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88 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
89 §. PROTOKOLLJUSTERING 
90 §. BUDGET 2013     Anhållan om tilläggsanslag 2013 för social- och  
  hälsovården 
91 §. FÖRVALTNING      Anmälan till finansministeriet om utredningsområde i  
  anslutning till kommunstrukturreformen 
92 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR    Val av kommunsekreterare 
93 §. SKATTER      Fastställa inkomstskattegräns för år 2014 
94 §. SKATTER      Fastställa fastighetsskatteprocent för år 2014 
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88 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 6 november 2013. 
Kallelsen har per post tillställts samtliga medlemmar av kommunfullmäktige och till ersättarna 
i enlighet med fullmäktiges arbetsordning. 
 
Kungörelsen om mötet har varit anslagen på kommunens anslagstavla under tiden 6 – 
14.11.2013, samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi 
 
Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 7 november 
2013. 
 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunfullmäktige beslutfört. 
_______________ 
 
 
 
   

www.kronoby.fi
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89 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras i Kom-
mungården fredagen den 15 november 2013 kl. 15.00. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige utsåg Anne-Mie Ranta och Göran Strandvall till protokolljustera-
re. 
________________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 
Sammanträdesdatum 
14.11.2013 

 
 
Sida 
7/138 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

18.11.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 175/2013 
 
 
90 §. BUDGET 2013    Anhållan om tilläggsanslag 2013 för social- och hälsovården 

Kst 21.10.2013 § 264: 
Kommundirektören: 
Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion har begärt utlåtande av Kronoby kommun 
gällande överskridningsrätt för budgeten 2013.  
 
Utlåtande: 
Kronoby kommun konstaterar att utgiftsökningen under årets första åtta månader för sektorn 
uppgår till 7,4 %, vilket är långt över vad kommunernas ekonomiska bas erbjuder resurser 
för. Ökningen från föregående år uppgår till 1 miljon euro. Ökningen ligger i huvudsak inom 
specialsjukvården. 
 
Kronoby kommun avger som utlåtande att integreringen av specialsjukvården är en förut-
sättning för att kostnadseffektiva och vårdmässigt motiverade vårdkedjor kan skapas och att 
situationen där de behovsrelaterade vårdkostnaderna är de högsta i landet kräver att värd-
kommunen Karleby stad vidtar bestående och proaktiva åtgärder för att skapa ekonomisk 
balans i vårdarbetet inom samarbetsområdet. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår  
att fullmäktige godkänner ovan nämnda utlåtande.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen föreslår  
att fullmäktige godkänner ovan nämnda utlåtande.  
_________________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt styrelsens förslag. 
__________ 
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Dnr: KST 178/2013 
 
 
91 §.    FÖRVALTNING     Anmälan till finansministeriet om utredningsområde i anslutning till 

kommunstrukturreformen 

Kst 21.10.2013, § 265: 
Kommundirektören: 
Enligt 4 b § i kommunstrukturlagen (1698/2009) ska en kommun tillsammans med andra 
kommuner i enlighet med utredningskriterierna i kommunstrukturlagen utreda en kommun-
sammanslagning som uppfyller förutsättningarna för en ändring i kommunindelningen enligt 
4 §. En kommun ska enligt 4 h § i kommunstrukturlagen senast den 30 november 2013 an-
mäla till ministeriet med vilken eller vilka kommuner den utreder en kommunsammanslagning 
i enlighet med 4 b §. 
 

En kommun ska enligt finansministeriets förordning (694/2013) förmedla uppgifterna om ut-
redningsområdet till finansministeriet via en enkät som ministeriet utarbetat. Kommunen ska 
lämna in uppgifterna om utredningsområdet genom att besvara den bifogade webropol-
enkäten. Webropolsvaret som getts till enkäten utgör samtidigt kommunens anmälan om 
utredningsområdet. Kommunens svar ska basera sig på ett fullmäktigebeslut.   
  

Kommunen ska i enlighet med 4 h § i kommunstrukturlagen anmäla sitt utredningsområde 
före den 30 november 2013. Eftersom den utsatta dagen är en lördag, kan anmälningarna 
lämnas in under den första efterföljande vardagen, dvs. senast måndagen den 2 december 
2013 kl. 16.15.  
  

Kommunernas anmälningar om utredningsområdena ska utnyttjas då regeringen bedömer 
framskridningen med kommunreformen i slutet av 2013. Finansministeriet bedömer dessut-
om på basis av uppgifterna om avvikelser ska beviljas från de utredningsområden som ut-
redningsgrunderna visar, och om man ska genomföra några särskilda kommunindelningsut-
redningar inom utredningsområdena. 
 
 

KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige 
att Kronoby kommun anmäler till finansministeriet att kommunen har för avsikt att 

ta del i två utredningsområdesutredningar, det vill säga Karlebyregionens och 
Jakobstadsregionens utredningsområden enligt överenskommelser inom re-
spektive områden.  

 
 

Under diskussionen i styrelsen föreslår Elisabeth Hagström att kommunen deltar i två utred-
ningar, en utredning med Karleby stad och en utredning med Jakobstadsregionen. Förslaget 
stöds av Sixten Dalvik, Mikaela Dahlbacka och Seppo Filppula.  
 
Bertel Riippa föreslår att Kronoby kommun bör delta i två utredningar Jakobstadsregionens, 
Kronoby kommuns och Karleby stads samgång till en storkommun eller storstad (trillingstad) 
som är tvåspråkig med två förvaltningsspråk. Förslaget vann inte understöd och förföll. 
 
Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att om-
röstning bör verkställas. Han föreslår att det görs genom namnupprop så att den som stöder 
kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den som stöder Elisabeth Hagströms förslag rös-
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tar ”nej”, vilket godkändes. Vid omröstningen avgavs 3 ja-röster (Byggmästar, Skullbacka, 
Storbacka) och 6 nej-röster (Dalvik, Dahlbacka, Filppula, Hagström, Hongell, Riippa). Styrel-
sen beslöt omfatta Hagströms förslag. 
 

 
BESLUT: 
 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige 
att Kronoby kommun anmäler till finansministeriet att kommunen har för avsikt att 

ta del i två utredningsområdesutredningar, det vill säga Karleby stads och Ja-
kobstadsregionens utredningsområden enligt överenskommelser inom respekti-
ve områden. 

_________________  
 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt godkänna styrelsens förslag. 
_________________ 
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Dnr: KST 162/2013 
 
 
92 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR    Val av kommunsekreterare 

Kst 21.10.2013, § 267: 
Kommundirektören: 
Tjänsten som kommunsekreterare är vakant då tidigare innehavaren Kerstin Myrskog har 
avgått med pension.  Inom allmänna förvaltningen har genom pensioneringar (3 st.) och be-
viljande av sökt avsked (1 st.) personalsituationen ändrats märkbart under innevarande år. 
Genom omorganisering och nya befattningsbeskrivningar har och kommer arbetsuppgifterna 
i viss utsträckning att förändras. 
Kommunsekreterartjänsten är i en central roll för att skapa en fungerande allmän förvaltning, 
effektiv personaladministration och aktiv informationsverksamhet i Kronoby kommun.  
Tjänsten som kommunsekreterare lediganslogs 22.9 genom annons i Österbottens Tidning, 
Vasabladet och Keskipohjanmaa, på kommunens officiella anslagstavla, via Arbets- och när-
ingsbyrån och kommunens egen webbsida.  Ansökningstiden pågick till 11.10.2013. 
Inom ansökningstiden inkom 10 ansökningar, en ansökan inkom 14.10. Över sökandes meri-
ter finns en kort sammanställning, Bilaga 1/92 § av 14.11.2013. Fullständiga ansöknings-
handlingar finns till påseende vid sammanträdet. Fyra av de sökande har kallats till intervju 
före styrelsens möte. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att bland de sökande väljs innehavare av tjänsten som kommunsekreterare. 
 
Under diskussionen i styrelsen konstaterades att tio ansökningar inkommit inom utsatt tid. En 
ansökan inkom efter att ansökningstiden gått ut och togs därför inte i beaktande. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att bland de sökande väljs innehavare av tjänsten som kommunsekreterare. 
_________________ 
Carola Stolpe-Fagernäs meddelade jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet. 
Kommundirektören utsågs till sekreterare vid behandlingen av denna paragraf. 
  
 
 
Kfge 14.11: 
Niklas Kankkonen har 12.11.2013 meddelat att han återtar sin ansökan. 
Under diskussionen i fullmäktige uttalade fullmäktigeledamot Bengt-Johan Skullbacka stöd 
för Inger Bjon.   
 
Sedan diskussionen avslutats konstaterade kommunfullmäktiges ordförande att valet förrät-
tas med slutna sedlar. Protokolljusterarna fungerar som rösträknare. Omröstningsförfarandet 
godkändes och valet verkställdes. Rösträknarna granskade röstsedlarna och konstaterade 
att 21 röster avgivits för Inger Bjon och 6 röster för Carita Söderbacka. 
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BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige valde, efter omröstning, politices magister Inger Bjon till kom-
munsekreterare i Kronoby kommun.  
________________ 
 
Carola Stolpe-Fagernäs anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet. 
Kommundirektören utsågs till sekreterare vid behandlingen av denna paragraf. 
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Dnr: KST 182/2013 
 
 
93 §. SKATTER     Fastställa inkomstskattegräns för år 2014 

Kst 21.10.2013, § 269: 
Tf ekonomichefen: 
Inkomstskattesatsen för skatteåret 2014 ska meddelas Skatteförvaltningen senast månda-
gen 18 november 2013. Om en kommun inte har meddelat inom den utsatta tiden används 
skattesatsen för år 2013 vid förskottsuppbörden 2014. Inkomstskattesatsen ska anges med 
en fjärdedel procents noggrannhet. Inkomstskattesatsen i Kronoby kommun har för åren 
1994-1997 varit 19,0  % och för åren 1998-2013 19,5 %. Då avdragen beaktas beräknas 
kommunens effektiva skattegrad till 13,21 % år 2013. 
För år 2013 är den genomsnittliga inkomstskattesatsen för landets kommuner 19,38 % och 
för Österbotten 19,95 %. Innevarande år är den högsta skattesatsen i landet 21,75 % och 
den tillämpas av fyra kommuner (2 kommuner år 2012). Den lägsta skattesatsen som tilläm-
pas i två kommuner är 16,25 % (2 kommuner år 2012). Den vanligaste inkomstskattesatsen 
är i år 20,0 % och den tillämpas i 46 kommuner (54 kommuner år 2012).  
Budgetförslaget för år 2014 som framläggs för behandling utgår från en ökning av skattepro-
centsatsen med 0,5 % -enheter till 20,0 %. En höjning av kommunens skattesats med 0,5 % 
-enheter skulle innebära en ökning av kommunens kommunalskatt med cirka 474 000 €.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att kommunens skattesats för år 2014 fastställs till 20,0 % 
  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att kommunens skattesats för år 2014 fastställs till 20,0 % 
_______________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt fastställa kommunens skattesats för år 2014 till 20,0 %. 
__________ 
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Dnr: KST 183/2013 
 
 
94 §. SKATTER     Fastställa fastighetsskatteprocent för år 2014 

Kst 21.10.2013, § 268: 
Tf ekonomichefen: 
Enligt fastighetsskattelagens (654/1992) 11 § (1266/2001) bestämmer kommunfullmäktige 
årligen på förhand storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser inom de i lagen 
fastställda procentgränserna samtidigt som fullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för 
finansåret. Fastighetsskatteprocentsatserna bestäms med en hundradel procents noggrann-
het. Fastighetsskattesatserna för skatteåret 2014 ska meddelas Skatteförvaltningen senast 
måndagen den 18 november 2013. 
Från år 2010 höjdes minimi- och maximigränserna för fastighetsskatteprocentsatserna. 
Gränserna för fastighetsskatterna år 2014 är följande: 
 
Kommunfullmäktige bestämmer (11, 12 och 12 b § i fastighetsskattelagen) 

- Allmän fastighetsskattesats 0,60-1,35 % 
- Skatteprocentsats för stadigvarande bostadsbyggnad 0,32-0,75 % 
- I de kommuner som nämns i 12 b § av fastighetsskattelagen är nedre gränsen för 

obebyggda byggplatser den allmänna skatteprocenten som bestäms av kommunfull-
mäktige + 1,00 %. Procenten kan dock högst vara 3,00 % 

 
Kommunfullmäktige kan bestämma (12 a, 13, 13 a och 14 § i fastighetsskattelagen) 

- Skattesatsen för obebyggda byggplatser är 1,00-3,00 % 
- Skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader än stadigvarande bostäder kan be-

stämmas så att den inom procentgränserna på 0,60-1,35 % kan vara högst 0,60 pro-
centenheter högre än den procentsats som tillämpas på byggnader som används i 
huvudsak för stadigvarande bostadsbruk 

- Fastighetsskatteprocenten för allmännyttiga samfund är 0,00-1,35 % 
- Skatteprocentsatsen för kraftverk 0,60-2,85 % 

 
År 1993 togs fastighetsskatten i bruk. I Kronoby infördes från år 2003 skatt för obebyggda 
byggplatser på 1,00 %. År 2006 höjdes första gången i Kronoby kommun den allmänna fas-
tighetsskattesatsen samt skatten för andra bostadsbyggnader än stadigvarande bostäder. 
Från år 2006 ändrades även lagen om fastighetsskatt för vatten- och vindkraftverk då grän-
sen höjdes från 1,40 % till 2,50 % ifall kraftverkets märkeffekt var lägst 10 megavoltampere. 
För kraftverk under nämnda märkeffekt tillämpas den allmänna fastighetsskatteprocenten. 
För vattenkraftverk som finns i vår kommun är megavoltampere 7,5 varför debitering för vat-
tenkraftverkets del är enligt den allmänna fastighetsskatteprocenten. År 2012 erhöll kommu-
nen 1 069 185 € i fastighetsskatt och för år 2013 är det debiterade beloppet 1 092 969 €. År 
2013 är fastighetsskatteprocenten i Kronoby kommun fastställda till följande, inom parentes 
medeltalet i landet: 
 

- Allmän fastighetsskattesats 0,75 % (0,92 %) 
- Skatteprocentsatsen för stadigvarande bostadsbyggnad 0,45 % (0,41 %) 
- Skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader än stadigvarande bostäder 1,05 % 

(1,03 %) 
- Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 1,50 % 
- Skatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund 0,00 % 
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- Skatteprocentsatsen för kraftverk 2,50 % 
 
För år 2014 föreslås skattesatser höjas enligt följande: 

- Allmän fastighetsskattesats 0,85 % 
- Skatteprocentsatsen för stadigvarande bostadsbyggnad 0,55 % 
- Skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader än stadigvarande bostäder 1,15 % 
- Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 1,60 % 
- Skatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund 0,00 % 
- Skatteprocentsatsen för kraftverk 2,60 % 

Med höjningen beräknas fastighetsskatteinkomsterna öka med cirka 206 000 €. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige fastställer fastighetsskattesatserna för år 2014 enligt   
 följande: 

- Allmän fastighetsskattesats 0,85 % 
- Skatteprocentsatsen för stadigvarande bostadsbyggnad 0,55 % 
- Skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader än stadigvarande bostäder 1,15 % 
- Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 1,60 % 
- Skatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund 0,00 % 
- Skatteprocentsatsen för kraftverk 2,60 % 

 
 
Under diskussionen i styrelsen föreslår Bengt-Johan Skullbacka skattesatser enligt följande: 

-  allmänna fastighetsskattesatsen 0,80 %  
-  skatteprocentsatsen för stadigvarande bostadsbyggnader 0,50 % 
-  skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader än stadigvarande bostäder 1,10 %  
-  skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 2,0 %.  

Elisabeth Hagström stöder förslaget.  
 
Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att om-
röstning bör verkställas. Han föreslår att det görs genom namnupprop så att den som stöder 
kommundirektörens förslag rösta ”ja” och den som stöder Bengt-Johan Skullbackas förslag 
röstar ”nej”, vilket godkändes. Vid omröstningen avgavs 3 ja-röster (Byggmästar, Filppula, 
Storbacka) och 6 nej-röster (Dalvik, Dahlbacka, Hagström, Hongell, Riippa, Skullbacka).  
Styrelsen beslöt omfatta Skullbackas förslag. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige fastställer fastighetsskattesatserna för år 2014 enligt   
  följande: 

- Allmän fastighetsskattesats 0,80 % 
- Skatteprocentsatsen för stadigvarande bostadsbyggnad 0,50 % 
- Skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader än stadigvarande bostäder 1,10 % 
- Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 2,00 % 
- Skatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund 0,00 % 
- Skatteprocentsatsen för kraftverk 2,60 % 

_________________ 
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BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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95 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Till fullmäktiges kännedom meddelas om följande ärenden: 
 
a) På aftonskolan före mötet informerade ledande tjänstemän från Karleby om social- 

och hälsovårdsnämndens äskande om överskridningar i budgeten 2013 och budget-
arbetet för 2014. I diskussionen utvärderades verksamheten 2013 och fullmäktige 
gav vägkost inför budgetarbetet 2014. 

 
b) Peter Albäck med flere inlämnade en motion om finskspråkiga introduktionsklasser, 

Bilaga 1/95 § av 14.11.2013. 
 

c) Peter Albäck med flere inlämnade en motion om att utreda beslutet av direktionen för 
Kronoby Elverk att delta i Fennovoimas planerade kärnkraftverk i Pyhäjoki, Bilaga 
2/95 § av 14.11.2013. 

 
d) Peter Albäck med flere inlämnade en motion om att utreda hur Optimas och Keski-

pohjanmaan koulutusyhtymäs samkommuner ställer sig till att den nedläggningshota-
de artesanutbildningen i Terjärv skulle omändras till en tvåspråkig eller internationell 
utbildningslinje, Bilaga 3/95 § av 14.11.2013. 

 
 

BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige antecknade informationen för kännedom. Motionerna överförs för 
beredning. 
________________ 
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96 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN 

Inga brådskande ärenden fanns att behandla. 
____________ 
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BESVÄRSANVISNING 
 
BESVÄRSFÖRBUD 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunal-
besvär enligt 91 § kommunallagen inte anföras över beslutet  
 
Paragrafer:  90, 91 
 
Enligt 5 § 1 mom. förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över 
nedan nämnda beslut. 
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. 
 
BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid  
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.  Över beslut som fattats 
med anledning av rättelseyrkan får kommunalbesvär anföras endast av den som framställt 
rättelseyrkande. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet får kommunalbe-
svär anföras av såväl part som kommunmedlem. 
 
Besvärsmyndighet, adress och postadress Vasa förvaltningsdomstol 
    PB 204, Korsholmsesplanaden 43 
    65101  VASA 
    Fax: 02956 42 760 
    e-post: vaasa.hao@oikeus.fi  
 
      Besvärstid 
Kommunalbesvär, paragrafer:  92-94   30 dagar 
 
 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer              dagar 
 
 
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress, paragrafer       dagar 
 
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Besvärshandlingarna till Vasa förvaltnings-
domstol skall inlämnas senast kl. 16.15 den dag besvärstiden går ut. 
 
 
Beslut som gäller upphandling 
 
I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan 
till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131  HELSINGFORS. 
 
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parten fått del av beslutet. 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
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Besvärsskrift 
 
Besvär skall anföras skriftligt i besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten skall 
anges 

- det beslut i vilket ändring söks 
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 
- de grunder på vilka ändring yrkas 

 
I besvärsskriften skall ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om någon annan 
person har uppgjort besvären skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för 
denna person. I besvärsskriften skall vidare uppges den postadress och det telefonnummer 
under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden. 
 
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften. 
 
Till besvärsskriften skall fogas 

- det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär 
- intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärsti-

den har börjat 
- de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa 

inte redan tidigare har tillställts myndigheterna. 
 
Ombudet skall till besvärsskriften foga en fullmakt (FPL 21 §). 
 
 
 
 
Inlämnande av besvärshandlingarna 
 
Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden före den sista 
dagen före utgången av tjänstetiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självstän-
dighetsdag, första maj, jul- eller midsommardagen eller helgfri lördag får besvärshandlingar-
na inlämnas första vardagen därefter. 
 
 
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsända-
rens eget ansvar.  Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram un-
der besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. 
 
 
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestatio-
ner (701/1993) uppbärs av ändringssökanden en rättegångsavgift, som i förvaltningsdomsto-
len är 90 euro.  Avgift uppbärs dock inte i vissa i nämnda lag särskilt bestämda ärenden så-
som i ärenden som gäller sociala frågor inte heller i ärenden som gäller offentligrättsligt tjäns-
teförhållande, val, befrielse från kommunalskatt, statliga understöd eller offentliga avgifter 
och om förvaltningsdomstolen ändrar beslutet till förmån för ändringssökanden. 
 
     
 


