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Hartolan kunnan LAPE-omarahoitusosuuden käyttö

Seudullinen sivistysjohtajien ohjausryhmä on käsitellyt
LAPE-muutosagentin työn jatkuvuuden turvaamista 14.8.2019
pidetyssä kokouksessa, jossa asiaa esittelivät johtaja Kirsi
Kuusinen-James Liikelaitos Versosta ja toimialajohtaja Mika
Forsberg PHHYKY:stä.  Kokouksessa sovittiin, että asiassa
edetään siten, että Verson johtokunta tekee omalta osaltaan
päätöksen, jonka jälkeen sivistysjohtajat voivat kukin päättää
LAPE muutosohjelmassa liikaa laskutetun omarahoitusosuuden
käyttämisestä Päijät-Hämeen LAPE -agenttitoiminnan jatkamiseen
vuonna 2020.  Verson johtokunta päätti 4.10 pidetyssä
kokouksessa tarkoituksenmukaisena hyödyntää vuodelta 2018
kertynyttä ylijäämää LAPE- agentin toiminnan jatkumiseen
vuonna 2020 ja esittää kuntien sivistysjohtajille, että LAPE
-hankkeessa liikaa kerättyjä omarahoitusosuuksia voitaisiin
käyttää samaan tarkoitukseen, mikäli valtio ei kokonaan rahoita
toimintaa tai rahoituspäätökset menevät ensi vuoden puolella. 

Päätös Päätän, että LAPE-muutosagenttitoiminnan rahoittamiseksi
vuonna 2020 voidaan käyttää Versossa oleva kuntien
LAPE-hankkeen omarahoitusosuus (30.000 €), josta  käyttämättä
jäänyt Hartolan kunnan osuus on 100 euroa. Kuntien
omarahoitusosuudella ja Verson ylijäämällä ja mahdollisella
valtion rahoituksella turvataan LAPE-muutosagenttityö v. 2020
omarahoitus.

Päiväys ja allekirjoitus Hartola 25.11.2019

Niilahti Irja
Rehtori-Sivistystoimenjohtaja

Jakelu Kirsi Kuusinen-James Verso
 Mika Forsberg PHHYKY
 Anjariitta Carlson Lahti
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OIKAISUVAATIMUS

1.OIKAISUVAATIMUSOIKEUS
 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen .

Oikaisuvaati muksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvolli suuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

2. OIKAISUVAATIMUSVIRANOMAINEN

 Hartolan kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta
 PL 16
 19601 HARTOLA

3. OIKAISUVAATIMUSAIKA JA SEN ALKAMINEN

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä-
kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytettä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana ai-
kana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

4. TIEDOKSIANTO
 Lähetetty postitse  tavallisena kirjeenä ___
   saantitodistusta vastaan ___
   luovutettu asianosaiselle ___

5. OIKAISUVAATIMUSASIAKIRJA

 Oikaisuvaatimusasiakirjassa on ilmoitettava
 - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja posti-

osoite
 - päätös, johon muutosta haetaan
 - miltä osin päätöksestä oikaisuvaatimusta vaaditaan
 - oikaisuvaatimuksen perusteet

 Oikaisuvaatimus on valittajan tai muun laatijan omakätisesti alle-
kirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaati-
muksen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja
postiosoite. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, johon oikai-
sua haetaan, alkuperäisenä tai viranpuolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusai-
ka alkaa.

6. OIKAISUVAATIMUKSEN TOIMITTAMINEN OIKAISUVAATIMUSVIRANOMAI-
SELLE
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 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle
ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou-
lu-/juhannusaatto, arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa
oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arki-
päivänä. Oikaisuvaatimuksen hakijan vastuulla oikaisuvaatimuk-
sen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaa-
timus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.


