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Kahviautomaatin hankinta 

 Hartolan kunnassa on otettu koekäyttöön helmikuussa 2020
kahviautomaatti ja uudet kahvilan ohjeistukset. Kahviautomaatin
käyttäminen on vähentänyt merkittävästi siivoustyötä, sekä
mahdollistaa aijempaa joustavammat taukojen pitämisen. 

 Kokeilun aikana on havaittu, että kahvista perittävistä maksuista
kannattaa ottaa käyttöön uudet käytänteet, jotka vähentävät
sisäistätyötä. Uudet maksukäytänteet ovat vakituisten henkilöiden
kohdalla kausiluontoisia ja määräaikaisissa kuukausi tai
käyttöperusteisia. Maksuilla katetaan kahvi, tee, kaakao
kustannuksia. 

Päätös Hartolan kunta päättää hankkia kahvikoneen Cafe Break:in kautta.
Koneen kuukausimaksu on 85€/kk. Sopimuksen kesto on 24 kk +
optiona 24 kk. 

Kahvilan maksuksi päätetään seuraavaa:
- Vakituinen henkilöstö maksaa 30€/6 kk, laskutuskausi 1.1 - 30.6
ja 1.7 - 31.12. 
- Satunnaiset käyttäjät maksavat 0,30€/kuppi. Maksu suoritetaan
kahvikoneen vieressä olevaan kahvikassaan. 
- Lyhyemmät määräaikaiset työntekijät maksavat 5€/kk. 

Maksu suoritetaan itsenäisesti neuvontapisteelle. Mahdollisiin
väärinkäytöksiin puututaan. Kahvilan uusi käytäntö astuu voimaan
1.3.2020 ja ensimmäinen maksukausi on 1.3 - 30.6.2020
(vakituisilla), jonka jälkeen mennään edellä mainitulla
aikataululla. 

Päiväys ja allekirjoitus Hartola 19.2.2020

Tiihonen Aki
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OIKAISUVAATIMUS

1.OIKAISUVAATIMUSOIKEUS



Hartolan kunta Viranhaltijapäätös          2
Yleinen päätös

julkinen
Tekninen johtaja 19.2.2020 5 §

 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
 Tekninen lautakunta
 Hartolan kunnan
 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. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO

 Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi

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

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
postiosoite. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, johon oikai-
sua haetaan, alkuperäisenä tai viranpuolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusai-
ka alkaa.
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7. OIKAISUVAATIMUKSEN TOIMITTAMINEN OIKAISUVAATIMUSVIRANOMAI-
SELLE

 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.


