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Asia

Päätös ja sen Kunnanhallitus on hyväksynyt opiskelija-avustuksen myöntämisehdot
perustelut kokouksessaan 16.1.2018. Hakemukset tuli jättää 28.2.2018 mennessä.

Hakemuksia saapui yhteensä 33 kpl, joista 29 täyttää kunnanhallituksen
(Mikäli asian asettamat myöntämisehdot.
ratkaisu tapah-

tuu esittelystä, PÄÄTÖS:
tähän merki- Myönnän ja hyväksyn maksettavaksi vuoden 2018 opiskelija-avustukset
tään myös esit- kunnanhallituksen asettamat myöntämisehdot täyttäville hakemuksen
telijän nimi ja jättäneille opiskelijoille liitteenä olevan nimilistan mukaisesti.
päätösehdotus)

Allekirjoitus Virka-asema
Allekirjoitus kunnanjohtaja
OIKAISUVAATIMUS
Oikausuvaatimuksen peruste

Muutoksenhakukielto, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa,
kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta

X Kirjallinen oikaisuvaatimus, saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava ja se on toimitettava 
oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan tähän päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla

katso erillinen liite

Oikaisuvaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käynti-, posti- ja sähköpostiosoite sekä faksinumero
viranomainen Reisjärven kunnanhallitus

Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi
sähköposti: reisjarvi@reisjarvi.fi, fax 08 776 010

Oikaisuvaatimus-
aika ja sen
alkaminen

Päätöksen Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, pvm
nähtäväksi
asettamispäivä 2.5.2018

Päätöksen Asianosainen, jolle päätös on annettava erikseen tiedoksi
tiedoksi-
antaminen

Sisäinen posti, pvm/tiedoksiantaja

Luovutettu asianosaiselle pvm/vast.ott. allekirj.

Muulla tavoin, miten

VUODEN 2018 OPISKELIJA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN

 

Avustus on 170,00 euroa/opiskelija.

 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 
aikana.
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Asia

Päätös ja sen Kunnanhallitus on hyväksynyt opiskelija-avustuksen myöntämisehdot
perustelut kokouksessaan 16.1.2018. Hakemukset tuli jättää 28.2.2018 mennessä.

(Mikäli asian Yhden hakemuksen jättäneen kotikunta 31.12.2017 ei väestörekisteritietojen
ratkaisu tapah- mukaan ole ollut Reisjärvi, joten hän ei täytä kunnanhallituksen asettamaa
tuu esittelystä, ehtoa nro 3: "Avustuksen saajan kotikunta tulee tilastointipäivänä olla Reisjärven
tähän merki- kunta. Tilastointipäivä on edellisen vuoden viimeinen päivä, 31.12.."
tään myös esit-

telijän nimi ja PÄÄTÖS:
päätösehdotus)

Allekirjoitus Virka-asema
Allekirjoitus kunnanjohtaja
OIKAISUVAATIMUS
Oikausuvaatimuksen peruste

Muutoksenhakukielto, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa,
kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta

X Kirjallinen oikaisuvaatimus, saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava ja se on toimitettava 
oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan tähän päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla

katso erillinen liite

Oikaisuvaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käynti-, posti- ja sähköpostiosoite sekä faksinumero
viranomainen Reisjärven kunnanhallitus

Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi
sähköposti: reisjarvi@reisjarvi.fi, fax 08 776 010

Oikaisuvaatimus-
aika ja sen
alkaminen

Päätöksen Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, pvm
nähtäväksi
asettamispäivä 2.5.2018

Päätöksen Asianosainen, jolle päätös on annettava erikseen tiedoksi
tiedoksi-
antaminen ao. opiskelija

Sisäinen posti, pvm/tiedoksiantaja

Luovutettu asianosaiselle pvm/vast.ott. allekirj.

Muulla tavoin, miten

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 
aikana.

VUODEN 2018 OPISKELIJA-AVUSTUS/hakemuksen hylkääminen

 

Päätän hylätä ko. avustushakemuksen esittelytekstissä mainitulla perusteella.
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Asia

Päätös ja sen Kunnanhallitus on hyväksynyt opiskelija-avustuksen myöntämisehdot
perustelut kokouksessaan 16.1.2018. Hakemukset tuli jättää 28.2.2018 mennessä.

(Mikäli asian Kaksi hakemuksen jättänyttä ei täytä kunnanhallituksen ehtoa nro 2:
ratkaisu tapah- "Opiskelun tulee olla päätoimista. Korkeakouluopinnot katsotaan päätoimisiksi,
tuu esittelystä, jos niiden tavoitteena on korkeakoulututkinnon suorittaminen…"
tähän merki-

tään myös esit-

telijän nimi ja PÄÄTÖS:
päätösehdotus)

Allekirjoitus Virka-asema
Allekirjoitus kunnanjohtaja
OIKAISUVAATIMUS
Oikausuvaatimuksen peruste

Muutoksenhakukielto, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa,
kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta

X Kirjallinen oikaisuvaatimus, saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava ja se on toimitettava 
oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan tähän päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla

katso erillinen liite

Oikaisuvaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käynti-, posti- ja sähköpostiosoite sekä faksinumero
viranomainen Reisjärven kunnanhallitus

Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi
sähköposti: reisjarvi@reisjarvi.fi, fax 08 776 010

Oikaisuvaatimus-
aika ja sen
alkaminen

Päätöksen Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, pvm
nähtäväksi
asettamispäivä 2.5.2018

Päätöksen Asianosainen, jolle päätös on annettava erikseen tiedoksi
tiedoksi-
antaminen ao. opiskelija

Sisäinen posti, pvm/tiedoksiantaja

Luovutettu asianosaiselle pvm/vast.ott. allekirj.

Muulla tavoin, miten

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 
aikana.

VUODEN 2018 OPISKELIJA-AVUSTUS/hakemuksen hylkääminen

 

Päätän hylätä ko. avustushakemukset esittelytekstissä mainitulla perusteella.
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Asia

Päätös ja sen Kunnanhallitus on hyväksynyt opiskelija-avustuksen myöntämisehdot
perustelut kokouksessaan 16.1.2018. Hakemukset tuli jättää 28.2.2018 mennessä.

(Mikäli asian Yksi hakemuksen jättänyt ei täytä kunnanhallituksen ehtoa nro 3:
ratkaisu tapah- "…Opiskelijan tulee opiskelun aikana asua muualla kuin Reisjärvellä."
tuu esittelystä, 

tähän merki-

tään myös esit-

telijän nimi ja PÄÄTÖS:
päätösehdotus)

Allekirjoitus Virka-asema
Allekirjoitus kunnanjohtaja
OIKAISUVAATIMUS
Oikausuvaatimuksen peruste

Muutoksenhakukielto, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa,
kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta

X Kirjallinen oikaisuvaatimus, saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava ja se on toimitettava 
oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan tähän päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla

katso erillinen liite

Oikaisuvaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käynti-, posti- ja sähköpostiosoite sekä faksinumero
viranomainen Reisjärven kunnanhallitus

Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi
sähköposti: reisjarvi@reisjarvi.fi, fax 08 776 010

Oikaisuvaatimus-
aika ja sen
alkaminen

Päätöksen Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, pvm
nähtäväksi
asettamispäivä 2.5.2018

Päätöksen Asianosainen, jolle päätös on annettava erikseen tiedoksi
tiedoksi-
antaminen ao. opiskelija

Sisäinen posti, pvm/tiedoksiantaja

Luovutettu asianosaiselle pvm/vast.ott. allekirj.

Muulla tavoin, miten

 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 
aikana.

VUODEN 2018 OPISKELIJA-AVUSTUS/hakemuksen hylkääminen

 

Päätän hylätä ko. avustushakemuksen esittelytekstissä mainitulla perusteella.
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