NIVALAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus

08.10.2019

AIKA

08.10.2019 klo 18:00 - 18:09

PAIKKA

Kaupunginhallituksen kokoushuone

18/2019

496

KÄSITELLYT ASIAT
§
256
257
258
259

Otsikko
Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajat
Esityslistan hyväksyminen
Ulkopaikkakuntalaisten koulukuljetusetuus,
opetuslautakunta 24.9.2019 § 75

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivu
499
500
501
502

NIVALAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

18/2019

OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

Nimi
Vähäsöyrinki Leena
Niinikoski Eija-Riitta
Kukkurainen Ari
Karikumpu Päivi
Hankonen Liisa
Erkkilä Irja
Korkiakoski Urpo
Leppimaa Maarit
Pyykkönen Kaarina
Päivärinta Mikko
Pääkkö Pekka
Vuolteenaho Jarmo
Erkkilä Eero

POISSA

Pihlajaniemi Jarmo

Klo
18.00 18.09
18.00 18.09
18.00 18.09
18.00 18.09
18.00 18.09
18.00 18.09
18.00 18.09
18.00 18.09
18.00 18.09
18.00 18.09
18.00 18.09
18.00 18.09
18.00 18.09

Tehtävä
puheenjohtaja
I vpj
II vpj
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kv pj
kv II vpj
kv I vpj

ALLEKIRJOITUKSET

Leena Vähäsöyrinki
Puheenjohtaja

Liisa Hankonen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
256 - 259
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Maarit Leppimaa

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ari Kukkurainen

Lisätiedot

497

NIVALAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

18/2019

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ YLEISESSÄ TIETOVERKOSSA KAUPUNGIN
KOTISIVUILLA SEKÄ
hallintosihteerin huoneessa 9.10.2019

Pöytäkirjan tarkastajat:

498

NIVALAN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 256

18/2019

499

08.10.2019

Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 08.10.2019 § 256
Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastajat
Khall 08.10.2019 § 257
Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja
tarkastatetaan 9.10.2019.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maarit Leppimaa ja Ari Kukkurainen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esityslistan hyväksyminen
Khall 08.10.2019 § 258
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösesitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ulkopaikkakuntalaisten koulukuljetusetuus, opetuslautakunta 24.9.2019 § 75
57/08.01.01/2018
Opeltk 11.04.2018 § 35
Valmistelija sivistysjohtaja
Lautakunta on aiemmin linjannut, että muuhun kuin lähikouluun hakeutuvia voidaan ottaa oppilaaksi sillä edellytyksellä, että koulussa
on tilaa eikä oppilaaksiotto vaikuta ryhmien määrään. Samaa on sovellettu ulkopaikkakuntalaisiin hakijoihin. Lisäksi edellytykseksi on
asetettu, että huoltaja vastaa mahdollisista koulukuljetuksista. Malilan kouluun hakeutuvien ulkopaikkakuntalaisten osalta on viime vuosina ollut poikkeava käytäntö, sillä heille Nivalan kaupunki on järjestänyt kuljetusetuuden mikä tarkoittaa käytännössä myös kuljetuksen
järjestämistä. Lisäksi viime vuonna lautakunta päätti myöntää kahdelle ulkopaikkakuntalaiselle koulukuljetusetuuden Niva-Kaijan koululle.
Kuntaliiton lakimiehen mukaan kun on kysymys perusopetuslain 28
§:n 2 momentin mukaisen ns. vapaan hakeutumisoikeuden perusteella, muuhun kuin asuinkunnan oppivelvolliselle osoittamaan (6 §)
ns. lähikoulupaikkaan, oppilaaksi ottamisesta, oppilaaksi ottamisen
ehdoksi voidaan perusopetuslain 32 §:n 3 momentin nojalla asettaa
se, että huoltaja vastaa kuljettamisesta koskevista kustannuksista.
Kustannusvastuuta koskeva ehto on syytä kirjata oppilaaksiottopäätökseen. Jos oppilaaksiottamista koskevaan päätökseen ei kirjata
perusopetuslain 32 §:n 3 momentin mukaisia huoltajien kustannusvastuuta koskevaa ehtoa, vastaa oppilaan oppilaakseen ottanut kunta suhteessa oppilaaseen myös perusopetuslain 32 §:n mukaisesta
koulumatkaetuuden järjestämisestä. Tiedossa ei ole perustetta, jonka mukaan kunta voisi perusopetuslain 28 §:n 2 momenttia (vapaa
hakeutumisoikeus - ns. toissijainen oppilaaksiotto) perustuvassa oppilaaksi ottamisessa asettaa vieraskuntalaiset hakijat keskenään erivertaiseen asemaan.
Koulukuljetusperusteiden kohta 8 määrittelee nivalalaisten oppilaiden osalta: Vieraassa kunnassa tai muuta kuin lähikoulua käyvien
koulukuljetuksia ei korvata. Kohta 9: Ulkopaikkakuntalaisten koulumatkojen korvaamisesta tehdään erillinen päätös, joka sovitaan tapauskohtaisesti yhdessä oppilaan kotikunnan kanssa.
Lautakunnan on tarpeellista tarkentaa ohjeistustaan lain mukaiseksi
käytännöksi. Vaihtoehtoina on myöntää kaikille ulkopaikkakuntalaisille koulukuljetusetuus (=maksuton koulukuljetus ja kuljetusten
järjestäminen) tai rajata etuus pois oppilaaksiottopäätöksissä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kasvatus- ja koulutuspalvelut / toimialajohtajan esitys
Lautakunta tarkentaa koulukuljetusperusteita siten, että kohdat 8 ja
9 yhdistetään kuulumaan seuraavasti: Koulumatkaetuutta ei myönnetä vieraassa kunnassa tai muuta kuin lähikoulua käyville eikä ulkopaikkakuntalaisille. Perusteluna lain mukainen yhdenvertainen
kohtelu hakijoita kohtaan.
Päätös
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja esitti esittelijän ehdotuksesta
poiketen, että Nivalan kaupunki myöntää oppilaspaikan
ulkopaikkakuntalaiselle yläkoulun oppilaalle, mikäli koulun
opetusryhmissä on tilaa. Oppilaalle myönnetään kuljetus, mikäli
olemassa olevassa julkisessa joukkoliikenteessä ja kaupungin
tilausajovuorossa on tilaa. Tämä päätös ei muuta vakiintunutta
käytäntöä Malilan koulun osalta: Esi- ja perusopetuksessa Malilan
koulun ulkopaikkakuntalaiselle oppilaalle myönnetään maksuton
koulukuljetus.
Puheenjohtajan ehdotusta kannattivat kaikki opetuslautakunnan
jäsenet.
Sivistysjohtajan pohjaesitys ei saanut yhtään ääntä.
Lautakunta yksimielisesti hyväksyi puheenjohtajan esityksen.
Maarit Leppimaa poistui kokouksesta klo 19.50 tämän asian
käsittelyn aikana.
Leena Vähäsöyrinki poistui kokouksesta klo 20.10 tämän asian
käsittelyn jälkeen.
Ote

alakoulut
yläkoulu
osastosihteeri

Opeltk 24.09.2019 § 75
Valmistelija sivistysjohtaja p. 040 3447311
Haapavedeltä on tullut kyselyjä miten Nivalan kaupunki suhtautuu
haapavetisten oppilaiden mahdollisiin oppilaaksiottohakemuksiin ja
koulukuljetusten järjestämiseen Malilan kouluun.
Oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan perusopetuslain 32 §:n
3 momentin nojalla asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Kunnan tulee
kohdella perusopetuslain 28 §:n 2 momentin mukaisessa oppilaaksi
Pöytäkirjan tarkastajat:
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otossa oppilaita yhdenvertaisesti, mukaan lukien kyseistä ehtoa
asettaessaan. Nivalan kaupunki myöntää koulukuljetuksen vain
omaa lähikouluaan käyville oppilaille.
Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Asuinkunnan tulee osoittaa oppivelvollisille perusopetuslain 6 §:ssä tarkoitettu ns. lähikoulu. Yleensä
asuinkunta osoittaa oppivelvollisen ns. lähikoulupaikaksi asuinkunnan oman peruskoulun. Perusopetuksessa oppilaalla on perusopetuslain 28 §:n 1 mom. mukaan oikeus käydä asuinkunnan hänelle
osoittamaan ns. lähikoulua (6 §). Oppilaalla on myös oikeus perusopetuslain 32 §:n mukaiseen maksuttomaan koulumatkaetuun, jos
kyse on asuinkunnan hänelle osoittamasta, perusopetuslain 6 §:ssä
tarkoitetusta ns. lähikoulusta. Kuntien väliseen sopimukseen perustuen asuinkunta voi osoittaa oppivelvollisen lähikouluksi myös toisen
kunnan koulun.Se, joka on oppilaan oppilaaksi ottanut, vastaa oppilaan koulumatkaetuuden järjestämisestä, jollei kuntien välisessä sopimuksessa ole toisin sovittu.
Kasvatus- ja koulutuspalvelujen toimialajohtajan esitys
Opetuslautakunta toteaa, että oppilaaksiotossa noudatetaan sivistyslautakunnan 2.2.2010 hyväksymiä periaatteita:
1. Kouluun voidaan ottaa lisää muita oppilaita, jos kyseisen luokka-asteen perusopetusryhmät eivät ole täynnä ensisijaisen oppilaaksi oton jälkeen. Toissijaisia hakemuksia käsitellessä perusopetuksen
ryhmä katsotaan täydeksi, jos lainsäädännöllä on määritelty ryhmän
koko tai siinä on 1-2 -luokalla 22 oppilasta, 3-6 -luokilla 23 oppilasta
ja 7-9 -luokilla 22 oppilasta.
2. Perusopetukseen otetaan ensisijaisesti oman kunnan oppilaita.
3. Erityinen oppilashuollollinen syy
4. Erityinen opetuksellinen syy
Opetuslautakunta toteaa, että Nivalan naapurikunnat päättävät niiden alueella asuvien oppilaiden lähikouluista ja halutessaan vovat
esittää sopimusneuvotteluja Nivalan kaupungille.
Opetuslautakunta toteaa, ettei oppilaita aseteta keskenään eriarvoiseen asemaan heidän hakeutuessaan Nivalassa muuhun kuin heille
määrättyyn lähikouluun ja päättää, ettei koulumatkaetuutta myönnetä ulkopaikkakuntalaisille oppilaille.
Päätös
Keskustelun kuluessa Eeva-Leena Ainasoja teki lisäyksen
toimialajohtajan esitykseen:
Olemassa olevat päätökset pidetään voimassa ja samasta
perheestä (osoitteesta) tulevien koululaisten hakemukset käsitellään
aiemmalla periaatteella.
Eeva-Leena Ainasojan lisäystä kannattivat kaikki paikallaolevat
Pöytäkirjan tarkastajat:
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lautakunnan jäsenet.
Lautakunta yksimielisesti päätti hyväksyä toimialajohtajan esityksen
Eeva-Leena Ainasojan tekemällä lisäyksellä.
Opeltk 24.09.2019 § 75
Valmistelija sivistysjohtaja p. 040 3447311
Haapavedeltä on tullut kyselyjä miten Nivalan kaupunki suhtautuu
haapavetisten oppilaiden mahdollisiin oppilaaksiottohakemuksiin ja
koulukuljetusten järjestämiseen Malilan kouluun.
Oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan perusopetuslain 32 §:n
3 momentin nojalla asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Kunnan tulee
kohdella perusopetuslain 28 §:n 2 momentin mukaisessa oppilaaksi
otossa oppilaita yhdenvertaisesti, mukaan lukien kyseistä ehtoa
asettaessaan. Nivalan kaupunki myöntää koulukuljetuksen vain
omaa lähikouluaan käyville oppilaille.
Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Asuinkunnan tulee osoittaa oppivelvollisille perusopetuslain 6 §:ssä tarkoitettu ns. lähikoulu. Yleensä
asuinkunta osoittaa oppivelvollisen ns. lähikoulupaikaksi asuinkunnan oman peruskoulun. Perusopetuksessa oppilaalla on perusopetuslain 28 §:n 1 mom. mukaan oikeus käydä asuinkunnan hänelle
osoittamaan ns. lähikoulua (6 §). Oppilaalla on myös oikeus perusopetuslain 32 §:n mukaiseen maksuttomaan koulumatkaetuun, jos
kyse on asuinkunnan hänelle osoittamasta, perusopetuslain 6 §:ssä
tarkoitetusta ns. lähikoulusta. Kuntien väliseen sopimukseen perustuen asuinkunta voi osoittaa oppivelvollisen lähikouluksi myös toisen
kunnan koulun.Se, joka on oppilaan oppilaaksi ottanut, vastaa oppilaan koulumatkaetuuden järjestämisestä, jollei kuntien välisessä sopimuksessa ole toisin sovittu.
Kasvatus- ja koulutuspalvelujen toimialajohtajan esitys
Opetuslautakunta toteaa, että oppilaaksiotossa noudatetaan sivistyslautakunnan 2.2.2010 hyväksymiä periaatteita:
1. Kouluun voidaan ottaa lisää muita oppilaita, jos kyseisen luokka-asteen perusopetusryhmät eivät ole täynnä ensisijaisen oppilaaksi oton jälkeen. Toissijaisia hakemuksia käsitellessä perusopetuksen
ryhmä katsotaan täydeksi, jos lainsäädännöllä on määritelty ryhmän
koko tai siinä on 1-2 -luokalla 22 oppilasta, 3-6 -luokilla 23 oppilasta
ja 7-9 -luokilla 22 oppilasta.
2. Perusopetukseen otetaan ensisijaisesti oman kunnan oppilaita.
3. Erityinen oppilashuollollinen syy
Pöytäkirjan tarkastajat:
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4. Erityinen opetuksellinen syy
Opetuslautakunta toteaa, että Nivalan naapurikunnat päättävät niiden alueella asuvien oppilaiden lähikouluista ja halutessaan vovat
esittää sopimusneuvotteluja Nivalan kaupungille.
Opetuslautakunta toteaa, ettei oppilaita aseteta keskenään eriarvoiseen asemaan heidän hakeutuessaan Nivalassa muuhun kuin heille
määrättyyn lähikouluun ja päättää, ettei koulumatkaetuutta myönnetä ulkopaikkakuntalaisille oppilaille.
Päätös
Keskustelun kuluessa Eeva-Leena Ainasoja teki lisäyksen
toimialajohtajan esitykseen:
Olemassa olevat päätökset pidetään voimassa ja samasta
perheestä (osoitteesta) tulevien koululaisten hakemukset käsitellään
aiemmalla periaatteella.
Eeva-Leena Ainasojan lisäystä kannattivat kaikki paikallaolevat
lautakunnan jäsenet.
Lautakunta yksimielisesti päätti hyväksyä toimialajohtajan esityksen
Eeva-Leena Ainasojan tekemällä lisäyksellä.
Khall 08.10.2019 § 259
Kaupunginhallitus on kuullut tilannekatsauksen opetuslautakunnan
kokouksen 24.9.2019 §:stä 75; Ulkopaikkakuntalaisten
koulukuljetusetuus.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee tilannekatsauksen tietoon saaduksi ja
päättää otto-oikeuden käyttämisestä opetuslautakunnan kokouksen
24.9.2019 §:ään 75; Ulkopaikkakuntalaisten koulukuljetusetuus.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa asian käsittelyyn
puheenjohtajan esityksestä.
Kaupunginhallitus päätti käyttää otto-oikeutta opetuslautakunnan
24.9.2019 § 75 päätökseen.
Kaupunginhallitus päätti, että opetuslautakunnan aikaisempi päätös
ulkopaikkakuntalaisten koulukuljetusetuudesta 11.4.2018 § 35
pidetään voimassa ja kumotaan opetuslautakunnan 24.9.2019 § 75
päätös.
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Lasten etu ja perheiden toimiva arki ovat oleellisia koko alueemme
elinvoimaisuudelle syntyvyyden laskiessa voimakkaasti.
Kaupunginhallitus näkee aktiivisen kuntayhteistyön tärkeänä
ratkaisuna ja päättää, että kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, kh:n pj
ja opetuslautakunnan pj käyvät neuvottelun Haapaveden kaupungin
ja tarvittaessa muiden naapurikuntien edustajien kanssa erityisesti
kuntien raja-alueella olevien perheiden lasten koulujärjestelyistä.

OTE:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Pöytäkirja on asetettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon kaupungin kotisivuille: 9.10.2019
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
pykälät 256, 257, 258
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
pykälät 259
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuvaatimusOikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
aika ja vaatimuksen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
sisältö
allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen:
pykälät 259
OikaisuvaatimusNivalan kaupunginhallitus, PL 10 (Kalliontie 15), 85501 NIVALA
viranomainen ja
Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen
yhteystiedot
kirjaamo@nivala.fi
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 pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen ja postiosoite
käyntiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4, 3.krs
PL 189, 90101 OULU
90100 OULU
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen, Pykälät
Valitusaika
osoite ja postiosoite
päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätökses tä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on näh tä vä nä kunnan verkkosivuilla.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, jollei muu ta näytetä. Hallintolain mukaista todisteellista
tiedoksiantoa voidaan myös käyttää. Tiedoksiannon saajan suostumuksella
päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin laissa sähköisestä
asioinnista viranomaistoiminnassa säädetään. Tavallisessa sähköisessä
tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan
tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville kunnan verkkosivuille yleiseen
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tietoverkkoon.

Valituskirjelmä

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.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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,
Pykälät
osoite ja postiosoite
Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle
Pykälät
kuin valitusviranomaiselle,
vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite
Tuomioistuinmaksulain 11.12.2015/1455 (2 §:ssä säädettyjä
oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu oikeusministeriön asetuksella 31.12.2018
/1383) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu (1.1.2019 lukien 260 euroa).

Lisätietoja

Pöytäkirjan tarkastajat:

