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Vauvarahatuen myöntäminen

Päätös Päätän myöntää vauvarahatuen hakija Maija Lahtiselle. Tuen arvo
on 1000 euroa, tuki on veronalaista tuloa.

Perustelu Kunnan valtuuston päätös 14.11.2018 § 62 vauvarahatuen myön tä-
mi ses tä ajalle 1.10.2018-31.12.2021.

 Tukihakemus 7.8.2021 täyttää vaadittavat hakukriteerit.
 Tuki maksetaan tammikuussa 2022

Päiväys Hartolassa 23.8.2021

Annika Blom
 Vs. Kunnanjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu

OIKAISUVAATIMUS

1.OIKAISUVAATIMUSOIKEUS

 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen .
Oi kai su vaa ti muk sen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai
jon ka oikeuteen, velvolli suuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

2. OIKAISUVAATIMUSVIRANOMAINEN

 Hartolan kunta
 PL 16
 19601 HARTOLA
 kunta@hartola.fi  

3. OIKAISUVAATIMUSAIKA JA SEN ALKAMINEN

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

4. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO

 Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi Hartolan
www.sivuille ajalle 23.8.-6.9.2021 

5. TIEDOKSIANTO
 Lähetetty postitse tavallisena kirjeenä 23.8.2021

6. 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
pos ti osoi te. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, johon oikai-
sua haetaan, alkuperäisenä tai viranpuolesta oikeaksi todistettuna
jäl jen nök se nä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusai-
ka alkaa.

7. OIKAISUVAATIMUKSEN TOIMITTAMINEN OIKAISUVAATIMUSVIRANOMAI
SELLE

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle
en nen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan
vii mei nen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou-
lu-/juhannusaatto, arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa
oi kai su vaa ti mus vi ran omai sel le 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.


