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Carola Stolpe-Fagernäs, vs. talouspäällikkö 
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88 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 6. marraskuuta 2013 päivätyllä kutsulla. Kut-
su on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjär-
jestyksen mukaisesti. 
 
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 6. – 14.11.2013 välisenä aikana sekä 
kunnan web-sivulla, www.kronoby.fi. 
 
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 7.11.2013. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuusto päätösvaltaiseksi. 
______________ 
   

www.kronoby.fi
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89 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalossa perjantaina 15. marraskuuta 2013 klo 15.00. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi Anne-Mie Rannan ja Göran Strandvallin pöytäkirjan tarkasta-
jiksi. 
______________ 
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Dnr: KST 175/2013 
 
 
90 §.   TALOUSARVIO 2013     Sosiaali- ja terveystoimen lisämääräraha-anomus vuoden 

2013 talousarvioon  

Kh 21.10.2013, § 264: 
Kunnanjohtaja: 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on pyytänyt Kruunupyyn kunnan lau-
suntoa oikeudesta toimintakulujen ylitykseen talousarviossa 2013.  
 
Lausunto: 
Kruunupyyn kunta toteaa, että kulujen kasvu sektorilla on vuoden 8 ensimmäisen kuukauden 
aikana 7,4 %. Tämä on pitkälti yli niitä resursseja, joita kuntien taloudellinen perusta tarjoaa. 
Kasvua edellisestä vuodesta on 1 miljoonaa euroa. Kasvu on pääosin erikoissairaanhoidos-
sa.  
 
Kruunupyyn kunta toteaa lausuntonaan, että erikoissairaanhoidon integraatio on edellytys, 
jotta voidaan luoda kustannustehokkaita ja hoidollisesti perusteltuja hoitoketjuja ja että tilan-
ne, jossa tarveharkintaiset hoitokustannukset ovat maan korkeimpia vaatii, että isäntäkunta 
Kokkolan kaupunki ryhtyy pysyviin ja proaktiviisiin toimenpiteisiin taloudellisen tasapainon 
saavuttamiseksi yhteistoiminta-alueen hoitotyössä.  
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa  
että valtuusto hyväksyy yllä mainitun lausunnon.   
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa  
että valtuusto hyväksyy yllä mainitun lausunnon.   
_______________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 
_______________ 
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Dnr: KST 178/2013 
 
 
91 §.  HALLINTO     Ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä 

selvitysalueesta  

Kh 21.10.2013 § 265: 
Kunnanjohtaja: 
Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b §:n mukaan kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa 
selvittää kuntien yhdistymistä kuntarakennelaissa säädettyjen selvitysperusteiden mukaises-
ti. Selvitysalueen tulee täyttää myös lain 4 §:ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytyk-
set. Kuntarakennelain 4 h §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa ministeriölle viimeistään 30 
päivänä marraskuuta 2013, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää lain 4 b §:n mukai-
sesti kuntien yhdistymistä.  
 
Kunnan tulee valtiovarainministeriön asetuksen (694/2013) mukaan toimittaa selvitysaluetta 
koskevat tiedot valtiovarainministeriölle sähköisesti ministeriön laatimalla lomakkeella. Kun-
nan tulee ilmoittaa selvitysaluetta koskevat tiedot vastaamalla webropol-kyselyyn. Kyselyyn 
annettu webropol-vastaus on selvitysaluetta koskeva kunnan ilmoitus. Kunnan vastauksen 
tulee perustua kunnanvaltuuston päätökseen.  
 
Kunnan tulee ilmoittaa selvitysalueestaan kuntarakennelain 4 h §:n mukaan 30.11.2013 
mennessä. Koska määräpäivä on lauantai, saa ilmoituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäi-
vänä sen jälkeen, eli viimeistään maanantaina 2.12.2013 klo 16.15 mennessä.  
 
Kuntien ilmoituksia selvitysalueista hyödynnetään hallituksen arvioidessa kuntauudistuksen 
etenemistä vuoden 2013 lopussa. Lisäksi valtiovarainministeriö arvioi tietojen perusteella 
sitä, myönnetäänkö selvitysperusteiden osoittamista selvitysalueista poikkeuksia ja asete-
taanko selvitysalueille erityisiä kuntajakoselvityksiä. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle  
että Kruunupyyn kunta ilmoittaa valtiovarainministeriölle, että kunta aikoo osallistua 

kahden alueen kuntaliitosselvitykseen, toisin sanoen Kokkolan seudun ja Pie-
tarsaaren seudun kanssa, kyseisten alueiden kanssa tehtyjen sopimusten mu-
kaisesti. 

  
Hallituksen keskustelussa Elisabeth Hagström esittää, että kunta osallistuu kahteen selvityk-
seen, toinen selvitys Kokkolan kaupungin kanssa ja toinen Pietarsaaren seudun kanssa. 
Ehdotusta kannattavat Sixten Dalvik, Mikaela Dahlbacka ja Seppo Filppula. 
 
Bertel Riippa esittää, että kunta osallistuu kahteen selvitykseen, Pietarsaaren seudun, Kruu-
nupyyn kunnan ja Kokkolan kaupungin yhdistäminen suurkunnaksi tai suurkaupungiksi (kol-
moiskaupungiksi), joka olisi kaksikielinen ja toimisi kahdella hallintokielellä. Esitys ei saanut 
kannatusta ja raukesi.  
 
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja toteaa, että on kaksi ehdotusta ja että äänestys on suo-
ritettava. Hän ehdottaa nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohta-
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jan ehdotusta äänestävät ”ja” ja ne, jotka kannattavat Elisabeth Hagströmin ehdotusta ää-
nestävät ”nej”. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 3 ja-ääntä (Byggmästar, 
Skullbacka, Storbacka) ja 6 nej-ääntä (Dalvik, Dahlbacka, Filppula, Hagström, Hongell, Riip-
pa). Hallitus päätti yhtyä Hagströmin ehdotukseen. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle  
että Kruunupyyn kunta ilmoittaa valtiovarainministeriölle, että kunta aikoo osallistua 

kahden alueen kuntaliitosselvitykseen, toisin sanoen Kokkolan kaupungin ja 
Pietarsaaren seudun kanssa, kyseisten alueiden kanssa tehtyjen sopimusten 
mukaisesti. 

_________________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotuksen. 
_________________ 
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Dnr: KST 162/2013 
 
 
92 §. VIRAT JA TOIMET    Kunnansihteerin vaali 

Kh 21.10.2013 § 267: 
Kunnanjohtaja: 
Kunnansihteerin virka on tullut täytettäväksi entisen viranhaltijan Kerstin Myrskogin siirryttyä 
eläkkeelle.   Yleishallinnon henkilöstötilanne on muuttunut selvästi kuluvan vuoden aikana 
eläkkeelle jäämisten (3 kpl) ja myönnetyn eroanomusten (1 kpl) johdosta. Uudelleenjärjeste-
lyn ja uusien toimenkuvausten myötä työtehtävät ovat muuttuneet ja tulevat muuttumaan 
tietyssä määrässä.  
Kunnansihteerin virka on keskeisessä roolissa toimivan yleishallinnon, tehokkaan henkilös-
töhallinnon ja aktiivisen tiedotustoiminnan luomiseksi Kruunupyyn kunnassa.  
Kunnansihteerin virka on julistettu haettavaksi 22.9 ilmoituksella Österbottens Tidning, Vasa-
bladet ja Keskipohjanmaa lehdissä, kunnan virallisella ilmoitustaululla ja työ- ja elinkeinotoi-
miston sekä kunnan oman verkkosivuston kautta.  Hakuaika päättyi 11.10.2013. 
Hakuaikana saatiin 10 hakemusta, yksi hakemus saapui 14.10. Hakijoiden ansioista on laa-
dittu lyhyt yhteenveto, Liite 1/267 § / 21.10.2013.  Täydelliset hakemusasiakirjat ovat nähtä-
vänä kokouksessa. Neljä hakijaa on kutsuttu haastatteluun ennen hallituksen kokousta.  
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle  
että hakijoista valitaan kunnansihteerin viran haltija.  
 
Hallituksen keskustelussa todettiin, että hakuaikana saatiin kymmenen hakemusta. Hakuajan 
jälkeen saapui yksi hakemus, jota ei otettu huomioon. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle  
että hakijoista valitaan kunnansihteerin viran haltija.  
________________ 
Carola Stolpe-Fagernäs ilmoitti esteellisyydestä eikä osallistunut asian käsittelyyn. 
Tämän pykälän pöytäkirjanpitäjäksi valittiin kunnanjohtaja. 
 
 
 
 
 
Kvalt 14.11: 
Niklas Kankkonen on 12.11.2013 ilmoittanut peruvansa hakemuksensa. 
Valtuustossa käydyssä keskustelussa valtuutettu Bengt-Johan Skullbacka ilmoitti tukevansa 
Inger Bjonia. 
 
Keskustelun päätyttyä kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi, että vaali toimitetaan suljettu-
na lippuäänestyksenä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Äänestysmenettely 
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hyväksyttiin ja vaali toteutettiin. Ääntenlaskijat tarkastivat ääniliput ja totesivat, että 21 ääntä 
oli annettu Inger Bjonille ja 6 ääntä Carita Söderbackalle. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi äänestyksen jälkeen valtiotieteen maisterin Inger Bjonin Kru-
unupyyn kunnan kunnansihteeriksi. 
_________________ 
Carola Stolpe-Fagernäs ilmoitti esteellisyydestä eikä osallistunut asian käsittelyyn. 
Tämän pykälän pöytäkirjanpitäjäksi valittiin kunnanjohtaja. 
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Dnr: KST 182/2013 
 
 
93 §. VEROT     Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2014 

Kh 21.10.2013, § 269: 
Vs talouspäällikkö: 
Vuoden 2014 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään maanantaina mar-
raskuun 18 päivänä 2013. Jos kunta ei ole ilmoittanut tietoja säädettynä aikana, käytetään 
vuoden 2014 ennakkoperinnässä vuoden 2013 tuloveroprosenttia. Kunta ilmoittaa tulovero-
prosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Kruunupyyn kunnan tuloveroprosentti vuo-
sina 1994–1997 oli 19,0 % ja vuosina 1998–2013 19,5 %. Poistot huomioon ottaen kunnan 
efektiivinen veroaste on hieman yli 13,21 % vuonna 2013. 
Vuonna 2013 Suomen kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,38 %, Pohjanmaan 
kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,95 %. Koko maan korkein veroprosentti on 
21,75 % kuluvana vuonna ja sitä perii neljä kuntaa (2 kuntaa vuonna 2012). Alin veroprosent-
ti on 16,25 % ja sitä perii kaksi kuntaa (2 kuntaa vuonna 2012). Yleisin tuloveroprosentti ku-
luvana vuonna on 20,0 % ja sitä perii 46 kuntaa (54 kuntaa vuonna 2012).  
Talousarvioesitys vuodelle 2014, joka esitetään käsiteltäväksi, lähtee siitä että tuloveropro-
senttia nostetaan 0,5 prosenttiyksikköä 20,0 prosenttiin. Kunnan veroprosentin nostaminen 
0,5 % tarkoittaisi, että kunnan kunnallisverot nousisivat n. 474 000 €.  
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
että kunnan veroprosentiksi vuodelle 2014 vahvistetaan 20,0 %. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
että kunnan veroprosentiksi vuodelle 2014 vahvistetaan 20,0 %. 
_______________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti vahvistaa vuoden 2014 veroprosentiksi 20,0 % 
_______________ 
  



KRUUNUPYYN KUNTA 
 
Toimielin 
KUNNANVALTUUSTO 

 
 
Kokouspäivämäärä 
14.11.2013 

 
 
Sivu 
7/144 

 
 

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi 

 

18.11.2013 

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todis-
taa 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

Dnr: KST 183/2013 
 
 
94 §. VEROT   Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014 

Kh 21.10.2013, § 268: 
Vs talouspäällikkö: 
Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää 
kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa 
vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. 
Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Vuoden 2014 
kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään maanantaina marras-
kuun 18 päivänä 2013. 
Kiinteistöveroprosenttien vähimmäis- ja enimmäisrajoja korotettiin vuodesta 2010 alka-
en. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat: 
 
Kunnanvaltuusto määrää (11, 12 ja 12 b § kiinteistöverolaissa)  
-  yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60 – 1,35  
-  vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32 – 0,75 
-  kiinteistöverolain 12 b §:ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman rakennuspaikan 

veroprosentti on valtuuston määräämä yleinen veroprosentti + 1,00, kuitenkin enin-
tään 3,00 prosenttia.  

 
Kunnanvaltuusto voi määrätä (12 a, 13, 13 a ja 14 § kiinteistöverolaissa)  
-  rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00 – 3,00.   
- muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60 – 1,35 vaihteluvälin 

rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen 
asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti.  

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,0 – 1,35 
- voimalaitosten veroprosentin yläraja on 0,60 – 2,85 
 
Kiinteistövero otettiin käyttöön vuonna 1993. Kruunupyy otti vuoden 2003 alusta käyt-
töön 1,00 %:n kiinteistöveron rakentamattomille rakennuspaikoille. Vuonna 2006 nos-
tettiin Kruunupyyssä ensimmäistä kertaa yleinen kiinteistöveroprosentti sekä vero mui-
den asuinrakennusten kun vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten osalta.  
Vuodesta 2006 alkaen tuli myös voimaan lakimuutos koskien vesi- ja tuulivoimalaitos-
ten kiinteistöveroa. Rajaa nostettiin 1,40 %:sta 2,50 %:iin jos voimalan nimellisteho on 
vähintään 10 megavolttiampeeria. Jos voimalan nimellisteho alittaa megavolttiampeeri-
rajan, sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia. Meidän kunnassa sijaitsevan vesi-
voimalan osalta megavolttiampeeri oli 7,5, joten veloitus vesivoimalan osalta on yleisen 
kiinteistöveroprosentin mukainen. Vuonna 2012 kunta sai 1 069 185 € kiinteistöveroa ja 
vuodelle 2013 veloitettu summa on 1 092 969 €. Kruunupyyn kunnan kiinteistöveropro-
sentit ovat vahvistettu vuodelle 2013 seuraavasti, suluissa maan keskiarvo: 
 

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,75 % (0,92 %) 
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,45 % (0,41 %) 
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,05 % (1,03 %) 
- rakentamattomat rakennuspaikat 1,50 % 
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 % 
- voimalaitosten veroprosentti 2,50 % 
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Kiinteistöveroprosentteja esitetään korotettavaksi vuonna 2014 seuraavasti: 

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,85 % 
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55 % 
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,15 % 
- rakentamattomat rakennuspaikat 1,60 % 
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 % 
- voimalaitosten veroprosentti 2,60 % 

 
Korotuksen seurauksena arvioidaan kiinteistöverotulojen nousevan noin 206 000 €. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää  
- että kunnanvaltuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuonna 2014 seuraavasti:  

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,85 % 
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55 % 
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,15 % 
- rakentamattomat rakennuspaikat 1,60 % 
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 % 
- voimalaitosten veroprosentti 2,60 % 

 
Hallituksen keskustelussa Bengt-Johan Skullbacka esittää seuraavat veroprosentit: 

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 % 
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50 % 
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,10 % 
- rakentamattomat rakennuspaikat 2,0 % 

Elisabeth Hagström kannattaa ehdotusta. 
 
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja toteaa, että on kaksi ehdotusta ja että äänestys on suo-
ritettava. Hän ehdottaa nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohta-
jan ehdotusta äänestävät ”ja” ja ne, jotka kannattavat Bengt-Johan Skullbackan ehdotusta 
äänestävät ”nej”. Äänestyksessä annettiin 3 ja-ääntä (Byggmästar, Filppula, Storbacka) ja 6 
nej-ääntä (Dalvik, Dahlbacka, Hagström, Hongell, Riippa, Skullbacka). Hallitus päätti yhtyä 
Skullbackan ehdotukseen.  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus esittää  
että  kunnanvaltuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuonna 2014 seuraavasti:  

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 % 
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50 % 
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,10 % 
- rakentamattomat rakennuspaikat 2,00 % 
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 % 
- voimalaitosten veroprosentti 2,60 % 

________________ 
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PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
________________ 
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95 §. TIEDOKSIANTOASIAT 

Kunnanvaltuustolle saatetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 
 
a) Kokkolan johtavat virkamiehet kertoivat kokousta edeltävässä iltakoulussa sosiaali- ja 

terveyslautakunnan ylityspyynnöstä talousarviossa 2013 ja vuoden 2014 talousarvio-
työstä. Keskustelussa arvioitiin toimintaa vuonna 2013 ja valtuusto evästi vuoden 2014 
talousarviotyötä. 

 
b) Peter Albäck ym. jättivät aloitteen suomenkielisistä aloitusluokista, Liite 1/95 § / 

14.11.2013. 
 
c) Peter Albäck ym. jättivät aloitteen, jossa pyydettiin selvittämään Kruunupyyn Sähkölai-

toksen johtokunnan tekemä päätös osallistua Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen Py-
häjoelle, Liite 2/95 § / 14.11.2013. 

 
d) Peter Albäck ym jättivät aloitteen, jossa pyydettiin selvittämään miten Optiman ja Keski-

pohjanmaan koulutusyhtymän kuntayhtymät suhtautuvat siihen, että lakkautusuhan alla 
oleva artesaanikoulutus Teerijärvellä muutettaisiin kaksikieliseksi tai kansainväliseksi 
opintolinjaksi, Liite 3/95 § / 14.11.2013. 

 
 

PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen. Aloitteet siirretään valmisteluun. 
________________ 
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96 §. MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT 

Kiireellisiä asioita ei ollut käsiteltävänä. 
_______________ 
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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: 90, 91 
 
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, Korsholmanpuistikko 43 
    65101  VAASA 
    Faksi: 02956 42 760 
    s-posti: vaasa.hao@oikeus.fi 
 
     Valitusaika 
Kunnallisvalitus, pykälät: 92-94   30 päivää 
 
 
Hallintovalitus, pykälät              päivää 
 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:       päivää 
 
Valitusaika alkaa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tiedon. Valitusasiakirjat on 
toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15. 
 
 
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. 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
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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. 
 
 
 


