen toimintaan on käytetty myönnettyjä
määrärahoja vuoden 2016 alusta lukien 30,0 % jakautuen seuraavasti:
- sivistystoimen hallinto 25,6 %
- perusopetus 30,6 %
- muut opetuspalvelut (kansalaisopisto, taiteen perusopetus) 46,4 %
- kirjasto- ja kulttuuripalvelut 36,8 %
- yhteiset tehtävät (vapaa-aikatoimen hallinto) 32,4 %
- liikuntapalvelut 56,3 %
- nuorisotyö 26,2 %
- varhaiskasvatuksen hallinto 22,2 %
- lasten päiväkotihoito 35 %
- esiopetus 20,1 %
- muu lasten päivähoito 28,6 %
Lemin koulukeskuksen investointimäärärahasta 10 000 eurosta on
käytetty 8,9 % eli 888.67 euroa.
(valm. sivistystoimen kanslisti Sirpa Tielinen, puh. 040 724 7176)
STJ:n ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Muistitikun myyntihinta kirjastossa

Sivistyslautakunta § 26
Kirjaston asiakkaat tarvitsevat silloin tällöin muistitikun kirjaston
tietokoneella asioidessaan. Kirjastoon on hankittu asiakkaille myytäviä
muistitikkuja.
(valm. kirjastotoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry, puh. 040 594 9856)
STJ:n ehdotus
Kirjasto perii muistikusta 5 euroa sisältäen kulloinkin voimassa olevan
arvonlisäveron.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
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27. Liikuntajärjestöjen yleisavustusten ja kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustusten
jakaminen
Sivistyslautakunta § 27
Vapaa-aikasihteeri on valmistellut liikuntajärjestöjen avustukset (liite 1).
Yleisavustusten jaossa tulee ottaa huomioon varsinaiset liikuntajärjestöt. Kohdeavustuksia voidaan jakaa laajemmallekin järjestöryhmälle.
(valm. vapaa-aikasihteeri Sirkka Liljander, puh. 040 595 7350)
Asian käsittelyssä jäävien lautakunnan jäsenten on etukäteen varmistettava varajäsenensä läsnäolo avustustensa käsittelyn ajaksi.
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää myöntää seuraavat liikuntajärjestöjen yleisavustukset ja kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustukset:
Ehdotus esitellään kokouksessa.
Liikuntajärjestöjen yleisavustukset (yht. 4.000 €)
•
•
•
•
•
•

Iitiän Sakki ry
Lemin Punanen Kaivinkone ry
Lemin Säräsiskot ry
Kotajärven Pallo ry
Lemin Eskot ry
Kopa Juniorit ry

500 €
150 €
150 €
1.650 €
950 €
600 €

Kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustukset (yht. 2.500 €)
•
•
•
•
•

Päätös

Iitiän Sakki ry
LE Järvenpään osasto
Kotajärven Pallo ry
Huttulan Seudun kyläyhdistys ry
Lemin Eskot Uimin osasto

500 €
300 €
1.000 €
500 €
200 €

Hyväksyttiin.
____________
Mika Heikka ja Sirkka Liljander jääväsivät itsensä esteellisenä ja
poistuivat kokouksesta päätöksen teon ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
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Nuorisojärjestöjen yleisavustusten jakaminen

Sivistyslautakunta § 28
Vapaa-aikasihteeri on valmistellut nuorisojärjestöjen järjestämään
toimintaan myönnettävät avustukset (liite 2). Yleisavustusten jaossa
tulee ottaa huomioon varsinaiset nuorisojärjestöt. Kohdeavustuksia
voidaan jakaa laajemmallekin järjestöryhmälle.
(valm. vapaa-aikasihteeri Sirkka Liljander, puh. 040 595 7350)
Asian käsittelyssä jäävien lautakunnan jäsenten on etukäteen varmistettava varajäsenensä läsnäolo avustustensa käsittelyn ajaksi.
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää myöntää seuraavat nuorisojärjestöjen yleisavustukset yhteensä 4.000 euroa:
Ehdotus esitellään kokouksessa.
•
•
•
•

Päätös

Lemin Nuorisoseura ry
Lemin 4 H -yhdistys ry
MLL:n Lemin paikallisyhdistys ry/nuoriso-osasto
Lemin VPK:n nuoriso-osasto

600 €
900 €
700 €
700 €

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan sillä lisäyksellä, että myöhemmin
jaettavaksi jää 1.100 euroa.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
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Ohjattua nuorisotyötä alle 18 -vuotiaille tekevien järjestöjen kohdeavustus

Sivistyslautakunta § 29
Vapaa-aikasihteeri on valmistellut ohjattua nuorisotyötä alle 18-vuotiaille tekevien järjestöjen kohdeavustukset (liite 3).
(valm. vapaa-aikasihteeri Sirkka Liljander, puh. 040 595 7350)
Asian käsittelyssä jäävien lautakunnan jäsenten on etukäteen varmistettava varajäsenensä läsnäolo avustustensa käsittelyn ajaksi.
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää myöntää seuraavat ohjattua nuorisotyötä alle
18 -vuotiaille tekevien järjestöjen kohdeavustukset (yht. 7.000 €):
Ehdotus esitellään kokouksessa.
•
•
•
•
•
•
•

Päätös

Lemin Nuorisoseura ry
Lemin 4 H -yhdistys ry
Kuukanniemen Vanhempainyhdistys ry
Lykky ry
Kopa Juniorit ry
Lemin VPK nuoret
MLL:n Lemin paikallisyhdistys ry

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

600 €
2.100 €
200 €
200 €
3.000 €
250 €
650 €
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Kulttuuritoimen kohdeavustus ja kyläyhdistysten kohdeavustus

Sivistyslautakunta § 30
Vapaa-aikasihteeri on valmistellut kulttuuritoimen kohdeavustukset (liite
4).
(valm. vapaa-aikasihteeri Sirkka Liljander, puh. 040 595 7350)
Asian käsittelyssä jäävien lautakunnan jäsenten on etukäteen varmistettava varajäsenensä läsnäolo avustustensa käsittelyn ajaksi.
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää myöntää seuraavat kulttuuritoimen kohdeavustukset:
Ehdotus esitellään kokouksessa.
Kulttuuritoimen kohdeavustus (yht. 1.500 €)

•

Lemin Laulumiehet ry
MLL:n Lemin paikallisyhdistys ry
Lemin Nuorisoseura ry
Kuukanniemen vanhempainyhdistys ry

•

Lykky ry

•

Uimin seudun kyläyhdistys ry

•
•
•

400 €
600 €
200 €
(saa ohjatusta
toiminnasta)
(saa ohjatusta
toiminnasta)

300 €

Kulttuuritoimen kohdeavustus kyläyhdistyksille (yht. 1.500 €)
•
•
•

Päätös

Uimin seudun kyläyhdistys ry
Huttulan seudun kyläyhdistys ry
Iitiä-Remunen kyläyhdistys ry

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

600 €
400 €
500 €

LEMIN KUNTA
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Lemin kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodeksi 2016-2017

Sivistyslautakunta § 31
Kunnan tulee perusopetuslain 48 a §:n mukaan hyväksyä aamu- ja
iltapäivätoimintaa varten toimintasuunnitelma. Liitteenä nro 5 on lukuvuoden 2016-2017 toimintasuunnitelma.
(valm. vapaa-aikasihteeri Sirkka Liljander, puh. 040 595 7350)
STJ:n ehdotus
Lautakunta hyväksyy Lemin kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2016-2017.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________
Sirkka Liljander poistui kokouksesta klo 18.59.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virkanimikkeen muutos

Sivistyslautakunta § 32
Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka (nro 0105) tulee täytettäväksi 1.8.2016 alkaen. Ennen viran täyttämistä on perusteltua muuttaa virkanimike matemaattisten aineiden lehtorin viraksi.
Perusteluina virkanimikemuutosehdotukselle on se, että uusi virkanimike mahdollistaa aiempaa joustavamman virantäytön, jolloin jatkossa
virkaan voidaan valita henkilö koulussa opetettavien aineiden aineyhdistelmällä tarvitsematta muuttaa virkanimikettä.
Matemaattisten aineiden aineenopettajan kelpoisuus saavutetaan suorittamalla filosofian maisterin tutkinto, johon sisältyvät vähintään kahden
opetettavan aineen opinnot sekä pedagogiset opinnot.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka
(nro 0105) muutetaan 1.8.2016 alkaen matemaattisten aineiden lehtorin
viraksi (nro 0105).
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
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Eron myöntäminen teknisen työn lehtorin virasta ja täyttölupa kunnanhallitukselta

Sivistyslautakunta § 33
Sauli Veijalainen on 3.5.2016 ilmoittanut kirjallisesti eroavansa teknisen
työn lehtorin virasta (nro 0110) siten, että hänen viimeinen palvelusuhdepäivänsä on 31.7.2016.
Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona
irtisanominen on annettu tai saatettu tiedoksi (KVTES, luku VIII, 5 § 3
mom.).
Lemin kunnan hallintosäännön § 48:n mukaan lautakunta päättää
alaistensa viranhaltijoiden valinnoista. Kunnanvaltuusto on 17.12.2012
pykälässä 38 päättänyt, että virkojen ja työsopimussuhteiden vakinaiseen täyttämiseen on saatava kunnanhallituksen lupa.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää
1. myöntää Sauli Veijalaiselle eron teknisen työn lehtorin virasta
irtisanomisajan päätyttyä,
2. pyytää kunnanhallitukselta luvan teknisen työn lehtorin viran (nro
0110) täyttämiseen vakinaisesti 1.8.2016 lähtien,
3. luvan saatuaan julistaa viran haettavaksi ja
4. valita haastattelutyöryhmän, joka valitsee haastateltavat, suorittaa haastattelut sekä esittelee sivistyslautakunnalle perustellun
esityksensä virkaan valittavasta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

Päätös
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Sivistyslautakunta päätti
1. myöntää Sauli Veijalaiselle eron teknisen työn lehtorin virasta
irtisanomisajan päätyttyä,
2. pyytää kunnanhallitukselta luvan teknisen työn lehtorin viran (nro
0110) täyttämiseen vakinaisesti 1.8.2016 lähtien,
3. luvan saatuaan julistaa viran haettavaksi ja
4. valita haastattelutyöryhmään Matti Haiko, Risto Pietiläinen, Anne
Rousku ja Raija Leikola.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
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Tiedoksi saatettavat asiat

Sivistyslautakunta § 34
Tiedoksi merkittävät
Vesa Värtölle annettiin 27.4.2016 tutkimuslupa erityisopettajille kohdennetun haastattelun tekemiseen pro gradu tutkielman tekemistä varten.
Saapuneet kirjeet
Kunnanhallitus, Valtionavustus Liikkuva koulu Lemi -hankkeeseen,
21.3.2016 § 47
Kunnanhallitus, Eron myöntäminen matematiikan, fysiikan ja kemian
lehtorin virasta ja viran täyttölupa, 21.3.2016 § 52
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Juha-Pekka Peukunen,
Selvityspyyntö, ESAVI/1601/06.06.02/2016, 31.3.2016
Kansalaisopiston toimintakertomus vuodelta 2015, 15.4.2016
Lähteneet kirjeet
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Perusopetuksen ryhmäkoon pienentäminen, selvitys 2014 jaetun valtion erityisavustuksen käytöstä, 18.3.2016
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Pidennetyn oppivelvollisuuden esi- ja
perusopetuksen kustannukset, OKM/20/592/2016, 24.3.2016, Opetuksen järjestäjiä pyydetään tarkistamaan pidennetyn oppivelvollisuuden
opetuksen kustannustietojen oikeellisuuden esi- ja perusopetuksen
osalta tilastovuodelta 2014
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisavustushakemus lukuvuodelle 2016-2017, haettu avustus 15.700 €,
6.4.2016
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Juha-Pekka Peukunen,
Selvitys oikaisuvaatimukseen esiopetuspaikasta, Michel Raes,
14.4.2016
STJ:n ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
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perusteet

11.5.2016
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Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 24, 25, 32, 33, 34

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

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Lemin sivistyslautakunta
Toukkalantie 2
54710 LEMI
puhelin 05-614 111
telefax 05-4146 004
sähköposti: leminkunta@lemi.fi
Pykälät 26, 27, 28, 29, 30, 31

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö
ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

11.5.2016
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Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vai 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, sähköposti, telefax
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Puistokatu 29, Kuopio
PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköposti; ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde)
Faksi: 029 56 42501
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

valitusaika
päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Pykälät

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi
ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on
liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä /HLL 21§:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan vianomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä
myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä, Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusalan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät

Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1
) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

