HAKEMUS JA PÄÄTÖS
Asiakasmaksun muuttaminen
.

Päätöksen vastaanottaja

HAKEMUS
Asiakas

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Osoite
Hakemus
Päivähoitomaksu

Maksu kotona
annettavasta palvelusta

Laitoshuollosta perittävä maksu

Muu, mikä
Päiväkodin / laitoksen nimi
Nykyinen maksu, € / kk tai muu maksuperuste

Aika, joksi/ josta alkaen muutosta haetaan

Hakemuksen perustelut

Hakijan allekirjoitus

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Liitteet
Palkkatodistus

Muu, mikä

PÄÄTÖS
Päätöksentekijä
Viranhaltija
Päätösehdotus
Viranhaltijan
päätös

Päätöspäivämäärä

Pykälä

Muutettu maksu

Ajalle, pvm

Toimielin

Hylätty
Perustelut

Osittain
hylätty

Hyväksytty

-

Päätös

Allekirjoitus/
Päivämäärä, virka-asema, nimi
Pöytäkirjanotteen
oikeaksi
todistaminen
Tiedoksianto
Tämä päätös on
luovutettu
Tiedoksisaaja *)

Tiedoksiantopäivämäärä

lähetetty
Tiedoksiantaja

Muutoksenhakuohjeet 2. sivulla
*) Kun päätös on luovutettu asianomaiselle, tulee tähän kohtaan asianomaisen henkilön allekirjoitus
SIVU 1

Muutoksenhaku

Vaatimus päätöksen muuttamisesta on tehtävä noudattaen alla olevaa (x) merkittyä osoitusta.
Viranomainen, jolle valitus tai vaatimus päätöksen muuttamisesta on tehtävä ja viranomaisen osoite.

VAATIMUS VIRANHALTIJAN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMISESTA
Tähän viranhaltijan päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada päätös toimielimen käsiteltäväksi, jos hän neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksestä tiedoksi saatuaan sitä vaatii. Määräaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää lueta määräaikaan. Vaatimus asian saattamisesta toimielimen käsiteltäväksi on tehtävä kirjallisesti. Viranomaisen suostumuksella vaatimus voidaan tehdä suullisesti. Vaatimuksen voi lähettää toimielimelle myös postitse.

VALITUSOSOITUS TOIMIELIMEN PÄÄTÖKSEEN
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta kirjallisella valituksella yllä mainitulta lääninoikeudelta. Valitus-aika on kolmekymmentä (30) päivää tiedoksisaantipäivästä, tätä päivää lukuunottamatta.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan 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 ilmoituksen 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 tarvittaessa esitettävä valtakirja sen mukaan kuin HHL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä enne 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.
Valituskirjelmä voidaan antaa tuona aikana myös päätöksen tehneelle toimielimelle, joka toimittaa sen lääninoikeudelle ja liittää siihen oman lausuntonsa.
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