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68 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 5. joulukuuta 2012 päivätyllä kutsulla. Kutsu 
on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjärjes-
tyksen mukaisesti.  
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 5. – 13.12.2012 välisenä aikana sekä 
kunnan web-sivulla, www.kronoby.fi. 
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 6.12.2012. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuusto päätösvaltaiseksi. 
__________ 
   

www.kronoby.fi
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 69 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalossa maanantaina 17. joulukuuta 2012 klo 15.00. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi Berit Hagan ja Monica Takkulan pöytäkirjan tarkastajiksi. 
__________ 
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Dnr: KST 127/2012 
 

 70 §.  OHJE- JA JOHTOSÄÄNNÖT  Hallintosäännön muuttaminen  

Kh 3.12.2012, § 314: 
Kunnansihteeri: 
Hallintosääntö tarkastettiin viimeksi maaliskuussa 2010 ja tuli voimaan 1.5.2010. Pienempi 
läpikäynti on nyt ajankohtainen, lähinnä koska maaseutuhallinto siirretään Pedersöreen. Tä-
mä tarkoittaa sitä, että maaseutulautakunta lakkautetaan tammikuussa 2013 alkavasta toimi-
kaudesta lukien. Maaseutuhallintoa koskevat kysymykset hoidetaan tulevaisuudessa kun-
nanhallituksen toimesta.  
Samalla on huomioitu seuraavat virkanimikemuutokset; kunnankamreeri muutetaan talous-
päälliköksi ja mittausteknikko kaavoittajaksi.   
Ehdotettuja muutoksia hallintosääntöön on käsitelty johtoryhmässä. Muutosten vähäisyyden 
vuoksi lautakuntia ei ole kuultu.   
 
KJ:N EHDOTUS: 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
että  hallintosääntöön tehtävät muutokset hyväksytään ja tulevat voimaan 1.1.2013. 
 
Hallituksen keskustelussa pykälästä 3 päätettiin yksimielisesti, että ei yhdytä ehdotukseen 
jonka mukaan voidaan valita nuorisoneuvosto ja elinkeinoneuvottelukunta vaan nykyinen 
kirjoitus, että valitaan, jää voimaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lausuntoja anta-
van valtuuston työryhmän nimike muutetaan arviointiryhmäksi.  Kohdassa 5.2 ehdotetaan 
yksimielisesti, että jäsenten lukumäärä ruotsinkielisessä koulujaostossa nostetaan seitse-
mään. Mitä nuorisoneuvoston kokoon tulee, § 108, ehdotetaan 7-10 jäsentä. Pykälässä 111, 
jossa käsitellään kaksikielisyyttä, nimike asiakas muutetaan kuntalaiseksi. 
 
PÄÄTÖS: 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
että  hallintosääntöön tehtävät muutokset hyväksytään ja tulevat voimaan 1.1.2013. 
___________ 
 
Valtuuston käsittelyssä Bernt Storbacka esittää, että sosiaali- ja terveydenhuollon arviointi-
ryhmän tulisi olla kunnanhallituksen nimeämä. Esitys ei saanut kannatusta ja raukesi. Toinen 
lause pykälässä 111 muutetaan seuraavasti: Kunnalliset palvelut tulee järjestää siten, että 
kunnan kaikilla tehtäväalueilla on saatavana palveluja omalla kielellä, ruotsiksi tai suomeksi. 
Sääntö muutetaan tältä osin. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotetut muutokset hallintosääntöön, joka astuu voimaan 
1.1.2012 alkaen. 
Sääntö liitetään pöytäkirjaan, Liite 1/70 § / 13.12.2012. 
__________  
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 Dnr: KST 144/2012 

 71 §. MAA-ALUEET        Anomus maan ostamisesta, tila Harimetall RNr 77:3. 

Kh 3.12.2012, § 321: 
Kaavoittaja: 
Oy Bröderna Österlund Ab anovat Kortjärven kylässä sijaitsevan Harimetall RNr 77:3 tilan 
ostamista. Pinta-ala on noin 3 233 m2. Kunta osti kyseisen maa-alueen vuonna 1998 hintaan 
10 080 markkaa tukeakseen yritystä teollisuustoiminnan perustamisessa Kortjärveen. Yrityk-
sen piti sen jälkeen vuokrata alue muodollista maanvuokamäärää vastaan, mutta vuokraso-
pimusta ei koskaan laadittu. Maa-alue käytetään ensisijaisesti tieliittymänä ja lastauspaikka-
na teollisuushallin tarpeita varten.  
Koska maa-alue ostettiin yrityksen tarpeisiin, ei ole syytä siihen, miksi kunta on kyseisen 
maa-alueen omistaja. Keskusteluja on käyty yrityksen kanssa ja he ovat halukkaita osta-
maan aluetta, mikäli hinta on samalla tasolla kuin aikana, jolloin kunta osti alueen. 
Kunnan käyttöomaisuusrekisterin mukaan kyseisen alueen arvo on 1 695 €, arvon tulee olla 
perustana alueen hinnoittelussa. Tila käy ilmi liitteestä, Liite 1/71 § /13.12.2012. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle  
että  tila Harimetall RNr 77:3 Kortjärven kylässä myydään Oy Bröderna Österlund 

Ab:lle hintaan 1 700 €.  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.  
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.  
__________ 
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Dnr: BILD 80/2012 
 
 
72 §. VIRAT JA TOIMET Sivistyslautakunnan anomus oikeuteen perustaa uusi päivähoidon 
ohjaajan virka Kruunupyyn alueeseen 

Kh 3.12.2012, § 310: 
Kh19.11.2012, § 299: 
Sivistyslautakunta 19.9.2012, § 39: 
Varhaiskasvatusjohtaja: 
Kunnassa on kolme aluevastaavan päivähoidon ohjaajan virkaa, joiden työtehtäviin kuuluu; johtaa, 
kehittää ja arvioida päivähoidon ja esikoulun toimintaa sekä hallinnollisesti, pedagogisesti että talou-
dellisesti; vastata tiedottamisesta vanhemmille, henkilökunnalle ja hallinnolle, sekä myöntää päivähoi-
to- ja esikoulupaikat vastuualueella.  
Lasten lukumäärä Kruunupyyn päivähoito- ja esikoulualueella on kasvanut 98 lapsesta (31.12.2008) 
133 lapseen (31.12.2011) ja kasvu näyttää jatkuvan. Uusi päiväkotiosasto avattiin 2009, seuraava 
vuonna 2010, ryhmäperhepäiväkoti muutettiin päiväkodiksi vuoden 2012 alusta ja nyt viimeksi avattiin 
uusi päiväkoti syyskuussa 2012. Suunnittelu jatkuu isomman päiväkodin saamiseksi Kruunupyyn kes-
kustaan. Päivähoito- ja esikoululasten määrän kasvaessa myös henkilökunnan lukumäärä kasvaa.  
Päivähoidon ohjaaja Kruunupyyn alueella vastaa tätä kirjoittaessa noin 140 lapsesta ja noin 30 henki-
löstä henkilökunnassa, Alavetelin päivähoidon ohjaaja taas vastaa n. 70 lapsesta ja n. 20 henkilöstä 
henkilökunnassa. Vastaava luku Teerijärvellä on n. 60 lasta ja n. 20 henkilökuntaan kuuluvaa ihmistä.   
Lisääntynyt päivähoitotarve Kruunupyyn alueella on aiheuttanut sen, että työmäärä on kasvanut paljon 
suuremmaksi Kruunupyyn alueella kuin muilla alueilla. Tämän epäkohdan korjaamiseksi on syytä tar-
kistaa henkilöstöresurssit. Tavoitteena on hyvän laadun ylläpitäminen varhaiskasvatuksessa ja esi-
opetuksessa ja sen saavuttamiseksi tarvitaan riittävät resurssit myös johtamisvastuuta ajatellen. Päi-
vähoidon ohjaajat vastaavat perhepäivähoidosta, ryhmäperhepäivähoidosta, päiväkodeista ja esikou-
luista eli toiminnasta lapsille ikäluokissa 0-7 vuotta vastuualueella. 
Yksi päivähoidon ohjaaja ei enää riitä Kruunupyyn alueella. Sekä kehitystyö että pedagoginen ohjaus-
työ kärsii, mikä taas merkitsee sitä, että laatu heikkenee. Kruunupyyn alueeseen kuuluvat Slottebon 
päiväkoti-esikoulu, Jeussen päiväkoti-esikoulu, Bamsebo, Nalle Maja, Lilla My, Snövit, Kvarnbo sekä 
perhepäivähoito. Biskopin myllyn eli Kvarnbon päiväkodin suunnittelu on käynnissä tarkoittaen, että 
toiminta kasvaa pitkällä tähtäimellä. Laadun ylläpitämiseksi ja tarpeellisen kehitystyön tekemiseksi olisi 
tärkeää saada resursseja uuden päivähoidon ohjaajan viran perustamiseksi Kruunupyyn vastuualuee-
seen.  
 
SIVISTYSTOIMEN JOHTAJAN EHDOTUS: 
Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta lupaa perustaa uusi aluevastaavan päivähoidon ohjaajan 
virka Kruunupyyn alueeseen 1.1.2013 alkaen.  
 
PÄÄTÖS: 
Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  
__________ 
Kh 19.11.2012: 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 

 että    uusi aluevastaavan päivähoidon ohjaajan virka perustetaan Kruunupyyn alueeseen 
1.1.2013 alkaen edellyttäen, että valtuusto myöntää talousarviovaroja.   
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen jättää asian pöydälle.  
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Varhaiskasvatusjohtaja kutsutaan seuraavaan kokoukseen antamaan tarkempaa selvitystä tarpeesta 
ja tekemään vertauksen naapurikuntien hallintoon.  
__________   
Kh 3.12.2012, § 310: 
 
Varhaiskasvatusjohtaja Carina Ahlström esittelee kysymystä tarkemmin kokouksessa. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 
että    uusi aluevastaavan päivähoidon ohjaajan virka perustetaan Kruunupyyn aluee-

seen 1.1.2013 alkaen edellyttäen, että valtuusto myöntää talousarviovaroja.   
 

Varhaiskasvatusjohtaja esitti asiaa ennen keskustelun avaamista.  Keskustelussa Elisabeth 
Hagström esittää, Stefan Dahlvikin kannattamana, että uutta virkaa aluevastaavana päivä-
hoidon ohjaajana ei perusteta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja toteaa, että on tehty 
kaksi ehdotusta ja että asiasta on äänestettävä. Hän esittää nimenhuutoäänestystä siten, 
että kunnanjohtajan ehdotusta kannattava äänestää ”ja” ja Hagströmin ehdotusta kannattava 
äänestää ”nej”. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 1 ja-ääni (Lindgren), 7 
nej-ääntä (Albäck, Byggmästar, Dahlvik, Furubacka, Hagström, Sandvik, Wassborr) ja 1 ääni 
jäi pöydälle (Hongell). 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää kunnanvaltuustolle,  
että    uutta virkaa aluevastaavana päivähoidon ohjaajana Kruunupyyn alueella ei pe-

rusteta.    
__________ 
 
Varhaiskasvatusjohtaja oli läsnä kokouksessa ja vastasi esitettyihin kysymyksiin. Keskuste-
lussa Susann Saitajoki esittää, että uusi aluevastaavan päivähoidon ohjaajan virka peruste-
taan sivistyslautakunnan ehdotukseen ja Kruunupyyn alueen suureen lapsimäärään viitaten. 
Göran Strandvall tukee Saitajoen esitystä. Mikaela Dahlbacka ehdottaa, että päätökseen 
liitetään ponsi, jossa sivistyslautakunnalle annetaan tehtäväksi nimetä työryhmän selvittä-
mään päivähoidon hallinnollista työtä. Muun muassa Marina Furubacka kannatti ehdotusta.  
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja toteaa, että on tehty kaksi ehdotusta ja että asiasta on 
äänestettävä. Hän ehdottaa, että ensiksi selvitetään Saitajoen ehdotuksen saama tuki siten, 
että hallituksen ehdotusta kannattava äänestää ”ja” ja Saitajoen ehdotusta kannattava ää-
nestää ”nej”. Äänestysesitys hyväksyttiin ja äänestyslistasta, Liite 1/72/13.12.2012, käy ilmi 
että annettiin 19 ja-ääntä ja 6 nej-ääntä, hallituksen ehdotus voitti ja uutta virkaa ei perusteta. 
Valtuusto päätti tämän jälkeen yksimielisesti hyväksyä Dahlbackan päätösponnen. 

 
 PÄÄTÖS: 
 

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 
uutta virkaa aluevastaavana päivähoidon ohjaajana Kruunupyyn alueella ei perusteta. 
Sivistyslautakunnalle annetaan tehtäväksi nimetä työryhmän selvittämään päivähoi-
don hallinnollista työtä. 
__________ 
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Dnr: KST 132/2012 
 
 

 73 §. TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015   Talousarvion ja 
taloussuunnitelman hyväksyminen 

Kh 3.12.2012, § 313: 
Talouspäällikkö: 
Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle 
seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hy-
väksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). 
Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyi 
14.6.2012 43 § lautakuntakohtaiset talousarvioraamit. Käyttötalousarvio on valtuuston näh-
den nettositova lautakuntatasolla, paitsi tehtäväalueet Pakolaisten vastaanotto, Sosiaali- ja 
terveydenhuolto ja vuodesta 2013 myös Maaseutu, jotka ovat nettositovia kunnanhallituk-
seen nähden sekä Palo- ja pelastustoimi, joka on nettositova tekniseen lautakuntaan näh-
den. Käytön suunnitteluvuosille ei ole lautakuntakohtaisia raameja, vaan valtuusto hyväksyi 
laskentaperustaksi 2,5 %:n korotuksen vuosittain.  Kunnanhallitus hyväksyi 25.6.2012 191 § 
talousarvio-ohjeet ja laskentaperusteet lautakuntien talousarviotyölle.  Kun lautakuntien mää-
räraha-anomukset talousarviovuodelle 2013 oli laskettu yhteen käyttötalousarviossa, määrä-
raha-anomukset nousivat 372 417 € yli valtuuston antaman raamin.  Kunnanhallitus on käsi-
tellyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen kahdessa käsittelyssä ja on omassa esityk-
sessään lisännyt käytön nettoa 111 817 eurolla annetusta raamista. Kunnanhallituksen esitys 
on yhteensä 260 600 € pienempi kuin lautakuntien vastaavat esitykset.  Valtuustolle annetta-
van esityksen mukaan käytön netto talousarviovuonna 2013 on 37 538 317 €.  
Myös tuloslaskelman osalta on valtuuston hyväksymä raami vuodelle 2013, jonka mukaan 
tilikauden tulos on -1 519 800 €. Kunnanhallituksen esityksessä tulos on -1 193 617 €. Vero-
tulojen ja valtionosuuksien laskeminen talousarviossa 2013 perustuu Kuntaliiton ennusteisiin. 
Kunnan investoinnit löytyvät investointiosasta hankekohtaisesti eriteltyinä. Vuoden 2013 net-
toinvestoinnit ovat 2 789 300 €.   
Rahoitusosaesityksen mukaan pitkäaikaiset lainat lisääntyisivät lyhennyksiä enemmän sekä 
talousarvio- että suunnitteluvuosina.   
Sähkölaitoksen johtokunta on 12.11.2012 käsitellyt Liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen 
talousarvion ja taloussuunnitelman, jotka muodostavat erilliset osat kunnan talousarviosta ja 
taloussuunnitelmasta. Valtuustossa talousarvio merkitään tiedoksi.  
 
KJ:N EDHOTUS 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 

 että Kruunupyyn kunnan talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille   
  2013–2015 hyväksytään ja 
 että liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen talousarvio vuodelle 2013 ja  
  taloussuunnitelma vuosille 2013 – 2015 merkitään tiedoksi. 
 

Keskustelussa todettiin yksimielisesti, että Päivähoito ja esikoulun osalta vähennetään henki-
löstöresurssi päivähoidon ohjaaja kolmeen vuonna 2013, viitaten §:ssä 310 tehtyyn päätök-
seen ettei perusteta uutta päivähoidon ohjaajan virkaa Kruunupyyn alueella.  
 
PÄÄTÖS: 
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Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  
__________ 
 
Kvalt 13.12: 
Asian käsittely kunnanvaltuustossa alkoi, kun kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti talous-
arviota ja hallituksen talousarviotyötä lyhyesti. Kunnanjohtaja luonnehti talousarviota varovai-
seksi käytön osalta mutta hyökkääväksi investointien suhteen. Strategia, jossa on vahvistet-
tuja tavoitteita, on onnistunut hyvin ja antanut toiminnalle vankan lähtöasetelman.  Käyttöta-
lousarvio on tiukka kun taas investointitalousarvio on viime vuosiin verrattuna suurempi. Vel-
kataakka kasvaa mutta ei ole hälyttävän korkea, korkotaso antaa tilaisuuden panostaa pe-
ruspalveluun. Korkea työllisyys, yrittäjyys ja väestökehitys seudulla antavat uskoa tulevaisuu-
teen tummista globaalista pilvistä huolimatta. 
Sixten Dalvik, RKP, piti ensimmäisen ryhmäpuheenvuoron. Huolestumisen aiheena on, että 
valtio siirtää yhä enemmän tehtäviä kunnille kompensoimatta korotetuilla valtionosuuksilla. 
Lisääntynyt velkataakka huolestuttaa, kuin myös talousarvioylitykset etenkin sosiaali- ja ter-
veydenhuollossa, jotka vaativat rakennemuutoksia ostettujen hoitopäivien ja yliaikapaikoista 
aiheutuvien maksujen välttämiseksi sekä hoidon saamiseksi omalla äidinkielellä. Hän totesi, 
että huonoina aikoina on hyvää suunnitella tulevaisuutta ja investoida. Käytön säästöt vaati-
vat rakennemuutoksia. Investoinnit antavat uskoa tulevaisuuteen. Lopuksi, että talousarvion 
teksteistä täytyy pystyä päättelemään aiheiden tarkoitus ja sisältö.  
Kokous lykättiin klo 17.30 Småböndersin koulun Lucia-neidon vierailun, valokuvauksen ja 
puuro- ja kahvitarjoilun ajaksi. Käsittely jatkui klo 18.30 ryhmäpuheenvuoroillla. 
 
Leena Furubacka, SDP, luonnehti talousarviota kunnan asukkaiden hyvinvoinnin mittapuuna, 
on tärkeää pitää kiinteistöt kunnossa, jos meidät pakotetaan tulevaisuudessa kuntaliitokseen 
joka antaisi etäisen sijainnin, jossa tarpeemme on vaikeasti toteutettavissa. Negatiivinen to-
siasia on, että ylijäämä syödään ja velkataakka kasvaa huomattavasti.  Kunta ei voi laskea 
lisääntyneiden verotulojen varalle, kun väestöluku ei kasva.  Asukkaita pitää houkutella kun-
taan hyvän maineen ja hyvän palvelun avulla. Hän toivoi, että ihmiset kohtelisivat toisiaan 
hyvin myös politiikassa. 
Peter Albäck, Keskusta, huomautti, että tuleva valtuusto on tarkastettava investoinnit talou-
dellisesti vaikeina aikoina. Hän toivoi lisää määrärahaa Teerijärven hoitokeskukselle ja yksi 
psykologinvirka lisää. 
Göran Strandvall, KD, painotti, että lautakunnat ovat tärkeässä roolissa jotta talousarvio py-
syy kehyksissään. Positiivisia asioita ovat hyvä työllisyystilanne, muuttumaton veroaste, elin-
voimaiset maantaloudet, paikalliset yritykset ja työteliäät asukkaat. Väestökehitys on huoles-
tumisen aihe. Hyvästä palvelusta ja hyvästä sijainnista huolimatta väestöluku ei kasva, ja 
siihen asiaan pitäisi puuttua. Velkataakka on huolestuttavaa, mutta suunnitellut investoinnit 
ovat tärkeitä, jotta kiinteistöt pidetään kunnossa. 
 
Käyttötalousosaa käsiteltiin siten, että ensiksi käsiteltiin tehtäväalueiden tekstiosia ja sen 
jälkeen lautakuntien nettomäärärahoja talousarviovuodelle ja suunnitteluvuodelle. 
 
 
KÄYTTÖTALOUSOSA 
 
C 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 
 Tekstit ja nettomäärärahat hyväksyttiin yksimielisesti. 
C 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA 
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 Tekstit ja nettomäärärahat hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
C 20 KUNNANHALLITUS 
 Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä 

 Monica Takkula esittää, että tavoitteisiin vuodelle 2013 viedään, että kunnan-
hallitus huolehtii Wasa Teaternin määrärahasta. Teatterin toiminta ja määräraha 
kuuluu ehdotuksen mukaan kultuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Peter Albäck 
kannatti Takkulan esitystä, kun taas Hans-Erik Lindgren kannatti hallituksen esi-
tystä. Keskustelun päätyttyä tältä osin puheenjohtaja toteaa, että on tehty kaksi 
ehdotusta ja että asiasta on äänestettävä. Hän ehdotti nimenhuutoäänestystä 
siten, että hallituksen ehdotusta kannattava äänestää ”ja” ja Takkulan ehdotusta 
kannattava äänestää ”nej”, esitys hyväksyttiin. Äänestysluettelon, Liite 1/73 § / 
13.12.2012, perusteella todetaan, että annettiin 2 ja-ääntä, 22 nej-ääntä, 1 ääni 
jäi pöydälle ja kaksi oli poissa ja että valtuusto hyväksyi Takkulan esityksen, et-
tä Wasa Teaternin määräraha kuuluu kunnanhallituksen tehtäväalueeseen. 
Tapani Myllymäen ehdotuksesta valtuusto päätti yksimielisesti, että ensimmäi-
nen virke Tavoitteet ja painopistealueen-kohdassa muutetaan kuulumaan seu-
raavasti: Kunnanhallituksen tulee toimia niin, että Kruunupyystä kehittyisi elin-
voimainen, palvelualtis kunta, jossa on toimiva peruspalvelu koko kunnan alu-
eella sekä monipuolinen elinkeinoelämä, jotka luovat elämänlaatua, viihtyisyyttä 
ja hyvää ympäristöä kuntalaisille. Määrärahojen käsittelyssä Monica Takkula 
ehdottaa, että talousarviovuoden määräraha korotetaan 13 534 eurolla, joka on 
kunnan osuus Wasa Teaternille 2013. Esitys ei saanut kannatusta ja raukesi. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuolto 
 Tekstit ja nettomäärärahat hyväksyttiin yksimielisesti. 
 Pakolaisten vastaanotto 
 Tekstit ja nettomäärärahat hyväksyttiin yksimielisesti. 
 Maaseutu 
 Tekstit ja nettomäärärahat hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
C 40  KULTTUURI JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 
 Kulttuuri 
 Urheilu 
 Nuoriso 
 Raittius 
 Tekstit ja nettomäärärahat hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
C 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 
 Hallinto 

Peter Albäck ehdottaa, että henkilöstöresursseihin lisätään yksi psykologinvirka 
yhteensä kahteen, mikä antaisi kunnalle mahdollisuudet myydä palvelunsa.Tom 
Byskata kannattaa ehdotusta. Liane Byggmästar ym. kannattavat hallituksen 
ehdotusta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja toteaa, että on tehty kaksi eh-
dotusta ja että asiasta on äänestettävä. Hän ehdotti nimenhuutoäänestystä si-
ten, että hallituksen ehdotusta kannattava äänestää ”ja” ja Albäckin ehdotusta 
kannattava äänestää ”nej”, esitys hyväksyttiin. Äänestysluettelosta, Liite 2/73 § / 
13.12.2012, käy ilmi, että hallituksen ehdotus sai 21 ääntä ja Albäckin ehdotus 
4 ääntä. Kaksi valtuutettua oli poissa. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin. 

 Varhaiskasvatus ja esikoulu 
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 Perusopetus 
 Lukio 
 Kirjasto 
 Kansalaisopisto 
 Kansanopisto 
 Erityismääräraha opetusta varten 

Teksti täydennetään lauseella: Kruunupyyn kunta pyrkii tukemaan suomenkie-
listen ja kaksikielisten oppilaiden koulunkäyntiä kunnan ruotsinkielisissä kou-
luissa.  
Muilta osin tekstit ja määrärahat hyväksyttiin. Päivähoito ja esikoulu-kohdassa 
oleva henkilöstöresurssi, s. 42, oikaistaan s. 44 lukumäärän mukaan. 

 
C 60 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 
 Ympäristöhuolto 
 Ympäristön- ja terveydensuojelu 
 Tekstit ja nettomäärärahat hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
C 65 RAKENNUSLAUTAKUNTA 
 Tekstit ja nettomäärärahat hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
C 70 TEKNINEN LAUTAKUNTA 
 Hallinto 
 Rakennukset 
 Liikenneväylät 
 Muut yleiset tilat 
 Vesi- ja lämpöhuolto 

Teksti täydennetään tiedoilla vesihuollosta, määrärahat hyväksyttiin yksimieli-
sesti. 

 Konekeskus 
 Tekstit ja nettomäärärahat hyväksyttiin yksimielisesti. 
 Palo- ja pelastustoimi 
 Tekstit ja nettomäärärahat hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kaikki tekstit ja nettomäärärahat ovat näin käsitelty ja hyväksytty, mitä kirjattiin tiedoksi. Kun-
nanhallituksen ehdotukseen ei ole tehty muutoksia, vaan vuoden 2013 nettomenot ovat 
37 538 317 €, vuoden 2014 38 556 689 € ja vuoden 2015 39 520 231 €. 
 
 
 
TULOSLASKELMA 
Tuloslaskelmaa käsiteltäessä päätettiin seuraavaa: 
 
Verotulot 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
Valtionosuudet 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Korkotulot 
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Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Muut rahoitustulot 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Sähkölaitoksen tuotto 
Valtuuston 14.6.2012 § 43 tekemän päätöksen nojalla tuottovaatimus on 190 000 €. 
 
Vesiyhtiöiden tuotto 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Korkomenot 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Muut rahoitusmenot 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Vuosikate 
Todettiin, että vuosikate vuodelle 2013 on miinus 393 617 €, vuodelle 2014 miinus 679 989 € 
ja vuodelle 2015 miinus 703 531 €. 
 
Suunnitelmanmukaiset poistot 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 
 
Käsittelyn päätyttyä tältä osin todettiin, että tilikauden tulos kaikilta vuosilta on negatiivinen: 
vuonna 2013 -1 193 617, vuonna 2014 -1 589 989 € ja vuonna 2015 -1 683 531 €. 
 
INVESTOINTIOSA 
 
Investointitalousarviossa sitovuus on meno- ja tulokohtainen kaikkien hankkeiden ja hanke-
ryhmien osalta paitsi Maa-alueiden ja rakennusten sekä Arvopaperien osalta, joissa sitovuus 
on nettotasolla. 
 
Investointiosaa käsiteltäessä päätettiin seuraavaa: 
 
KUNNANHALLITUS 
Maa- ja vesialueet 
Nettomäärärahat ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Yhteiset ATK hankinnat 
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Arvopaperit 
Peter Albäck ehdottaa Keskustan puolesta, että koko määräraha vuodelle 2013 poistetaan ja 
vastaava summa 70 000 € otetaan käsittelyyn Teerijärven hoitokeskuksesta käytävän kes-
kustelun yhteydessä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja toteaa, että on tehty kaksi ehdo-
tusta ja että asiasta on äänestettävä. Hän ehdotti nimenhuutoäänestystä siten, että hallituk-
sen ehdotusta kannattava äänestää ”ja” ja Albäckin ehdotusta kannattava äänestää ”nej”. 
Äänestysesitys hyväksyttiin, Liite 3/73 § / 13.12.2012. Äänestyksessä annettiin 13 ja-ääntä, 
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11 nej-ääntä, 1 ääni jäi pöydälle ja 2 poissa, joten valtuusto päätti yhtyä hallituksen ehdotuk-
seen.  
 
Kuntayhtymäosuudet 
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
KONEET JA KALUSTO 
Kunnanhallitus 
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Sivistyslautakunta 
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
Tekninen lautakunta 
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
RAKENNUKSET JA YLEINEN OMAISUUS 
Talonrakennus 
Odottamaton saneerausmääräraha 
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset 
Sandbackan hoitokeskus 
Keskustan valtuustoryhmä esittää Peter Albäckin toimesta, että vuoden 2013 määrärahasta 
siirretään 70 000 € Teerijärven hoitokeskukselle. Bernt Storbacka kannattaa hallituksen eh-
dotusta. Kun keskustelu on todettu päättyneeksi, puheenjohtaja toteaa, että on tehty kaksi 
ehdotusta ja että asiasta on äänestettävä. Hän ehdotti nimenhuutoäänestystä siten, että hal-
lituksen ehdotusta kannattava äänestää ”ja” ja Albäckin ehdotusta kannattava äänestää 
”nej”, mikä hyväksyttiin. Äänestysluettelon, Liite 4/73 § / 13.12.2012, perusteella todetaan, 
että annettiin 22 ääntä ja 3 nej-ääntä. Valtuusto päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.  
 
Teerijärven hoitokeskus 
Tom Byskata ehdottaa, että vuodelle 2013 otetaan 70 000 euron määräraha happea, huuhte-
luhuonetta ja pesuhuonetta varten kun ensihoito keskitetään hoitokeskukseen. Peter Albäck 
kannatti ehdotusta. Liane Byggmästa kannatti hallituksen ehdotusta. Keskustelun päätyttyä 
puheenjohtaja toteaa, että on tehty kaksi ehdotusta ja että asiasta on äänestettävä. Hän eh-
dotti nimenhuutoäänestystä siten, että hallituksen ehdotusta kannattava äänestää ”ja” ja 
Byskata ehdotusta kannattava äänestää ”nej”. Ehdotus hyväksyttiin ja äänestys toimitettiin.  
Äänestysluettelosta Liite 5/73 § / 13.12.2012, käy ilmi, että annettiin 18 ja-ääntä, 5 nej-ääntä, 
2 ääntä jäi pöydälle ja 2 oli poissa. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin.  
 
Kruunupyyn terveysasema 
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Alavetelin terveysasema 
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Teerijärven terveysasema 
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Sivistystoimen rakennukset 
Alavetelin koulu 
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Koulukeskus (Ådalenin koulu) 
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kruunupyyn pääkirjasto 
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Teerijärven kirjasto 
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Päivähoitotilat Kruunupyyn alueella 
Perusteellisen keskustelun aikana valtuustossa Carl-Johan Enroth esittää, että vuoden 2015 
määrärahasta 400 000 € siirretään puolet vuodelle 2014 siten, että 200 000 otetaan silloin ja 
200 000 vuonna 2015. Bernt Storbacka kannattaa ehdotusta. Tapani Myllymäki kannattaa 
hallituksen ehdotusta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja toteaa, että on tehty kaksi ehdo-
tusta ja että asiasta on äänestettävä. Hän ehdotti nimenhuutoäänestystä siten, että hallituk-
sen ehdotusta kannattava äänestää ”ja” ja Byskata ehdotusta kannattava äänestää ”nej”, 
mikä hyväksyttiin.  Äänestysluettelosta, Liite 6/73 § / 13.12.2012 voi lukea, että annetttiin 5 
ja-ääntä, 20 nej-ääntä ja 2 poissa, joten valtuusto päätti ottaa 200 000 € vuonna 2014 ja 
200 000 € vuonna 2015. 
 
Päivähoitotilat Teerijärven alueella 
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Päivähoitotilat Söderbyn koululla 
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Näckrosenin päiväkoti (Teerijärvi) 
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Muut rakennukset 
Teerijärven suolahalli 
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kruunupyyn urheiluhalli 
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti. 
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JULKINEN OMAISUUS 
Urheilulaitokset 
Kruunupyyn urheilukenttä 
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lähiliikuntapaikat 
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Tiet 
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Tievalaistus 
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Liikenneturvallisuushankkeet 
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Investointiosa oli täten käsitelty. Nettoinvestoinnit vuonna 2013 on yhteensä 2 789 300 €, 
vuonna 2014 yht. 2 260 300 € ja vuonna 2015 yht. 2 384 300 €. 
 
Todettiin, että käsittelyn aikana investointeja on lisätty 200 000 eurolla vuodelle 2014 ja vä-
hennetty vastaavasti 200 000 eurolla vuodelle 2015.  
 
 
RAHOITUSOSA 
 
Todettiin, että varsinaisen toiminnan ja investointien netto vuonna 2013 on -3 202 917 €, 
netto vuonna 2014 on -2 960 289 € ja vuonna 2015 -3 107 831 €. 
Uusia lainoja otetaan vuonna 2013 arviolta 4 702 917 €, vuonna 2014 4 460 289 € ja vuonna 
2015 4 607 831€. Vuosittaiset lyhennykset arvioidaan olevan 1 500 000 €. 
 
LIIKELAITOS KRUUNUPYYN SÄHKÖLAITOKSEN TALOUSARVIO 
Liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen talousarvio on yhdistettävä kunnan talousarvioon ja 
merkittävä tiedoksi, mikä suoritettiin. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille 
2013–2015 yllämainitun käsittelyn mukaan. 
Liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen talousarvio merkittiin tiedoksi. 
Hyväksytty talousarvio liitetään pöytäkirjaan, Liite 7/73 § / 13.12.2012. 
__________ 
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 74 §.  TIEDOKSIANTOASIAT 

 
Bernt Storbacka saattoi valtuuston tiedoksi SWOT-analyysin siitä, miten yhteistyö Kruunu-
pyyn sosiaali- ja terveydenhuollon ja Kokkolan sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa on toteu-
tunut. Analyysiä on käsitelty ruotsinkielisessä jaostossa 27.11 ja se saatetaan sosiaali- ja 
terveyslautakunnan hyväksymisen jälkeen hallituksen ja valtuuston tiedoksi. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Asia merkittiin tiedoksi. 
__________ 
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Dnr: KST 149/2012 

75 §.       KUNTAYHTYMÄT  Perussopimuksen muuttaminen; Keski-Pohjanmaan erikoissai-
raanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä pyytää jäsenkuntia kä-
sittelemään ehdotusta uudeksi perussopimukseksi pykälän 2 osalta.  
Muutostarve perustuu siihen, että Reisjärven kunta haluaa liittyä kuntayhtymän jäseneksi 
1.1.2013 alkaen. 
Uusi perussopimus astuisi ehdotuksen mukaan voimaan 1.1.2013 alkaen. Muutos vaatii kun-
talain 79 §:n vahvistamaa määräenemmistöä, eli kuntayhtymän perussopimusta voidaan 
muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku 
on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. 
Sopimus ja muutosluonnos pykälän 2 osalta ovat liitteenä, Liite 1/75 § / 13.12.2012. 
 
Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt kysymyksen 3. joulukuuta ja asia on saapunut kunnalle 
sen jälkeen, kun hallitus on valmistellut kysymyksiä joita käsitellään tämän päivänä kokouk-
sessa.  Valmistamattoman asian käsittely edellyttää, että valtuusto yksimielisesti päättää 
ottaa asian käsiteltäväkseen. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
Kunnanjohtaja esittää kunnanvaltuustolle, 
että   asia otetaan käsittelyyn kiireellisenä asiana ja 
että  muutos Keski-pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymän pe-

russopimukseen hyväksytään liitteen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa asian käsittelyyn kiireellisenä asiana. 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä muutoksen Keski-pohjanmaan eri-
koissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymän perussopimukseen. 
__________ 



KRUUNUPYYN KUNTA 
 
Toimielin 
KUNNANVALTUUSTO 

 
 
Kokouspäivämäärä 
13.12.2012 

 
 
Sivu 
8/130 

 
 

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi 

18.12.2012 

Otteen pöytäkirjast oikeaksi todis-
taa: 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

 
 
Kuulijoina oli monta uutta valtuutettuja, joita oli erityisesti kutsuttu paikalle tutustuakseen val-
tuustotyöhön.  Ennen kuin kokous lykättiin tauon ajaksi, valtuusto sai vieraillakseen Små-
böndersin koulun Lucia-neidon saattueineen, joka esitti hienoa ohjelmaa laulun ja lausunnan 
muodossa. Tauon aikana otettiin valokuva eroavasta valtuustosta, jonka jälkeen syötiin pe-
rinteinen riisipuuro kinkkuvoileivän, kahvin ja piparin kera.  
 
Kun aiheet oli käsitelty, puheenjohtaja kiitti valtuustoa hänelle osoitetusta tuesta ja luotta-
muksesta valtuustokauden aikana. Hän kiitti myös virkamiehiä ja henkilökuntaa sekä lehdis-
töä hyvästä yhteistyöstä. Hän muistutti että sanonta ”Det bästa sättet av leva på, är, att inte 
vara så rik att man blir missunnad och inte så fattig, att man är utestängd” sopii hyvin kunnan 
tulevia haasteita ajatellen lähivuosina. Strategiasuunnitelma ja hallintosääntö ovat tärkeitä 
välineitä kunnan toiminnassa. Politiikka on vastuuta ja luottamusta – eikä tapa korostaa itse-
ään. Nykytilanteessa tarvitaan ennen kaikkea uskoa tulevaisuuteen ja uskoa omaan kuntaan. 
Hän jakoi yhdessä varapuheenjohtajan kanssa ruusun läsnä oleville valtuutetuille, virkamie-
hille ja lehistölle. Lopuksi hän ilmaisi toivomuksen, että tulevasta valtuustokaudesta tulee 
hyvä, menestyksellinen ja siunattu kaikille niille, jotka tekevät työtä kunnan parhaan edestä. 
Hän toivotti kaikille oikein Hyvää ja Rauhaisaa Joulua, onnea, iloa ja hyvää vointia tulevai-
suudessa. 
Sixten Dalvik kiitti Marketta Widjeskogia kukkakimpulla hänen osoittamasta osaamisesta ja 
hyvästä johtajuudesta. 
Susann Saitajoki kiitti puheenjohtajaa orkidealla hänen empatiasta, energiasta ja kyvystä 
katsoa eteenpäin tehtävässään. 
Hans-Erik Lindgren kiitti hallituksen puolesta valtuustoa hyvästä yhteistyöstä kuluneen neljän 
vuoden aikana. Hän kiitti myös henkilökuntaa ja toivotti lopuksi kaikille Hyvää Joulua ja Hy-
vää Uutta Vuotta 2013. 
__________ 
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VALITUSOSOITUS 
 
VALITUSKIELLOT 
 
Kieltojen perusteet 
 
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n nojalla saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 
 
HvalL 5 § 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos-
ta valittamalla.  Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika  
 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.   Oikaisuvaatimuksen 
johdosta tehdystä päätöksestä saa muutosta hakea vain oikaisuvaatimuksen esittäjä.  Jos 
päätös on muutettu oikaisuvaatimuksen johdosta kunnallisvalitusta saa hakea niin osapuoli 
kuin kuntajäsen. 
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204 
   
   
 
   
Kunnallisvalitus, pykälät 70 – 73, 75   
 
 
 
Hallintovalitus, pykälät   
 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                                               päivää 
 
Valitusaika alkaa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tiedon. 
 
 
Hankintaa koskeva päätös 
 
Hankintaa koskevan päätöksen voi se, jota asia koskee, saattaa markkinaoikeuden käsiteltä-
väksi kirjallisella hakemuksella osoitteella, PL 118, 00131 HELSINKI. 
 
Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tie-
don 
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Valituskirja 
 
Valituskirjassa on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia vaaditaan, sekä 
- muutosvaatimuksen perustelut 
 
Valituskirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Jos muu henkilö on laatinut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi ja asuinkunta. 
Valituskirjaan on lisäksi mainittava postiosoite ja puhelinnumero, jolla ilmoituksia asiasta voi-
daan toimittaa muutoksenhakijalle. 
 
Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. 
 
Valituskirjaan on liitettävä 
- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai kopiona 
- todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava 
- asiakirjat joihin valittaja vaatimuksensa tueksi, mikäli näitä ei aikaisemmin ole toimi-
tettu viranomaisille. 
 
Asiamiehen tulee valituskirjaan liittää valtakirja (FPL 21 §). 
 
 
 
 
 
Valitusasiakirjojen toimittaminen 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos vali-
tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vappu, joulu- tai juhannuspäivä tai 
arkilauantai, valitusasiakirjat saa jättää ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 
  
 
Valitusasiakirjat voi myös lähettää postitse tai lähetin välityksellä, mutta siinä tapauksessa 
lähettäjän omalla vastuulla.  Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 
perille ennen valitusajan päättymistä.. 
 
 

Lain tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
(701/1993) mukaan, muutoksenhakijalta peritään käsittelymaksu, joka hallinto-oikeudessa on 
90 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä mainitussa laissa erikseen määrätyistä asiois-
ta, kuten sosiaalisista asioista, ei myöskään asioista, jotka koskevat julkisoikeudellista vir-
kasuhdetta, vaaleja, vapautusta kunnallisverosta, valtion avustuksia tai julkisia maksuja ja jos 
hallinto-oikeus muuttaa päätöksen muutoksenhakijan eduksi. 
 
 
 
 


